ASSISTENTS:
Alcaldessa-Presidenta:
Sra. Montserrat Roura i Massaneda
A la Sala 1 de la Casa Consistorial de
Riudellots de la Selva, essent les
19:00, del dia 3 d'abril de 2018, es
reuneix la Junta de Govern Local per a
celebrar sessió resolutòria Ordinària,
sota la presidència de la Sra.
Alcaldessa i amb l’assistència de la
Secretària municipal, qui dóna fe de
l’acte, i dels regidors que al marge
s’expressen.

Regidors/es assistents:
Sr. Josep Mª Corominas i Pujol
Sr. Lluís Martí Barnés i Tarrés
Sr. Gerard Fabrellas i Ciurana
Regidor/a convidat/ada:
Sra. M Carme Camps i Goy
Han excusat la seva absència:
Cap
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Secretària:
Sra. Èlia Massó i Tamayo

ORDRE DEL DIA
1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
CELEBRADA EL PROPPASSAT DIA 20 DE MARÇ DE 2018
2. AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE DESPESES VÀRIES
3. SERVEI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DEL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA.
VARIS
4. LLICÈNCIA URBANÍSTICA. TALLER FIGUERAS SL
5. LLICÈNCIA URBANÍSTICA. J M C P
6. PROJECTE D'ARRANJAMENT DEL MARGE DEL CAMÍ DE CAN PEIXANT I
L'AVINGUDA DE GIRONA A RIUDELLOTS DE LA SELVA. APROVACIÓ
DEFINITIVA.
7. CONTRACTE DE SERVEI DE DINAMITZACIÓ
RIUDELLOTS DE LA SELVA. ACORD D'INICI

DE

L'ESPAI

JOVE

DE

8. RESTITUCIÓ DE LA COLUMNA I ILUMINARIA DE L'AVDA. MAS VILÀ, 47
AIXAFADA PER VEHICLE.
9. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST
TAQUILLES PEL FOODLAB.

PEL

SUBMINISTRAMENT

DE

QUATRE

10. ADDENDA AL CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA I
L'AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA PER A LA DELEGACIÓ DE LA
RESPONSABILITAT DE LA RECOLLIDA I CONTROL DELS ANIMALS DE
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COMPANYIA ABANDONATS, PERDUTS I/O ENSALVATGITS. APROVACIÓ
EXERCICI 2018
11. ATORGAMENT D'AJUTS ECONÒMICS A ENTITATS: AMPA LLAR D'INFANTS
ACTIVITATS DEL CURS 2017/2018
12. ATORGAMENT D'AJUTS ECONÒMICS A ENTITATS: PARRÒQUIA DE SANT
ESTEVE DE RIUDELLOTS PER SUFRAGAR PART DE LES DESPESES
ORDINÀRIES DE MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS
13. ATORGAMENT D'AJUTS ECONÒMICS A ENTITATS: AMPA ESCOLA DE
RIUDELLOTS PEL PROJECTE RECICLATEXT DEL CURS 2017/2018
14. ATORGAMENT D'AJUTS ECONÒMICS A
RIUDELLOTS ACTIVITATS CURS 2017/2018

ENTITATS:

AMPA

ESCOLA

15. URGENTS
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16. PRECS I PREGUNTES

Obert l’acte per la Sra. Alcaldessa, s’inicia el debat dels anteriors punts detallats:
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1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
CELEBRADA EL PROPPASSAT DIA 20 DE MARÇ DE 2018
Vista la proposta d’acord número PRP2018/334 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vist l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local
celebrada el proppassat dia 20 de març de 2018 (RESJGL2018/6).
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
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PRIMER.- Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de
Govern Local, celebrada el proppassat dia 20 de març de 2018 (RESJGL2018/6).

Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.

2. AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE DESPESES VÀRIES
Vista la proposta d’acord número PRP2018/322 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vistes les relacions de factures que s'indicaran.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar la relació de factures F/2018/6 que s'adjunta al present
com annex, d'import TRENTA-SIS MIL SET-CENTS NORANTA-UN EUROS I
NORANTA-NOU CÈNTIMS (36.791,99€).
SEGON.- Prendre coneixement i ratificar en allò que sigui necessari, la
relació de despeses número 2/2018 per import de CENT SIS MIL DOS EUROS AMB
SETANTA-TRES CÈNTIMS (106.002,73€), corresponent al període comprès entre el
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dia 1 i 28 de febrer de 2018, aprovada mitjançant resolució d'Alcaldia número
2018/185 de data 12 de març de 2018, la qual s'annexa.
TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.

Debat:
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Signatura 2 de 2
Signatura 1 de 2

05/04/2018 SECRETARIA INTERVENTORA Montserrat Roura i Massaneda 05/04/2018 Alcaldessa

Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.

3. SERVEI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DEL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA.
VARIS
Vista la proposta d’acord número PRP2018/308 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
El Servei de Gestió Tributària del Consell Comarcal de La Selva ha tramès diferent
documentació relativa a actuacions diverses de gestió i cobrament de tributs locals
que té delegades, la qual ha estat oportunament revisada i conformada, procedint
en el present estat de sotmetre-la a la Junta de Govern Local per aprovació si
s'escau.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar la liquidació mensual tramesa pel Servei de Recaptació del
Consell Comarcal de La Selva, corresponent als imports recaptats durant el mes de
FEBRER, en període voluntari i executiu, per un import total de 60.927,62€, pels
conceptes tributaris que s’hi detallen.
SEGON.- Aprovar el plec de càrrecs corresponent el mes de FEBRER tramès
pel mateix Servei de Recaptació del Consell Comarcal de La Selva i referit als
conceptes tributaris i imports que seguidament s’indiquen.
EXERCICI
2018
2018
2018
2018
2018
2018

CONCEPTE
CERTIFICACIÓ URBANÍSTICA
DESCOMPTE PER PAGAMENT ANTICIPAT
(MULTES/SANCIONS)
DESPESES DEVOLUCIÓ BANCÀRIES
EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA
EXPEDICIÓ DOCUMENTS
FRACCIONAMENT GRATUÏT UNIFICAT
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2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
TOTAL CÀRRECS

IIVTNU
IIVTNU
IIVTNU
ICIO
IVTM
IVTM
LLAR D'INFANTS
LLICÈNCIA URBANÍSTICA
MULTA COERCITIVA
MULTES/SANCIONS
TAXA AUTORITZACIÓ AMBIENTAL

118,95
5.324,42
9.794,07
879,12
324,30
311.514,94
149,10
445,14
300,00
100,00
403,12
330.674,28€
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TERCER.- Aprovar les baixes corresponents el mes de FEBRER tramès pel
mateix Servei del Consell Comarcal de La Selva i referit als conceptes tributaris i
imports que seguidament s’indiquen, disposant-ne la corresponent baixa dels
comptes municipals.

EXERCICI
2017
2017
2018
TOTAL BAIXES

CONCEPTE
IAE
IAE
EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA

IMPORT
0,00
0,00
739,34
739,34€

QUART.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.

Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
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4. LLICÈNCIA URBANÍSTICA. TALLER FIGUERAS SL
Vista la proposta d’acord número PRP2018/315 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vist l’expedient de llicència urbanística número 2018/87, i els diversos documents
que hi figuren incorporats.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
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PRIMER.- Atorgar la següent llicència urbanística:


Exp. Número: 87 - 01 11 004 22 /2018



Sol·licitant: TALLER FIGUERAS SL



Obres que s’autoritzen: MOURE COMPTADORS D’AIGUA, LLUM I TELÈFON
UNS 4 METRES I REPARAR PAVIMENT ENTRADA DE LA NAU



Emplaçament: AV MAS PINS, 114 (POLÍGON INDUSTRIAL )



Referència cadastral: 3991704DG8339S 0001



Terminis per a executar les obres: Un any per començar i tres anys per
acabar, a comptar des de la data de notificació del present acord (art. 189.1
del Text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost).



Liquidació definitiva de la Taxa per l’estudi, anàlisi i expedició de
documents i llicències en l’àmbit urbanístic: ....................... 96,82.-€



Liquidació provisional de l’Impost sobre construccions, instal·lacions
i obres (ICIO): ................................................................... 137,81.-€

SEGON.- L’eficàcia de llicència urbanística atorgada, queda subjecte al
compliment dels següents condicionants:
1.

En relació al contingut del projecte i documentació presentada: -

2.

De caràcter urbanístic:-

3.

Altres autoritzacions que es requereixen amb caràcter previ:
3.1 La petició d’aquesta autorització no eximeix de les autoritzacions o
conformitats que siguin necessàries de les companyies de serveis.

4.

En quant a la gestió de les runes i altres residus originats:
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4.1. La persona titular de la llicència urbanística ha de garantir que els residus
que genera siguin gestionats de conformitat amb l’establert a l’Ordenança
municipal de gestió de residus de la construcció i demolició, al Decret
legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora dels residus i al Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual
s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció.
4.2. De conformitat amb el que estableix l’article 12 de l’esmentada Ordenança
municipal, l’import de la fiança a dipositar per a garantir que els residus
generats en una obra siguin gestionats correctament, és de 150.-€
(dipòsit previ efectuat en data 23.03.2018)
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TERCER.- Donar trasllat de la present resolució a l’interessat/ada.

Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.

5. LLICÈNCIA URBANÍSTICA. JM C P
Vista la proposta d’acord número PRP2018/330 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vist l’expedient de llicència urbanística número 2018/152, i els diversos documents
que hi figuren incorporats.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
PRIMER.- Atorgar la següent llicència urbanística:


Exp. Número: 152 - 01 11 005 35 /2018



Sol·licitant: JM C P



Obres que s’autoritzen: REHABILITACIÓ DE LA FAÇANA



Emplaçament: C/ BOSC, 14 (URBANITZACIÓ MAS JOALS)
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Terminis per a executar les obres: Un any per començar i tres anys per
acabar, a comptar des de la data de notificació del present acord (art. 189.1
del Text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost).



Liquidació definitiva de la Taxa per l’estudi, anàlisi i expedició de documents
i llicències en l’àmbit urbanístic: ............................................ 268,32.-€
(pagament efectuat en data 14/03/2018)



Liquidació provisional de l’Impost sobre construccions, instal·lacions
i obres (ICIO): ................................................................... 695,25.-€
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SEGON.- L’eficàcia de llicència urbanística atorgada, queda subjecte al
compliment dels següents condicionants:
1.

En relació al contingut del projecte i documentació presentada: -

2.

De caràcter urbanístic: -

3.

Altres autoritzacions que es requereixen amb caràcter previ: -

4.

En quant a la gestió de les runes i altres residus originats:
4.1. La persona titular de la llicència urbanística ha de garantir que els residus
que genera siguin gestionats de conformitat amb l’establert a l’Ordenança
municipal de gestió de residus de la construcció i demolició, al Decret
legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora dels residus i al Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual
s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció.
4.2. De conformitat amb el que estableix l’article 12 de l’esmentada Ordenança
municipal, l’import de la fiança a dipositar per a garantir que els residus
generats en una obra siguin gestionats correctament, és de 150.-€
(dipòsit previ efectuat en data 27/03/2018)
TERCER.- Donar trasllat de la present resolució a l’interessat/ada.

Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
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6. PROJECTE D'ARRANJAMENT DEL MARGE DEL CAMÍ DE CAN PEIXANT I
L'AVINGUDA DE GIRONA A RIUDELLOTS DE LA SELVA. APROVACIÓ
DEFINITIVA.
Vista la proposta d’acord número PRP2018/306 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
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Per acord de Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada en data 11
d’octubre de 2017, es va aprovar inicialment el PROJECTE D’ARRANJAMENT DEL
MARGE DEL CAMÍ DE CAN PEIXANT I L’AVINGUDA DE GIRONA A RIUDELLOTS DE
LA SELVA, redactat per l’arquitecte dels Serveis Tècnics del Consell Comarcal de la
Selva, Sr. Toni Redorta Masaló (R.E. núm. 5389 de 07/09/2017), amb un
pressupost d’execució per contracte de 290.433,50€ (IVA inclòs).
El citat projecte no es va sotmetre a informació pública, atès que amb posterioritat
a l’acord d’aprovació inicial es va constatar que s’havien de fer uns ajustaments en
alguns dels plànols i en l’amplada dels carrers. Per aquest motiu, els Serveis
Tècnics del Consell Comarcal de la Selva van redactar el TEXT REFÓS DEL
PROJECTE D’ARRANJAMENT DEL MARGE DEL CAMÍ DE CAN PEIXANT I L’AVINGUDA
DE GIRONA A RIUDELLOTS DE LA SELVA (R.E. núm. 7351 de 21 de desembre de
2017), el qual a diferència del projecte inicialment aprovat, amplia l’amplada del
vial que dóna accés des de l’Avinguda Girona cap als carrers Catalunya i de les
Palmeres a 5,00 m (amb previsió per a vorera d’1,00 m) modificant lleugerament la
geometria de l’illeta resultant (plànol 06 del Text Refós).
Per acord de la Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 23 de
gener de 2018, es va aprovar inicialment el TEXT REFÓS DEL PROJECTE
D’ARRANJAMENT DEL MARGE DEL CAMÍ DE CAN PEIXANT I L’AVINGUDA DE
GIRONA A RIUDELLOTS DE LA SELVA, redactat per l’arquitecte dels Serveis Tècnics
del Consell Comarcal de la Selva, Sr. Toni Redorta Masaló, amb un pressupost
d’execució per contracte de 290.433,50€ (IVA inclòs).
El citat acord s’ha sotmès a informació pública pel període de trenta dies hàbils,
mitjançant publicació al BOP de GIRONA número 26 de data 6 de febrer de 2018, al
tauler d’anuncis municipal i a la seu electrònica de l’Ajuntament; no havent-se
presentat durant el citat període cap al·legació ni reclamació.
De conformitat amb el que s’estableix a l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, el
tràmit procedent és el d’aprovació definitiva del projecte.
Aquesta Junta de Govern Local és competent per aprovar definitivament el citat
text refós, de conformitat amb la delegació d’atribucions acordada per l’AlcaldiaPresidència de la Corporació, mitjançant resolució 2015/307, de 8 de juliol de 2015.
De conformitat amb el que s’ha exposat; la sotasignada Alcaldessa PROPOSO a la
Junta de Govern Local:
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De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar definitivament el projecte d’obra municipal denominat
TEXT REFÓS DEL PROJECTE D’ARRANJAMENT DEL MARGE DEL CAMÍ DE CAN
PEIXANT I L’AVINGUDA DE GIRONA A RIUDELLOTS DE LA SELVA redactat per
l’arquitecte dels Serveis Tècnics del Consell Comarcal de la Selva, Sr. Toni Redorta
Masaló (R.E. núm. 5389 de 07/09/2017), amb un pressupost d’execució per
contracte de 290.433,50€ (IVA inclòs).
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SEGON.- Publicar el present acord al BOP, al DOGC i al taulell d’anuncis de la
Corporació així com a la seu electrònica; de conformitat amb l’establert a l’article
38 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres,
Activitats i Serveis dels Ens Locals.

Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.

7. CONTRACTE DE SERVEI DE DINAMITZACIÓ
RIUDELLOTS DE LA SELVA. ACORD D'INICI

DE

L'ESPAI

JOVE

DE

Vista la proposta d’acord número PRP2018/320 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vista la proposta d’acord número PRP2017/1117 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Atès que és necessari l’inici d’un procediment per la contractació dels serveis de
dinamització de l’espai jove. Servei que l’Ajuntament està oferint des de fa uns 7
anys.
Amb la finalitat de :






Vetllar perquè l’Espai Jove sigui un espai inclusiu i obert a tots/es els/les
joves de Riudellots a la Selva.
Facilitar la participació juvenil i la seva incidència en la realitat local.
Facilitar als joves l'aprenentatge de continguts, competències, habilitats i
valors.
Fomentar el pensament crític i la responsabilitat cívica.
Transmetre valors i virtuts que fomenten el desenvolupament personal i
ciutadà.
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Oferir una proposta d’activitats en clau d’educació, participació i promoció de
la salut.
Oferir espais on construir les pròpies accions a través de la metodologia
participativa.
Oferir un marc vivencial d’experiències educatives per generar consciència.
Oferir un espai de lleure alternatiu.

Directrius generals del servei:
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Potenciar la interrelació dels joves del municipi.
Oferir un espai de relació, creixement i enriquiment personal als joves.
Afavorir la cohesió social dels joves.
Oferir un oci alternatiu als joves.
Vetllar per la disminució de les desigualtats socials.
Fomentar l’associacionisme i el lleure juvenil.
Oferir oportunitats de treballar les habilitats per a la vida en el marc de
tallers, accions i projectes concrets adreçats a joves.
Integrar el treball sobre les habilitats de manera permanent i transversal en
l’activitat diària a l’Espai Jove.
Establir mecanismes de participació juvenil per a les activitats que
s’organitzen.
Cuidar els canals de comunicació i de participació per tal que les persones
joves tinguin veu i vot en les decisions que afecten l’Espai Jove i per tal que
la informació arribi als destinataris.

De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
PRIMER.- Que s’iniciï l’expedient per la contractació municipal de Riudellots
de la Selva.
SEGON.- Que l’Interventora emeti un informe sobre el percentatge que
suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent
als efectes de determinar l’òrgan competent.
TERCER.- Que la Secretaria emeti un informe sobre la legislació aplicable i el
procediment a seguir per a dur la contractació.

Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
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8. RESTITUCIÓ DE LA COLUMNA I ILUMINARIA DE L'AVDA. MAS VILÀ, 47
AIXAFADA PER VEHICLE.
Vista la proposta d’acord número PRP2018/329 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Que el passat 13 de març de 2018 es va produir un sinistre conseqüència del qual
el vehicle conduit per J.H.P, va col·lisionar amb una farola a l’Avinguda Mas Vilà de
Riudellots de la Selva.
Vista l’acta de comunicat de danys al patrimoni municipal (AP13VM) i l’acta de
reportatge fotogràfic (AP09VM) de 13 de març, que consten a l’expedient, esteses
pels Vigilants Municipals de Riudellots de la Selva i la declaració amistosa d’accident
d’automòbil.
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A resultes d’aquesta col·lisió es van produir danys a una farola de l’Avda. Mas Vilà.
Vist el pressupost presentat per INSTAL·LACIONS RIUDELLOTS SERVEIS I
APLICACIONS, amb CIF B17633264, en data 26 de març de 2018 (RE1913), la
reparació de la columna de planxa d’acer galvanitzat, de forma troncònica, de 9 m
d’alçària, coronament sense platina, amb caixa de desconnexió, connexió a terra,
base platina i porta, col·locada amb camió ploma sobre dau de formigó i la
corresponent lluminària NATH SXF INSTNIUM LED, més l’obra civil d’excavació de
rasa, forats, formigó, compactar, enderrocs de paviments, reposició de paviments
ascendeix a 1.460,54 € IVA inclòs.
Vist que es tramita davant l’asseguradora ARAG CIA INTERNACIONAL pòlissa 551578857 el sinistre de referència 2018005475.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar el pressupost i adjudicar a INSTAL·LACIONS RIUDELLOTS
SERVEIS I APLICACIONS amb CIF B-17633264 i domicili al C/ Sant Jordi, 4-6 de
17457 Riudellots de la Selva, per import de 1.460,54 € (IVA inclòs) per una
columna de planxa d’acer galvanitzat, més la corresponent lluminària i obra civil
malmesa per la col·lisió.
SEGON.- Aprovar la despesa amb càrrec a la partida pressupostaria
18.920.63500 del vigent pressupost.
TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.

Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
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9. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST
TAQUILLES PEL FOODLAB.

PEL

SUBMINISTRAMENT

DE

QUATRE

Vista la proposta d’acord número PRP2018/331 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 13 de juny
de 2017, va aprovar la inscripció de les instal·lacions del FoodLab en el RSIPAC
(Registre Sanitari d’Indústries i Productes Alimentaris de Catalunya), per tal de que
noves empreses i emprenedors comencin a elaborar-hi productes alimentaris.
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Vist que el passat dia 12 de març de 2018 les instal·lacions van ser inspeccionades
per la Secretaria de Salut Pública i que en l’acta d’inspecció es recollia com a una
no conformitat de l’equipament la manca d’armariets en el vestidor, per tal de
separar la roba de feina de la de carrer.
Atès que, per tal de solventar aquesta no conformitat, s’ha sol·licitat pressupost a
diverses empreses per al subministrament de quatre taquilles, i que aquestes han
presentat els pressupostos que es detallen a continuació per al subministrament i
transport de les quatre taquilles:
Empresa
Hiper Escola Girona, S.L.
Equipant Espais Catalunya, S.L.
Mobles Grau, S.A.

Número de R.E. i data
1956 – 28/03/2018
1957 – 28/03/2018
1958 – 28/03/2018

Import (I.V.A. inclòs)
274,25.-€
345,57.-€
398,07.-€

De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, NO ACORDA:
PRIMER.- Aprovar el pressupost presentat per a Hiper Escola Girona, S.L.,
domiciliada al carrer Adri número 27 de Domeny (17007) i amb CIF B17421819,
per al subministrament d’un mòdul de dues taquilles de 400 mm d’ample i dues
portes (quatre taquilles en total), per import de 274,25.-€.
SEGON.- Disposar que la despesa resultant d’aquesta contractació serà a
càrrec de la partida 920 21500 del pressupost vigent.
TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’empresa interessada.

Debat:
Per unanimitat s’acorda la retirada d’aquesta proposta.
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10. ADDENDA AL CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA I
L'AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA PER A LA DELEGACIÓ DE LA
RESPONSABILITAT DE LA RECOLLIDA I CONTROL DELS ANIMALS DE
COMPANYIA ABANDONATS, PERDUTS I/O ENSALVATGITS. APROVACIÓ
EXERCICI 2018
Vista la proposta d’acord número PRP2018/328 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
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Atès que el Consell Comarcal de la Selva exerceix el servei de recollida d’animals de
companyia abandonats, perduts i/o ensalvatgits directament des de l’any 1997.
Aquest servei es presta amb gestió directa i per als municipis de la comarca.
Vist que d’acord amb l’apartat 1 de l’article 16 del Decret Legislatiu 2/2008, de 15
d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals,
correspon a l’ajuntament recollir i controlar els animals de companyia abandonats,
perduts o ensalvatgits, així com el control dels animals salvatges urbans. El punt 2
de l’anterior article 16 del Decret Legislatiu 2/2008, preveu que els ajuntaments
puguin delegar la responsabilitat a què fa referència l'apartat 1 a administracions o
entitats locals supramunicipals, sempre sota el principi de la millora en l'eficiència
del servei i sota l'aplicació dels preceptes de la Llei de Protecció dels Animals.
Vist que en data 7 de febrer de 2017, la Comissió Permanent del Ple va adoptar
l’acord d’aprovar el conveni tipus de delegació de la responsabilitat de la recollida i
control dels animals de companyia abandonats, perduts i/o ensalvatgits, el qual va
ser notificat a tots els ajuntaments per la seva aprovació.
Vist que en la Junta de Govern Local del dia 21 de febrer de 2017 i posteriorment
ratificat per acord de Ple en sessió ordinària del dia 6 de març de 2017, va aprovar
el conveni entre el Consell comarcal i l’Ajuntament de Riudellots de la Selva per a la
recollida i control d’animals de companyia abandonats, perduts i/o ensalvatgits.
Atès que la comissió Permanent del Ple del Consell Comarcal va aprovar el passat 6
de febrer de 2018 els preus per a la prestació dels servei de recollida i controls
d’animals de companyia abandonats, perduts i/o ensalvatgits dels municipis de la
comarca.
D’acord amb el que estableix aquest conveni de delegació de responsabilitats de la
recollida i control d’animals de companyia abandonats, perduts i/o ensalvatgits
entre els Consell comarcal de la Selva i els ajuntaments de la comarca, cada
exercici es determinaran les prestacions econòmiques que hauran d’abonar els
ajuntaments, les quals seran incorporades com addenda als respectius convenis.

De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
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PRIMER.- Aprovar l’addenda al conveni entre el Consell comarcal i
l’Ajuntament de Riudellots de la Selva per a la recollida i control d’animals de
companyia abandonats, perduts i/o ensalvatgits, que s’adjunta com annex 1 a la
present proposta.
SEGON.- Facultar a l’Alcaldessa Sra. Montserrat Roura i Massaneda, per a la
signatura de l’addenda del conveni, així com per a la realització de qualsevol altre
tràmit que sigui precís per a la seva formalització i entrada en vigor.
TERCER.- Aprovar la despesa amb càrrec a la partida 920.22502 del
pressupost de l’exercici vigent.
QUART.- Notificar el present acord al Consell Comarcal de la Selva pel seu
coneixement.
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Annex 1:
ADDENDA AL CONVENI DE DELEGACIÓ DE LA RESPONSABILITAT DE LA
RECOLLIDA I CONTROL DELS ANIMALS DE COMPANYIA ABANDONATS,
PERDUTS I/O ENSALVATGITS AMB L’AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS DE LA
SELVA (Exercici 2018)
Introducció
El Consell Comarcal de la Selva exerceix el servei de recollida d’animals de
companyia abandonats, perduts i/o ensalvatgits directament des de l’any 1997.
Aquest servei es presta amb gestió directa i per als municipis de la comarca.
D’acord amb l’apartat 1 de l’article 16 del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril,
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals, correspon a
l’ajuntament recollir i controlar els animals de companyia abandonats, perduts o
ensalvatgits, així com el control dels animals salvatges urbans. El punt 2 de
l’anterior article 16 del Decret Legislatiu 2/2008, preveu que els ajuntaments
puguin delegar la responsabilitat a què fa referència l'apartat 1 a administracions o
entitats locals supramunicipals, sempre sota el principi de la millora en l'eficiència
del servei i sota l'aplicació dels preceptes de la Llei de Protecció dels Animals.
En data 7 de febrer de 2017, la Comissió Permanent del Ple va adoptar l’acord
d’aprovar el conveni tipus de delegació de la responsabilitat de la recollida i control
dels animals de companyia abandonats, perduts i/o ensalvatgits, el qual va ser
notificat a tots els ajuntaments per la seva aprovació.
En data 8 de març de 2017 l’ajuntament de Riudellots de la Selva, ha tramés al
Consell Comarcal de la Selva el conveni entre el Consell Comarcal de la Selva i
l’ajuntament per la delegació de la responsabilitat de la recollida i control dels
animals de companyia abandonats, perduts i/o ensalvatgits signat.
Primer. Descripció dels serveis que es presten des del Consell Comarcal de
la Selva
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El municipi Riudellots de la Selva d’acord amb el preus establerts per a les diferents
tipologies que al final s’especifica, rep els serveis següents :
Servei ordinari:
Aquest servei inclou la recollida d’animals de companyia en dies laborables i horari
de 08,00 a 14,30 h, l’acollida dels animals fins que siguin recuperats pels seus
propietaris, o la seva adopció en cas d’animals abandonats, la gestió dels
expedients i la gestió veterinària. Per a prestació d’aquest servei s’estipula
anualment un preu per cada ajuntament, amb un pagament únic.
Servei extraordinari (recollida)
Aquest servei inclou les recollides fora de l’horari ordinari, concretament:
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Recollida de dilluns a divendres, no festiu, de 14:30 fins a les 22:00 h
Recollida de dilluns a divendres, no festiu, de 22:00 a 08:00 h.
Recollida dissabtes, diumenges i festius (24 hores).

Aquest servei és de prestació voluntària per part dels ajuntaments, únicament
merita despesa en cas de ser requerit i d’acord a la tipologia del servei. Aquesta
despesa serà facturada trimestralment.
Servei de sanejament de gats per establiment de colònies urbanes controlades.
Aquest servei és de prestació voluntària, únicament merita despesa en cas el
municipi encarregui al Consell Comarcal les tasques de sanejament i esterilització
dels gats per a l’establiment de colònies de gats en zones urbanes. Correspondrà a
l’Ajuntament liquidar l’import
trimestralment atenent als preus establerts
anualment per a la contraprestació d’aquest servei que inclou: reunions amb els
veïns, coordinació amb l’ajuntament i els voluntaris, cessió del material de captura,
desplaçament dels animals capturats, atenció veterinària, esterilització, marcatge i
retorn a la colònia.
Segon: Finançament dels serveis
El conveni estableix en el seu apartat cinquè el finançament d’aquest servei. Totes
les despeses de gestió, manteniment, personal i inversions del servei de recollida i
acollida d’animals abandonats, perduts i ensalvatgits, aniran a càrrec del Consell
Comarcal de la Selva. L’ens comarcal serà el responsable de l’elaboració del
pressupost anual i de la seva aprovació.
1. Servei ordinari de recollida i d’estada dels animals al CAAS
La contraprestació econòmica que correspon a cada municipi per la prestació i
disponibilitat del servei de recollida ordinari, el control dels animals i totes les
gestions administratives que comporti la recerca dels propietaris i la recuperació
dels animals s’elaborarà anualment tenint en compte:





El nombre d’habitants del municipi (recompte padró municipal, IDESCAT).
El nombre d’habitatges (primers i segones residències, IDESCAT).
La superfície del municipi.
El nombre d’animals recollits durant els últims tres anys al municipi.

Els ajuntaments aportaran, en el seu conjunt, un 55% del pressupost de despeses,
sense incloure les partides d’inversions (100% Consell Comarcal) i les del servei de
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recollida extraordinari (recollides en festius, caps de setmana, tardes i nits, que
correspon 100% als ajuntaments que ho requereixin).
Els tècnics dels Departament de Territori i Sostenibilitat elaboren anualment
pressupost del servei de recollida i control d’animals de companyia. La distribució
de l’aportació municipal es realitza tenint en compte:






Nombre d’habitants ........
Superfície del municipi ...
Nombre d’habitatges ......
Gossos recollits (3 darrers anys)
Gats recollits (2 darrers anys)

35 %
10 %
15 %
35 %
5%

Atenent aquests paràmetres els valors de la contraprestació pel servei de recollida
ordinari i d’acollida dels animals que correspon a l’ajuntament és:
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Municipi: Riudellots de la Selva
% total comarca

euros comarca

euros municipi

Habitants (2.024 h )

1,25 %

51.365,49 €

641,26 €

Superfície (13,12 km2)

1,44 %

14.675,86 €

211,18 €

Habitatges (636 h)

1,00 %

22.013,78 €

220,86 €

Gossos (6 gossos)

0,64 %

51.365,49 €

327,17 €

Gats (0 gat)

0%

0€

0€

24.000,00

1.000,00 €

Quota fitxa (1.000,00 €)
TOTAL

Aportació total ajuntaments:
Aportació quotes fitxes
Aportació quotes variables

2.400,47 €

170.758,56 euros
24.000,00 euros
146.758,56 euros

Distribució per habitants (35%)

51.365,49 euros

Distribució superfície (10%)

14.675,86 euros

Distribució habitatges (15%)

22.013,78 euros

Distribució gossos (35%)

51.365,49 euros

Distribució gats (5%)

Plaça de l’Ajuntament, 1 . 17457 Riudellots de la Selva
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www.riudellots.catajuntament@riudellots.cat
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2. Servei de recollida extraordinari
Servei Extraordinari

Preu unitari

Recollida extraordinari dies laborable de 14,30 a 22,00 h

62,40 €/gos

Recollida extraordinària en dissabtes, festius i horari nocturn
(de 22,00 a 08,00 h)

78,00 €/gos

Recollida extraordinària fallida

41,60 €/servei

Manteniment d’animals en el dipòsit municipal temporal de
l’Ajuntament fins a 72 hores.

26,00 €/gos

Trasllat directe del gos al CAAS (municipis sense dipòsit
municipal temporal)

15,60 €/gos

3. Servei de sanejament colònies urbanes de gats
Sanejament i control gats colònies urbanes

Import

Cost unitari per gata femella

55,00 €/animal

Cost unitari per gat mascle

30,00 €/animal

Test serològic FeLV / FIV

15,0 € / test

Tercer: Vigència
En tot allò no previst en la present addenda continuarà essent vigent i d’aplicació el
conveni entre el Consell Comarcal de la Selva i l’ajuntament de Riudellots de la
Selva per la delegació de la responsabilitat de la recollida i control dels animals de
companyia abandonats, perduts i/o ensalvatgits.
Els imports per a la prestació dels serveis seran vigents per l’exercici en curs.
Quart: Aportacions econòmiques previstes per part de l’Ajuntament



Import de: 2.400,47 € per a la prestació del servei ordinari, mitjançant
pagament únic a l’inici de l’exercici.
En cas de requerir els serveis de recollida extraordinari i/o el de sanejament de
colònies urbanes de gats, es facturarà trimestralment, d’acord al nombre de
serveis requerits, la seva tipologia i els preus establerts a l’apartat segon.

Plaça de l’Ajuntament, 1 . 17457 Riudellots de la Selva
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Santa Coloma de Farners,

Alcaldessa de l’Ajuntament de Riudellots

El President del Consell Comarcal de la Selva

Debat:

Elia Masso i Tamayo
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Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.

11. ATORGAMENT D'AJUTS ECONÒMIC A ENTITATS: AMPA LLAR D'INFANTS
ACTIVITATS DEL CURS 2017/2018
Vista la proposta d’acord número PRP2018/321 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vista la sol·licitud de subvenció presentada en data 22 de març de 2018
amb número de registre d’entrada 1814 per la Sra. Viviana Navarro Ruiz en
representació de l’AMPA LLAR D’INFANTS DE RIUDELLOTS DE LA SELVA per
sufragar part de les despeses del curs escolar 2017/2018.
Vist que aquesta entitat ha presentat juntament amb la sol·licitud un
pressupost de despeses pel curs 2017/2018 per import total de 3.075,00€,
per realitzar diverses activitats a la Llar d’Infants.
Vist l’interès públic de les activitats proposades per l’AMPA de la Llar
d’Infants pel curs 2017-2018 pel foment de l’educació, la cultura popular i
tradicional catalana.
Vist l’informe emès per l’Alcaldessa en data de 26 de març de 2018 al qual
estima correcta la petició de subvenció plantejada per aquesta entitat, i
proposa es subvencioni el 70 % de l’import sol·licitat.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
PRIMER.- Atorgar a l’AMPA Llar d’Infants de Riudellots de la Selva una
subvenció de 2.152,50€ corresponent a un 70 % de les despeses
pressupostades pel curs 2017/2018, tal i com es detalla a continuació:
Plaça de l’Ajuntament, 1 . 17457 Riudellots de la Selva
Tel . 972 478 899 Fax 972 477 375.
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Import pressupost

Import subvencionat
(70%)

1.200€

840€

Regals patges reials

150€

105€

Espectacle de Nadal

325€

227,50€

Actuació Material disfresses per la
celebració del carnaval

300€

210€

Explicada de contes de Sant Jordi

250€

175€

Excursió final de curs 2018 (autobús
no inclòs)

250€

175€

Festa de fi de curs 2018

600€

420€

3.075,00€

2.152,50€

Conceptes subvencionables
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Classes de música (Musinfant)

TOTAL

SEGON.- Disposar la despesa amb càrrec a la partida 323.48007 del
pressupost del corrent exercici.
TERCER.- Disposar a l’esmentada entitat, que haurà de presentar abans del
dia 30 de novembre del 2018 la següent documentació justificativa de la
subvenció concedida, per import igual o superior a 3.075,00€, amb els models
normalitzats aprovats per aquesta corporació:
-

Compte justificatiu simplificat: inclou una memòria d’actuació, memòria
econòmica justificativa de l’activitat subvencionada (relació ingressos i
despeses) i certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social.

QUART.- Disposar que el pagament anticipat o bestreta de les subvencions
abans de la justificació s’efectuarà prèvia sol·licitud expressa per part d’aquesta
entitat. L’import màxim que es pot sol·licitar com a bestreta és del 80% de l’import
concedit en el punt primer.
CINQUÈ.- Publicitat: S’haurà de fer constar expressament el suport
econòmic de la l’Ajuntament de Riudellots de la Selva en qualsevol acta, acció de
publicitat o difusió que realitzin sobre les actuacions objecte de la present
subvenció.
SISÈ.- Disposar que l’incompliment de les obligacions contingudes en
aquesta resolució i en l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de
Riudellots de la Selva, pot donar lloc a la revocació de la subvenció concedida i al
reintegrament, fins i tot per la via administrativa, de les quantitats lliurades.

Elia Masso i Tamayo
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Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.

12. ATORGAMENT D'AJUTS ECONÒMICS A ENTITATS: PARRÒQUIA DE SANT
ESTEVE DE RIUDELLOTS PER SUFRAGAR PART DE LES DESPESES
ORDINÀRIES DE MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS
Vista la proposta d’acord número PRP2018/324 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vista la sol·licitud de subvenció presentada pel Sr. Jaume Julià Vidal, rector de la
Parròquia de Riudellots de la Selva, el dia 20 de març de 2018 (amb registre
d’entrada 1760), per cobrir part de les despeses ordinàries de manteniment de les
instal·lacions i reparacions necessàries al campanar de l’Església Parroquial de
Riudellots de la Selva.
Vist l’estat de comptes de l’any 2017 presentat per la Parròquia de Sant Esteve de
Riudellots juntament amb la sol·licitud.
Atès que l’església parroquial és un espai històric i cultural del municipi de
Riudellots, on a més d’actes litúrgics i religiosos, es fan actes de tipus cultural i
social, com la celebració de noces d’or i argent, la Diada del Jubilat, concerts, etc.
Vist que aquesta corporació local té la voluntat de col·laborar amb el sosteniment
d’aquest espai històric i cultural del municipi de Riudellots.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
PRIMER.- Atorgar al Consell Pastoral de la Parròquia de Sant Esteve de
Riudellots de la Selva amb NIF R-1700002G una subvenció per un import de 3.000€
pel contribuir amb part del sosteniment d’aquest espai.
SEGON.- Disposar la despesa amb càrrec a la partida 334.48015 del
pressupost del corrent exercici.
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TERCER- Disposar que l’incompliment de les obligacions contingudes en
aquesta resolució i en l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de
Riudellots de la Selva, pot donar lloc a la revocació de la subvenció concedida i al
reintegrament, fins i tot per la via administrativa, de les quantitats lliurades.
QUART- Notificar el present acord al Consell Pastoral de la Parròquia de Sant
Esteve de Riudellots de la Selva, pel seu coneixement, i si en un termini d’un mes
no manifesta el contrari, s’entén acceptada la subvenció, així com les condicions
generals i específiques per a la seva aplicació.

Debat:

Elia Masso i Tamayo
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Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.

13. ATORGAMENT D'AJUTS ECONÒMICS A ENTITATS: AMPA ESCOLA DE
RIUDELLOTS PEL PROJECTE RECICLATEXT DEL CURS 2017/2018
Vista la proposta d’acord número PRP2018/325 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vista la sol·licitud de subvenció presentada per l’AMPA de l’Escola de Riudellots,
amb registre d’entrada 1818 en data de 22 de març de 2018, per sufragar les
despeses derivades del Projecte Reciclatext pel curs 2017-2018.
Atès que en data 1 de juny de 2012 la Junta de Govern va aprovar el conveni de
col·laboració pel projecte Reciclatext de l’Escola de Riudellots de la Selva.
Vist que en data 5 d’abril de 2017, l’Escola pública de Riudellots, l’AMPA i
l’Ajuntament de Riudellots es comprometen a vetllar per la continuïtat del projecte
Reciclatext pels cursos escolars 2017-2018 i 2018-2019.
En aquest conveni s’estableix el compromís de l’Ajuntament a realitzar una
aportació econòmica anual de 1.500€ a l’AMPA de l’Escola, que es destinarà única i
exclusivament a aquest projecte.
Vist que l’objectiu del projecte Reciclatext és garantir la continuïtat del programa de
reutilització de llibres de text de l’Escola de Riudellots, que té en funcionament des
de l’any 2003, aconseguint d’aquesta manera un estalvi econòmic, estalvi de paper
i conscienciar als alumnes i a les famílies del valor d’aquest material.
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Vist l’informe de data 27 de març de 2018 de l’Alcaldessa que estima correcta la
petició plantejada per l’entitat d’acord amb el conveni signat entre les parts.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
PRIMER.- Atorgar una subvenció per import de 1.500,00€ a l’AMPA de
l’Escola de Riudellots, d’acord amb la clàusula vuitena del conveni del projecte
Reciclatext pel curs 2017-2018.
SEGON.- Disposar la despesa amb càrrec a la partida 323.48005 del
pressupost del corrent exercici.

Elia Masso i Tamayo
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TERCER.- Disposar a l’esmentada entitat, que d’acord amb la clàusula
vuitena del conveni del projecte Reciclatext, haurà de presentar abans del dia 30
de novembre del 2018 la següent documentació justificativa de la subvenció
concedida, per import igual o superior a 1.500,00€ amb els models normalitzats
aprovats per aquesta corporació:
-

Compte justificatiu simplificat: inclou una memòria d’actuació, memòria
econòmica justificativa de l’activitat subvencionada (relació ingressos i
despeses) i certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social.

QUART.- Publicitat: S’haurà de fer constar expressament el suport econòmic
de la l’Ajuntament de Riudellots de la Selva en qualsevol acte, acció de publicitat o
difusió que realitzin sobre les actuacions objecte de la present subvenció.
CINQUÈ- Disposar que l’incompliment de les obligacions contingudes en
aquesta resolució, en el Conveni Reciclatext i en l’Ordenança General de
Subvencions de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva, pot donar lloc a la revocació
de la subvenció concedida i al reintegrament, fins i tot per la via administrativa, de
les quantitats lliurades.
SISÈ.- Donar trasllat del present acord a l’AMPA Escola de Riudellots.

Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
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14. ATORGAMENT D'AJUTS ECONÒMICS A
RIUDELLOTS ACTIVITATS CURS 2017/2018

ENTITATS:

AMPA

ESCOLA

Vista la proposta d’acord número PRP2018/327 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vista la sol·licitud de subvenció presentada per l’AMPA de l’Escola de Riudellots,
amb registre d’entrada 1817 en data 22 de març de 2018, per sufragar part de les
despeses derivades de les activitats del curs 2017-2018.
Vist que aquesta entitat ha presentat juntament amb la sol·licitud de subvenció un
pressupost de despeses de les activitats pel curs 2017-2018 per import de 7.720€,
així com una previsió d’ingressos de 5.500€. Sol·licitant, així, una subvenció per
import de 2.220€ que és la diferència entre ingressos i despeses.
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Vist que les següents despeses pressupostades per aquesta entitat no són
subvencionables: transport o desplaçaments de les excursions o sortides, la quota
FAPAC, les comissions bancàries i l’aportació a la MARATÓ.
Vist l’informe emès per l’Alcaldia en data 27 de març de 2018.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
PRIMER.- Atorgar a l’AMPA de l’Escola de Riudellots amb NIF G17298332
una subvenció per import de 1.840,00€ per les activitats del curs 2017-2018.
SEGON.- Disposar la despesa amb càrrec a la partida 323.48005 del
pressupost del corrent exercici.
TERCER.- Disposar a l’esmentada entitat, que haurà de presentar abans del
dia 30 de novembre del 2018 la següent documentació justificativa de la
subvenció concedida, per import igual o superior a 7.340,00€, (sense que en
l’esmentat import es puguin incloure despeses de transport o desplaçaments de les
excursions o sortides, la quota FAPAC, les comissions bancàries, ni l’aportació a la
MARATÓ) amb els models normalitzats aprovats per aquesta corporació:
1. Compte justificatiu simplificat: inclou una memòria d’actuació, memòria
econòmica justificativa de l’activitat subvencionada (relació ingressos i
despeses) i certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social.
QUART.- Disposar que el pagament anticipat o bestreta de les subvencions
abans de la justificació s’efectuarà prèvia sol·licitud expressa per part d’aquesta
associació. L’import màxim que es pot sol·licitar com a bestreta és del 80% de
l’import concedit en el punt primer.
CINQUÈ.- Publicitat: S’haurà de fer constar expressament el suport
econòmic de la l’Ajuntament de Riudellots de la Selva en qualsevol acta, acció de
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publicitat o difusió que realitzin sobre les actuacions objecte de la present
subvenció.
SISÈ.- Disposar que l’incompliment de les obligacions contingudes en
aquesta resolució i en l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de
Riudellots de la Selva, pot donar lloc a la revocació de la subvenció concedida i al
reintegrament, fins i tot per la via administrativa, de les quantitats lliurades.
SETÈ.- Notificar el present acord a l’AMPA Escola de Riudellots pel seu
coneixement, i si en un termini d’un mes no manifesta el contrari, s’entén
acceptada la subvenció, així com les condicions generals i específiques per a la seva
aplicació.

Elia Masso i Tamayo
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Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.

I no produint-se cap intervenció, la Sra. Alcaldessa dóna per finalitzada la reunió.
Són les 20:00 hores.

Compleixi’s
Montserrat Roura i Massaneda
Alcaldessa
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Ho certifico
Èlia Massó i Tamayo
Secretària-interventora
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