ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 14 DE MAIG DE
2019
Identificació de la sessió:
Núm. JGL2019000010
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 14 de maig de 2019
Hora d’inici: 19:00 h
Hora de fi: 21:00 h
Lloc: sala 1 de juntes
Hi assisteixen:
Montserrat Roura Massaneda, Alcaldessa
Josep Ma. Corominas Pujol, Regidor
Gerard Fabrellas Ciurana, Regidor
Cristina Pineda Espinosa, Regidora
Èlia Massó I Tamayo, Secretària
Amb veu i sense vot:
Cap
Han Excusat la seva absència:
Cap
No han Excusat la seva absència:
Cap
Desenvolupament de la sessió.
Una vegada comprovada per la secretària l’existència del “quòrum” que cal, perquè
pugui ser iniciada es passa a tractar dels assumptes inclosos en l’ordre del dia:
1.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
2.- AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE DESPESES VARIES
3.- LLICENCIA URBANÍSTICA. ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA SLU
4.- LLICÈNCIA CONNEXIÓ XARXA CLAVEGUERAM. G.R.N
5.- TRAMITACIÓ SIMPLIFICADA DE PAGAMENTS MENORS
6.- SUBMINISTRAMENT VEHICLE ELÈCTRIC. ACCEPTACIÓ PRESSUPOST.
7.- SERVEI ELABORACIÓ INFORME TÈCNIC DE DIAGNOSI DE LES ACTUACIONS DELS
PONTS DE CAN GENER, DEL CAMÍ DE SANT ANDREU I DE L'ANTIGA CARRETERA GI633 SOBRE LA VIA DEL FFCC A RIUDELLOTS DE LA SELVA. ACCEPTACIÓ PRESSUPOST.
8.- OBRES DE CONSTRUCCIÓ DEL CENTRE D’INNOVACIÓ GASTRONÒMICA
INDUSTRIAL DE RIUDELLOTS DE LA SELVA. DEVOLUCIÓ GARANTIA.
9.- SUBMINISTRAMENT MATERIALS VARIS PER FER ARRANJAMENTS A EDIFICIS
PÚBLICS. ACCEPTACIÓ PRESSUPOST.
10.- APROVACIÓ DEL PAGAMENT DE LES DESPESES DE LA COMUNITAT DE
PROPIETARIS DEL HABITATGES SITUATS AL CARRER VERGE DE NÚRIA NÚMERO 28

11.- SERVEI DE MANTENIMENT DE LA GESPA DEL CAMP DE FUTBOL. ACCEPTACIÓ
PRESSUPOST.
12.- CONTRACTACIÓ SUBMINISTRAMENT SOBRES LOGOTIPATS
13.- CONTRACTACIÓ SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA
14.- CONTRACTACIÓ ACTUACIÓ DE LA COBLA LA PRINCIPAL DE BANYOLES PER
L'APLEC DE LA FONT DEL MAS VILÀ. ACCEPTACIÓ PRESSUPOST.
15.- ADDENDA AL CONVENI MULTILATERAL ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA
SELVA I ELS AJUNTAMENTS DE BLANES, RIUDELLOTS DE LA SELVA, MASSANES, SILS,
VILOBÍ D'ONYAR I SANT JULIÀ DE LLOR I BONMATÍ PER A LA COMPRA CONJUNTA DE
SISTEMES DE DETECCIÓ I LECTURA DE MATRÍCULES DE VEHICLES (L.P.R.).
APROVACIÓ.
16.- CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA (SOC),
ESCOLA DE GESTIÓ EMPRESARIAL (EGE) I L’AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS, PER LA
REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES A L’AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS.
17.- JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ ENTITATS: INSTITUT DE CASSÀ DE LA SELVA.
PROGRAMA PLA DE LECTURA CURS 2018/2019
18.- ATORGAMENT D'AJUTS ECONÒMICS A ENTITATS: ESPLAI PARROQUIAL DE
RIUDELLOTS DE LA SELVA. SUBVENCIÓ PER LES ACTIVITATS DEL CURS 2018/2019
19.- ATORGAMENT D'AJUTS ECONÒMICS A ENTITATS: PARRÒQUIA DE SANT ESTEVE
DE RIUDELLOTS SUBVENCIÓ PER REPARAR LA FAÇANA DEL CAMPANAR DE L'ESGLÉSIA
DE RIUDELLOTS
20.- ATORGAMENT D'AJUTS ECONÒMICS A ENTITATS: COMISSIÓ DE FESTES DE
RIUDELLOTS ACTIVITATS ANY 2019
21.- ATORGAMENT D'AJUTS ECONÒMICS A ENTITATS: CLUB HANDBOL RIUDELLOTS.
SUBVENCIÓ PER LES DESPESES TEMPORADA 2018/2019
22.- URGENTS:
22.1.- CONTRACTACIONS D'ACTUACIONS PER A LA FESTA MAJOR 2019.
22.2.- OBRES DE CONSTRUCCIÓ D'UNA VORERA A LA LLAR D'INFANTS MUNICIPAL
PER A FACILITAR LA VIA D'EVACUACIÓ PEL PATI. ACCEPTACIÓ PRESSUPOST.
23.- PRECS I PREGUNTES

1.0.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 30
d’abril de 2019.
2.0.- AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE DESPESES VARIES
Vistes les relacions de factures que s’indiquen.
De conformitat amb el que s’ha exposat; La Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar la relació de factures F/2019/9 que s’adjunta al present com
annex, d’import CINQUANTA MIL CINC-CENTS QUARANTA-DOS EUROS I SETANTAQUATRE CÈNTIMS (50.542,74€)
SEGON.- Aprovar les despeses de locomoció per import de DOS MIL CENT
CINQUANTA-SIS EUROS I VUITANTA-TRES CÈNTIMS (2.156,83€) i procedir al seu

pagament, corresponent al període comprès entre el dia 7 de gener i el 10 de maig de
2019, que s’adjunten al present annex
TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.

3.0.- LLICENCIA URBANÍSTICA. ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA SLU
LLICENCIA URBANÍSTICA. ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA SLU
Vist l’expedient de llicència d’obres majors número X2019000025, i els diversos
documents que hi figuren incorporats.
De conformitat amb el que s’ha exposat; La Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Atorgar la següent llicència urbanística:


Exp. Número: X2019000025



Sol·licitant: ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA SLU



Obres que s’autoritzen: OBERTURA INSTAL.LACIÓ RASA I NOVA CAIXA BT.



Emplaçament: AV.
(AUSERVIS SL)



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.-€
(pagament efectuat en data 09/01/2019)



Liquidació provisional de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i
obres (ICIO):

PAISOS

CATALANS,

127

(POLIGON

INDUSTRIAL)

Pressupost de l’obra ................................................. 2288,28.-€
Impost Construccions Instal.lacions i Obres (ICIO) ...... 3’09%
Quota impost ......................................................... 70,70.-€
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:

Condicionant generals pel creuament o per la instal·lació dins les voreres:
La reposició de les voreres es farà amb el mateix material en tota
la seva amplada.
Les peces o panots enderrocats en l’excavació de la rasa no
podran ser utilitzats en la reposició, encara que aparentment estiguin en bon
estat, s’haurà de fer amb peces de nova adquisició.
Es respectaran les distàncies o separacions mínimes amb els altres
serveis.
La fondària de la instal·lació des de la generatriu superior a la
rasant del paviment de les voreres no serà inferior a 60 cm.
- Abans d’iniciar l’excavació es tallarà el paviment amb una serra radial a cada
costat de la rasa.
- Les terres seran transportades a l’abocador autoritzat en la seva totalitat.
- Les rases seran omplertes amb material granular d’un índex CBR superior a
20
m i piconades mecànicament fins a obtenir un densitat de 98% del
proctor modificat del material.
- A la part superior s’estendrà una capa de formigó de 20 cm de gruix i un
acabat d’aglomerat asfàltic en calent de 5 cm de gruix, tipus AC 16 SURF 60/70
D (D-12), totalment enrasat i anivellat amb el paviment existent.
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 comunicació prèvia urbanística ha de garantir que els
residus que genera siguin gestionats de conformitat amb l’establert a l’article 11c
del Decret 89/2010, de 29 de juny pel qual s’aprova el Programa de gestió de
residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), modificat posteriorment pel
Reial Decret 210/2018, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el Programa de prevenció i
gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20) publicat al BOE núm. 92 de
16 d’abril.
4.2 S’ha aportat document d’acceptació de residus de construcció i/o demolició
d’acord amb el que determina el Reial Decret 210/2018 de 6 d’abril, pel qual
s’aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya
(PRECATRO) publicat al BOE núm. 92 de 16 d’abril, signat pel titular o productor
dels residus i dels gestor dels mateixos.

5. En quant a afectació de la via pública :
De conformitat amb informe del tècnic municipal incorporat a l’expedient, la garantia
assenyalada en aquest s’atribueix fins a l’import 228,83.-€ (Dipòsit previ efectuat en
data 11/02/2019)
TERCER.- Donar trasllat de la present resolució a l’interessat/ada.

4.0.- LLICÈNCIA CONNEXIÓ XARXA CLAVEGUERAM. G.R.N
Vist l’expedient de llicència urbanística número
documents que hi figuren incorporats.

X2019000158, i els diversos

Vist l’informe emès per la tècnica urbanística municipal, de data 10 de maig de 2019,
amb caràcter favorable.
De conformitat amb el que s’ha exposat; La Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Atorgar la següent llicència urbanística:


Exp. Número: X2019000158



Sol·licitant:



Obres que s’autoritzen:



Emplaçament: C/TRAMUNTANA, 32



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):

G R N
CONNEXIÓ CLAVEGUERAM

Pressupost de l’obra .................................................. 2640.-€
Impost Construccions Instal.lacions i Obres (ICIO) ...... 3’09%
Quota impost ........................................................ 81,58.-€


Liquidació taxa per utilització privativa o aprofitament especial del
domini públic municipal. (Ordenança fiscal núm. 14)
Article 7.1.B Ocupació temporal amb mercaderies, materials de construcció,
tanques, puntals, bastides, contenidors, plataformes elevadores i altres
instal.lacions o materials anàlegs i elements de transport
Per cada m2 o fracció 0’47.-€/m2/dia x 9m2 x 2 dies.............. 8,46.- € tarifa
mínima .......................................................................... 30,00.-€
Quota ................................................................................... 30,00.-€
Article 7.1.F Obertura de calicates, rases i anàlegs a carrers o voreres
(Ordenança fiscal núm. 14)

Paviment asfàltic 6’97 € x 6 ml =
41,82.-€
Quota : ................................................................................ 41,82.-€
SEGON.- L’eficàcia de llicència urbanística atorgada, queda subjecte al
compliment dels següents condicionants:
1.

De caràcter urbanístic:

1.1 Prèvia senyalització i indicació del pas alternatiu.
1.2 Previ a les obres està obligat a assabentar-se dels serveis existents a la via pública
i es respectaran les distàncies o separacions mínimes amb els altres serveis existents.
1.3 L’escomesa haurà de ser arran de tub, sense endinsar-se dins el conducte general
de manera que no entorpeixi el pas de l’aigua. Finalitzades les obres, caldrà aportar
filmació justificativa de l’interior del tub.
1.4 Condicionant generals pel creuament o per la instal·lació dins les voreres:
-

La reposició de les voreres es farà amb el mateix material en tota
la seva amplada.
Les peces o panots enderrocats en l’excavació de la rasa no
podran ser utilitzats en la reposició, encara que aparentment estiguin en bon
estat, s’haurà de fer amb peces de nova adquisició.
Es respectaran les distàncies o separacions mínimes amb els altres
serveis.
La fondària de la instal·lació des de la generatriu superior a la
rasant del paviment de les voreres no serà inferior a 60 cm.

1.5 Condicions generals pel creuament de calçades:
-

2.

Abans d’iniciar l’excavació es tallarà el paviment amb una serra
radial a cada costat de la rasa.
Les terres seran transportades a l’abocador autoritzat en la seva
totalitat.
Les voravies i rigoles no podran ser enderrocades i caldrà passar
per la seva part inferior formant túnel.
Les rases seran omplertes amb material granular d’un índex CBR
superior a 20 cm i piconades mecànicament fins a obtenir un densitat de 98%
del proctor modificat del material.
A la part superior s’estendrà una capa de formigó de 20 cm de
gruix i un acabat d’aglomerat asfàltic en calent de 5 cm de gruix, tipus AC 16
SURF 60/70 D (D-12), totalment enrasat i anivellat amb el paviment existent.

En quant a la gestió de les runes i altres residus originats:

2.1 S’ha aportat document d’acceptació de residus de construcció i/o demolició
d’acord amb el que determina el Reial Decret 210/2018 de 6 d’abril, pel qual
s’aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya
(PRECATRO) publicat al BOE núm. 92 de 16 d’abril, signat pel titular o productor
dels residus i dels gestor dels mateixos.
3. En quant a afectació de la via pública :
De conformitat amb l’informe del tècnic municipal incorporat a l’expedient, l’import de
la fiança a dipositar es d’import 200.-€ (Dipòsit previ efectuat en data 26/04/2019).
TERCER.- Donar trasllat de la present resolució a l’interessat/ada.”
5.0.- TRAMITACIÓ SIMPLIFICADA DE PAGAMENTS MENORS
La Junta de Govern Local en sessió del passat dia 2 d’abril va aprovar la instrucció del
contracte menor.
L’Art. 7 titulat “ tramitació simplificada de pagaments menors”, estableix:
“Que es tramitarà de forma simplificada les despeses corrents de serveis i
subministraments sempre que tinguin un valor estimat individualitzat inferior a 800€.
Es proposarà i motivarà anualment les despeses i les aplicacions pressupostàries sobre
les quals es podran atendre els pagament menors”.
En conseqüència es considera que es podrà realitzar la tramitació simplificada de
pagaments menors en les partides pressupostàries següents:
920.22000 Material d’oficina.
332122001 Premsa, revistes, llibres i altres.
92022002 Material informàtic no inventariable.
23122105 Productes alimentaris.
31222106 Productes farmacèutics.
33822609 Activitats culturals i esportives.
33822610 Activitats festes i fires.
33822601 Atencions protocol·làries i representatives.
92022103 Combustibles i Carburants.
16322113 Manutencions d’animals.
92022201 Comunicacions postals i missatgeria.
152221300 Reparació maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge
Es considera que les despeses corresponents aquestes partides pressupostàries
podran tramitar-se de conformitat amb el previst a l’art. 7 de la instrucció del
contracte menor, atès que es tracta de despeses que per la seva naturalesa i finalitat,
requereixen d’una resposta àgil de la Corporació Municipal.
De conformitat amb el que s’ha exposat; La Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar que les partides pressupostàries descrites en l’antecedent
d’aquest acord es poden tramitar de conformitat amb el procediment establert a l’art.
7 de la instrucció de contractes menors.

6.0.- SUBMINISTRAMENT VEHICLE ELÈCTRIC. ACCEPTACIÓ PRESSUPOST.
El Ple de la Corporació, en sessió celebrada el dia 18 de setembre de 2017 va acordar,
entre d’altres, adherir-se al sistema d’adquisició centralitzada de l’Associació Catalana
de Municipis i Comarques (ACM) i del Consorci Català pel Desenvolupament Local
(CCDL), per tal de poder efectuar l’adquisició de béns, subministraments i contractació
de serveis a través de la Central de Compres de l’ACM-CCDL en les condicions i preus
vigents en els contractes subscrits pel mateix i amb les empreses adjudicatàries.
Vist que el dia 12 de novembre de 2018, l’ACM va formalitzar la primera pròrroga de
l’acord marc de mobilitat sostenible amb destinació a les entitats locals amb l’empresa
Romauto grup concesionaris, SL.
Atesa la voluntat d’aquest Ajuntament de disposar d’un vehicle elèctric pel personal
municipal i especialment pels serveis tècnics municipals, que diàriament s’han de
desplaçar pel municipi amb els seus vehicles particulars, per a dur a terme treballs
d’inspecció, de comprovació, treballs de camp, etc.
Vist el pressupost presentat per ROMAUTO GRUP CONCESIONARIS, S.L., pel
subministrament del vehicle elèctric de la marca NISSAN, model LEAF 59, 40 kWh
Acenta, de color blanc sòlid i teixit negre, per import de 25.370,61.-€, més IVA
(E2019002257 de 24/04/2019).
Vista la proposta de despesa de subministrament emesa per la Sra. Carme Camps i
Goy, regidora responsable de l’àrea de medi ambient de la Corporació.
Vist que mitjançant resolució de l’Alcaldia número 2019/372, de data 8 de maig de
2019, es va sol·licitar una subvenció al Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya per l’adquisició del vehicle elèctric descrit, per import de
12.685,13.-€, d’acord amb les bases reguladores de les subvencions a ens locals de
Catalunya per al desenvolupament d’actuacions de mitigació i d’adaptació al canvi
climàtic (DOGC número 7723 de 10/10/2018).
Vist el que estableixen els articles 219 i següents de la Llei de contractes del sector
públic, en relació a l’adjudicació de contractes basats en un acord marc.
Atès que l’adopció d’aquest acord, és competència de la Junta de Govern Local, en
virtut de la delegació de competències efectuades per l’Alcaldessa de la Corporació,
mitjançant resolució 2015/307, de data 8 de juliol de 2015, sens perjudici de la seva
possible avocació per raons d’urgència, oportunitat o supòsits especials.
De conformitat amb el que s’ha exposat; La Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.Acceptar
el
pressupost
presentat
per
ROMAUTO
GRUP
CONCESIONARIS, S.L., amb domicili a Barcelona-08020, al carrer Pere IV, 363, i amb
CIF B-08.633.950, per al subministrament del vehicle elèctric NISSAN LEAF de 5
portes, 40 kWh Acenta i color blanc, amb tapisseria negre, amb les despeses de
matriculació i la retolació de les dues portes davanteres incloses; per import de
TRENTA MIL SIS-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS
(30.698,43.-€), IVA inclòs.

SEGON.- La despesa derivada de la present contractació serà a càrrec de la
partida pressupostària 2019.62400.920.
TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada, així com a
l’Associació Catalana de Municipis.

7.0.- SERVEI ELABORACIÓ INFORME TÈCNIC DE DIAGNOSI DE LES
ACTUACIONS DELS PONTS DE CAN GENER, DEL CAMÍ DE SANT ANDREU I DE
L'ANTIGA CARRETERA GI-633 SOBRE LA VIA DEL FFCC A RIUDELLOTS DE LA
SELVA. ACCEPTACIÓ PRESSUPOST.
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals, el dia 7 d’agost de 2017 (RE 4949
de 07/08/2017), amb el següent contingut:
“En data 18 de maig de 2017 els tècnics municipals, P.B.V., arquitecte tècnic i
E.M.C., tècnica urbanística, realitzen una inspecció visual dels ponts sota el
camí que passa sobre la via del tren i s’aprecia el deficient recobriment de les
armadures. S’aprecien esquerdes longitudinals que segueixen l’armadura, i fins
i tot en alguns punts ha saltat el recobriment i es veuen les armadures.
Caldria encarregar un estudi per tal de realitzar un recàlcul de l’estructura i la
reparació d’aquest recobriment”.
Vist l’ofici emès per la Direcció d’operacions i enginyeria de xarxa convencional d’ADIF,
el dia 13 de febrer de 2012 (RE 680 de 20/02/2012), en relació a la sol·licitud
d’informe sobre seguretat dels ponts situats sobre la línia del FFCC formulada per
aquest Ajuntament, el qual disposa:
“En relación al asunto del epígrafe, le informo que por parte de nuestra Jefatura
de Puentes, se ha realizado un anàlisis de la posible capacidad portante del
tablero de los dos pasos superiores, considerándose que ambos son similares
en su comportamiento.
Del resultado del anàlisis de la comparación de los momentos flectores
obtenidos y de acuerdo con los cálculos realizados de la sección del tablero con
sus armaduras principales en la fibra inferior de los dos nervios laterales,
teniendo en cuenta una reducción de las armaduras debido a la corrosión de
ellas, se concluye que será necesario limitar las cargas a transitar sobre ambos
pasos superiores a 14 toneladas. Teniendo en cuenta que en el PS Can Gener,
ya figura una señal de limitación de cargas a 13 toneladas, se propone
mantener dicha limitación y se recomienda poner una señal similar en el PS
Sant Andreu Salou”.
Atesa la voluntat d’aquest Ajuntament de disposar d’un estudi tècnic de diagnosi,
avaluació i propostes d’actuació a les estructures dels ponts de Can Gener, del camí de
Sant Andreu Salou i de l’antiga carretera GI-633 (actual C25), s’ha demanat
pressupost a l’enginyeria ABM SERVEIS D’ENGINYERIA I CONSULTING, SLU, que al
juny del 2010 ja va redactar el Projecte de reposició de les baranes dels ponts del

camí de Can Gener i de Sant Andreu Salou; amb el següent resultat (E2019002255 de
24/04/2019):
-

Treball de camp i diagnosi: 1.750,00.-€, més IVA
Propostes d’actuacions, valoració econòmica: 2.400,00.-€, més IVA
Redacció de l’informe tècnic: 600,00.-€, més IVA
Total: 4.750,00.-€, més IVA

El treball objecte de la present contractació, consistirà en un reconeixement de camp i
treball de gabinet per tal d’avaluar l’estat general dels 3 ponts i dels diferents
elements que els conformen: estreps, bigues/estructura resistent, tauler, proteccions i
baranes i altres elements significatius, i la redacció de l’informe tècnic realitzant un
anàlisi de les actuacions, prioritzant-les en funció de la seva necessitat i urgència per
tal d’establir un pla d’actuacions valorat.
Vista la proposta de despesa de contracte menor emesa pel Sr. Josep Mª Corominas i
Pujol, regidor responsable de l’àrea d’hisenda d’aquest Ajuntament, sobre la necessitat
i finalitat del contracte a satisfer, així com sobre l’adjudicatari del mateix.
Atès que l’adopció d’aquest acord, és competència de la Junta de Govern Local, en
virtut de les delegacions de competències efectuades per l’Alcaldessa de la Corporació,
mitjançant resolució 2015/307, de data 8 de juliol de 2015; sens perjudici de la seva
possible avocació per raons d’urgència, oportunitat o supòsits especials.
De conformitat amb el que s’ha exposat; La Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Acceptar el pressupost presentat per ABM SERVEIS D’ENGINYERIA I
CONSULTING, S.L.U., amb domicili a Riudellots de la Selva-17457, a l’Avinguda Països
Catalans, 50, i amb CIF B-17.646.563; per a l’elaboració d’un informe tècnic de
diagnosi de les actuacions dels ponts de Can Gener, del camí de Sant Andreu i de
l'antiga carretera GI-633 sobre la via del FFCC a Riudellots de la Selva, per import de
CINC MIL SET-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (5.747,50.€), IVA inclòs.
SEGON.- La despesa derivada de la present contractació serà a càrrec de la
partida pressupostària 2019.920.22706.
TERCER.- El termini de realització dels treballs i entrega de l’informe
corresponent a aquest Ajuntament, serà d’un mes, a comptar a partir del dia 17 de
juny de 2019, d’acord amb la planificació dels treballs facilitada per l’empresa
adjudicatària.
QUART.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.

8.0.- OBRES DE CONSTRUCCIÓ DEL CENTRE D’INNOVACIÓ GASTRONÒMICA
INDUSTRIAL DE RIUDELLOTS DE LA SELVA. DEVOLUCIÓ GARANTIA.
Vista la sol·licitud formulada el dia 12 de juny de 2017 (RE3769) per la companyia
mercantil TOP PROYECTOS Y CONTRATAS, S.L., anteriorment denominada TEYCO,
S.L., adjudicatària de les obres de construcció del Centre d’Innovació gastronòmica
industrial – Foodlab; per la que va demanar la devolució de l’aval presentat com a
garantia per a l’execució de les esmentades obres, atès que ha transcorregut el
període de garantia.
Vist que el dia 11 de juny de 2012 es va signar la corresponent acta de recepció de les
esmentades obres, començant a comptar a partir d’aquell moment, el període de
garantia de cinc anys establert per a les respectives obres.
Vist que en l’acta de recepció de les obres de construcció del Centre, ja es van fer
constar un seguit de deficiències que la companyia TEYCO, S.L. havia d’arranjar en el
termini màxim d’un mes.
Vist l’informe emès el dia 10 de juliol de 2017 (RE 4572), per l’arquitecte municipal i
director de les obres Sr. Gerard Carreras i Comas, el qual disposa:
“QUART.- Que inspeccionats el “Centre d’Innovació Gastronòmica Industrial de
Riudellots de la Selva, Accessos i Exteriors” es considera:
1. (...)
2. NO RETORNAR la garantia corresponent a les obres del “Centre d’Innovació
Gastronòmica Industrial” fins que no s’hagin solventat les patologies o
deficiències següents:
a. Forat ascensor presenta filtracions d’aigua provinents del subsòl, la
qual cosa afecta el funcionament de l’aparell elevador de manera
que aquest no pot entrar en servei.
b. Deteriorament en l’enguixat i la pintura del parament exterior a
resultes de les filtracions d’humitat. Aparentment les humitats que
provenien del subsòl han cessat, però els efectes de la mateixa
sobre el parament són persistents, essent convenient la seva
reparació.
c. Deteriorament en el paviment de la terrassa exterior, conformat per
planxes d’acer galvanitzat que havent perdut les característiques
pròpies del galvanitzat, provoquen el deteriorament de l’acer i
l’aparició de rovell. Caldrà actuar per donar tractament hidròfug a les
mateixes que garanteixin que l’afecció de l’aigua no provoca el
deteriorament de les mateixes.
CINQUÈ.- Que l’empresa TEYCO, S.L., ara TOP PROYECTOS Y CONTRATAS, S.L.
abans d’iniciar la reparació de les filtracions d’aigua al fosat de l’ascensor, haurà de
presentar a l’Ajuntament de Riudellots de la Selva, detall del sistema tècnic previst per
la reparació de la patologia perquè els serveis tècnics municipals hi donin el seu vist i

plau. Tanmateix caldrà que es comuniqui a l’Ajuntament el dia i hora previst per iniciar
els treballs per fer-ne el seguiment.”
Vist l’acord subscrit el dia 12 de setembre de 2018 entre aquest Ajuntament i l’entitat
mercantil TOP PROYECTOS Y CONTRATAS, S.L. i el Sr. Luís Alberto Arqued Alsina,
administrador concursal en el procediment de concurs voluntari de creditors 13/2018
que se segueix en el Jutjat Mercantil número 9 de Barcelona; em virtut del qual la
companyia TOP PROYECTOS Y CONTRATAS, S.L. es va comprometre a realitzar en el
termini de dos mesos a partir de la signatura de l’acord, les reparacions consistents
en:
-

Reparació de les filtracions del fossat d’ascensor (l’empresa que efectuï la
reparació donarà un certificat de garantia de cinc anys).
Tornar a galvanitzar les xapes oxidades del paviment exterior (l’empresa
que efectuï el galvanitzat respondrà de la seva bona execució).

Vist que en data 25 de gener de 2019, la companyia mercantil TOP PROYECTOS Y
CONTRATAS, S.A. va posar en coneixement d’aquest Ajuntament, via correu
electrònic, la finalització dels treballs anteriorment descrits i va presentar certificat de
garantia de la impermeabilització realitzada.
Vist l’informe emès el dia 1 de febrer de 2019, per l’arquitecta tècnica municipal, el
qual disposa: “Es comprova el fossat de l’ascensor. Visualment es veu correcte, i no hi
ha presència d’aigua.
També es comprova que s’han galvanitzat de nou les planxes del paviment exterior.
Visualment es veu correcte.
Manca aportar el document de bona execució per part de l’empresa que ha efectuat el
galvanitzat”.
Vist que el dia 19 de febrer de 2019 la companyia mercantil TOP PROYECTOS Y
CONTRATAS, S.A. va presentar certificat conforme el tractament de galvanitzat
efectuat a les xapes s’ajustava a les especificacions de la norma UNE-ISO 1461 i que
el zinc en el recobriment és de qualitat electrolítica i puresa 99,995%.
Atès que corresponen al Ple les competències com a òrgan de contractació de les
obres mencionades, de conformitat amb l’establert al punt 2 de la Disposició
Addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic.
De conformitat amb el que s’ha exposat; La Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Acordar la devolució de l’aval bancari presentat per TEYCO, S.L.
(actualment TOP PROYECTOS Y CONTRATAS, S.A.) com a garantia de les obres de
construcció del Centre d’Innovació Gastronòmica Industrial – Foodlab, per import de
32.326,23.-€.
SEGON.- Sotmetre a ratificació del Ple el present acord.
TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.

9.0.- SUBMINISTRAMENT MATERIALS VARIS PER FER ARRANJAMENTS A
EDIFICIS PÚBLICS. ACCEPTACIÓ PRESSUPOST.
Atès que s’han de fer diversos arranjaments en edificis públics, s’ha vist la necessitat
de comprar el material adient per poder fer els arranjaments.
A aquest efecte s’ha demanat pressupost a una empresa especialitzada amb el
següent resultat:
Empresa
INSTAL·LACIONS
DURAN, SL

MARTÍ

Objecte
Subministrament
material divers

Import (IVA exclòs)
386,34.-€

Atès que hi ha hagut un incident amb un fanal del c/ Pau Casals (Can Güell), on un
camió l’ha doblegat, s’ha vist la necessitat de restituir-lo.
A aquest efecte s’ha demanat pressupost a una empresa especialitzada amb el
següent resultat:
Empresa
INSTAL·LACIONS
DURAN, SL

MARTÍ

Objecte
Subministrament
per restituir-lo

fanal

Import (IVA exclòs)
168,75.-€

Vist el deteriorament del termo que hi ha a la llar d’infants i el que hi ha a l’escola,
s’ha vist la necessitat de canviar-los per uns de nous elèctrics híbrids.
A aquest efecte s’ha demanat pressupost a una empresa especialitzada amb el
següent resultat:
Empresa
INSTAL·LACIONS
DURAN, SL

MARTÍ

Objecte
Subministrament termo
per la llar d’infants i
l’escola

Import (IVA exclòs)
1.414,39.-€

Atès que s’ha vist la necessitat d’adquirir un llum encastable per l’entrada de la sala
d’actes, s’ha demanat pressupost a una empresa especialitzada amb el següent
resultat:
Empresa
INSTAL·LACIONS
DURAN, SL

MARTÍ

Objecte
Subministrament
llum
encastable per la sala
d’actes.

Import (IVA exclòs)
89,94.-€

Atès que hi ha hagut una fuga a la sala polivalent, s’ha vist la necessitat de reparar els
desaigües.
A aquest efecte s’ha demanat pressupost a una empresa especialitzada perquè faci la
reparació:
Empresa
INSTAL·LACIONS
DURAN, SL

MARTÍ

Objecte
Reparació desaigües sala
polivalent.

Import (IVA exclòs)
124,44.-€

Atès que hi ha hagut una avaria elèctrica a la Casa de Cultura, on saltava el diferencial
i no es sabia el perquè, s’ha vist la necessitat de contractar els serveis d’una empresa
especialitzada perquè localitzi l’averia i la pugui reparar.
A aquest efecte s’ha demanat pressupost a una empresa especialitzada amb el
següent resultat:
Empresa
INSTAL·LACIONS
DURAN, SL

MARTÍ

Objecte
Reparació
il·luminació
Cultura.

elèctrica
Casa
de

Import (IVA exclòs)
92,00.-€

Vista la proposta de despesa de contracte menor emesa per la Sra. Carme Camps Goy
regidora de medi ambient d’aquest Ajuntament, sobre la necessitat i finalitat del
contracte a satisfer, així com sobre l’adjudicatari del mateix.
L’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de govern local, en virtut de les
delegacions de competències efectuades per l’Alcaldessa-Presidenta de la Corporació,
mitjançant resolució 2015/307, de data 8 de juliol de 2015, sens perjudici de la seva
possible avocació per raons d’urgència, oportunitat o supòsits especials.
De conformitat amb el que s’ha exposat; La Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Acceptar el pressupost presentat per INSTAL·LACIONS MARTÍ I
DURAN, SL amb CIF B17246992 i domicili al C/ Estació, 23, de Riudellots de la Selva17457, per import de 838,18.-€ (IVA inclòs) per el subministrament de material divers
per fer diversos arranjaments en edificis públics, un llum encastable per la sala
d’actes, i la reparació de la sala polivalent i la casa de cultura.
SEGON.- La despesa resultant de la present contractació serà a càrrec de la
partida pressupostària 2019.1522.21200
TERCER.- Acceptar el pressupost presentat per INSTAL·LACIONS MARTÍ I
DURAN, SL amb CIF B17246992 i domicili al C/ Estació, 23, de Riudellots de la Selva17457, per import de 204,18.-€ (IVA inclòs) per el subministrament d’un fanal per
restituir-lo.
QUART.- La despesa resultant de la present contractació serà a càrrec de la
partida pressupostària 2019.454.21003
CINQUÈ.- Acceptar el pressupost presentat per INSTAL·LACIONS MARTÍ I
DURAN, SL amb CIF B17246992 i domicili al C/ Estació, 23, de Riudellots de la Selva17457, per import de 1.711,41.-€ (IVA inclòs) per el subministrament d’un termo per
la llar d’infants i la cuina de l’escola.
SISÈ.- La despesa resultant de la present contractació serà a càrrec de la
partida pressupostària 2019.1522.21300
SETÈ.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.

10.0.- APROVACIÓ DEL PAGAMENT DE LES DESPESES DE LA COMUNITAT DE
PROPIETARIS DEL HABITATGES SITUATS AL CARRER VERGE DE NÚRIA
NÚMERO 28
Vist que mitjançant escriptura pública del dia 8 d’agost de 2012 amb protocol 931, i
posterior entrada en el Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners del dia 15
de febrer de 2013, aquest Ajuntament va esdevenir propietari de 5 habitatges situats
al carrer Verge de Núria número 28 de Riudellots de la Selva.
Vist que la última reunió de la Comunitat de Propietaris de Verge de Núria 28 de
Riudellots de la Selva es va celebrar el dia 2 d’abril de 2019.
Vist que l’empresa administradora de la comunitat de veïns “Farners Carme i Marta
Serveis Immobiliaris, S.L.” (amb NIF B17530668), va presentar a aquest Ajuntament
el dia 10 d’abril de 2019 (E2019002050) l’acta de l’esmentada reunió, on s’aprovava
el pressupost de la comunitat per a l’exercici 2019.
Vist que el pressupost (E2019002599) de les despeses de la comunitat de propietaris
per l’anualitat 2019, imputables a la següent relació d’habitatges propietat d’aquest
Ajuntament:
Habitatge i plaça d’aparcament
Baixos C i PK 8
Primer A i PK 4
Primer B i PK 5
Primer C i PK 6
Segon C i PK 3
TOTAL

Pressupost total
931,07.-€
1.161,49.-€
787,23.-€
886,70.-€
888,20.-€
4.654,69.-€

Vist que, segons la base 5.2 de les bases reguladores per a l’adjudicació, en règim de
lloguer jove, d’habitatges i places d’aparcament de titularitat municipal (aprovades pel
Ple de la Corporació del dia 23 de maig de 2017 en sessió ordinària), la variació de les
despeses de la comunitat de propietaris es repercutirà en l’actualització anual del
lloguer dels habitatges joves.
De conformitat amb el que s’ha exposat; La Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar les despeses derivades de l’administració de les vivendes i
places d’aparcament anteriorment relacionades, titularitat totes elles d’aquest
Ajuntament, corresponents al període comprès entre el passat 1 de gener de 2019 i el
31 de desembre de 2019.
SEGON.- Procedir a liquidar l’import total de les despeses, que és de 4.654,69.€, mitjançant transferència al compte corrent de la Comunitat de propietaris de Verge
de Núria número 28, amb NIF H55147409.
TERCER.- L’import de la citada despesa serà a càrrec a la partida 1522.21200
del pressupost vigent per l’any 2019.
QUART.- Repercutir la variació de les despeses de la comunitat de propietaris

anteriorment esmentades en la propera actualització del lloguer dels habitatges joves.
CINQUÈ.- Donar trasllat de la present resolució a l’empresa gestora de la
comunitat de propietaris.

11.0.- SERVEI DE MANTENIMENT DE LA GESPA DEL CAMP DE FUTBOL.
ACCEPTACIÓ PRESSUPOST.
Atès que el camp de futbol de Riudellots és de gespa artificial i per aquest motiu és
necessari fer-hi un manteniment específic que consisteix, entre d’altres a desherbar
les zones on hi ha herba, reposar el cautxú, verificar les juntes i reparar possibles
desperfectes, netejar els llocs de difícil accés, pentinant amb estora la gespa, etc.
Aquest manteniment l’ha de fer una empresa especialitzada que tingui els aparells
adequats per fer aquestes actuacions.
Per aquest motiu s’ha demanat pressupost a una empresa especialitzada amb el
següent resultat:
Empresa
FIELDTURG
SA

POLIGRAS,

Objecte
Manteniment de la gespa
artificial del camp de
futbol de Riudellots.

Import (IVA exclòs)
875,50.-€

Vista la proposta de despesa de contracte menor emesa per la Sra. Carme Camps Goy
regidora de medi ambient d’aquest Ajuntament, sobre la necessitat i finalitat del
contracte a satisfer, així com sobre l’adjudicatari del mateix.
L’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de govern local, en virtut de les
delegacions de competències efectuades per l’Alcaldessa-Presidenta de la Corporació,
mitjançant resolució 2015/307, de data 8 de juliol de 2015, sens perjudici de la seva
possible avocació per raons d’urgència, oportunitat o supòsits especials.
De conformitat amb el que s’ha exposat; La Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Acceptar el pressupost presentat per FIELDTURG POLIGRAS, SA amb
CIF A58653676 i domicili al carrer Victor Hugo, 4 de Sant Cugat del Vallès-08174, per
import de 1059,36.-€ (IVA inclòs) per el manteniment de la gespa artificial del camp
de futbol.
SEGON.- La despesa resultant de la present contractació serà a càrrec de la
partida pressupostària 2019.1522.21200
TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.

12.0.- CONTRACTACIÓ SUBMINISTRAMENT SOBRES LOGOTIPATS
Atesa la necessitat d’aquest Ajuntament d’adquirir material d’oficina per manca
d’estoc, es fa precís contractar una empresa per al seu subministrament.
Vist que s’han presentat l’oferta econòmica presentada per l’empresa DUCFORM SA
per un import de 551,39 € (IVA no inclòs).
Vista la proposa de despesa de contracte menor emesa per la regidora Sra. Carme
Camps i Goy amb data 10 de maig de 2019.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern Local, en
virtut de les delegacions de competències efectuades per l’Alcaldessa de la Corporació
Local mitjançant resolució 2015/307, de data 8 de juliol de 2015.
De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Acceptar el pressupost presentat per DUCFORM SA amb NIF
A17074386 i domicili a Cassà de la Selva, al carrer Pla de l’Estany 40-44, per import
de 667,18 € (IVA inclòs), segons pressupost presentat.
SEGON.- La despesa derivada de la present contractació serà a càrrec de la
partida 2019.920.22000 del pressupost de despeses.
TERCER.- Donar trasllat de la present resolució a l’interessat/ada.
13.0.- CONTRACTACIÓ SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA
Atesa la necessitat d’aquest Ajuntament d’adquirir material d’oficina per manca
d’estoc, es fa precís contractar una empresa per al seu subministrament.
Vist que s’han presentat les següents ofertes econòmiques:
Empresa
Comercial
Paperera
Materials d’Oficina SL
Office Mataro SL

i

Data i Núm. Registre

Import (sense IVA)

08/05/2019
E2019002577

704,37 €

09/05/2019
E2019002591

590,97 €

Vista la proposa de despesa de contracte menor emesa per la regidora Sra. Carme
Camps i Goy amb data 9 de maig de 2019.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern Local, en
virtut de les delegacions de competències efectuades per l’Alcaldessa de la Corporació
Local mitjançant resolució 2015/307, de data 8 de juliol de 2015.
De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Acceptar el pressupost presentat per OFFICE MATARO SL amb NIF
B63596100 i domicili a Mataró, al carrer Batista i Roca 50, per import de 715,07 €

(IVA inclòs), segons pressupost presentat.
SEGON.- La despesa derivada de la present contractació serà a càrrec de la
partida 2019.920.22000 del pressupost de despeses.
TERCER.- Donar trasllat de la present resolució a l’interessat/ada.

14.0.- CONTRACTACIÓ ACTUACIÓ DE LA COBLA LA PRINCIPAL DE BANYOLES
PER L'APLEC DE LA FONT DEL MAS VILÀ. ACCEPTACIÓ PRESSUPOST.
Atès que el dia 2 de Juny es celebrarà com cada any l’Aplec de la Font del Mas Vilà, i
per tant es voluntat d’aquest Ajuntament disposar d’un grup musical, mes
concretament la Cobla la principal de Banyoles.
A aquest efecte s’ha demanat pressupost a una empresa especialitzada amb el
següent resultat:
Empresa
ASSOCIACIÓ
ACTURA

CULTURAL

Grup/Artista
Cobla la principal
Banyoles

de

Import
850,00.-€

Vista la proposta de despesa de contracte menor emesa per el Sr. Josep Maria
Corominas regidor de festes d’aquest Ajuntament, sobre la necessitat i finalitat del
contracte a satisfer, així com sobre l’adjudicatari del mateix.
L’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de govern local, en virtut de les
delegacions de competències efectuades per l’Alcaldessa-Presidenta de la Corporació,
mitjançant resolució 2015/307, de data 8 de juliol de 2015, sens perjudici de la seva
possible avocació per raons d’urgència, oportunitat o supòsits especials.
De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Acceptar el contracte i el pressupost del Grup “Cobla la Principal de
Banyoles” presentat per l’ASSOCIACIO CULTURAL ACTURA amb NIF G67132720 i
domicili al carrer Montnegre,18-24 entl. 1 de Barcelona-08029 per un import de
850,00.-€ per actuar a l’Aplec de la font del Mas Vilà.
SEGON.- La despesa resultant de la present contractació serà a càrrec de la
partida pressupostària 2019.338.22610.
TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.

15.0.- ADDENDA AL CONVENI MULTILATERAL ENTRE EL CONSELL COMARCAL
DE LA SELVA I ELS AJUNTAMENTS DE BLANES, RIUDELLOTS DE LA SELVA,
MASSANES, SILS, VILOBÍ D'ONYAR I SANT JULIÀ DE LLOR I BONMATÍ PER A
LA COMPRA CONJUNTA DE SISTEMES DE DETECCIÓ I LECTURA DE
MATRÍCULES DE VEHICLES (L.P.R.). APROVACIÓ.
ADDENDA AL CONVENI MULTILATERAL ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA I
ELS AJUNTAMENTS DE BLANES, RIUDELLOTS DE LA SELVA, MASSANES, SILS, VILOBÍ
D'ONYAR I SANT JULIÀ DE LLOR I BONMATÍ PER A LA COMPRA CONJUNTA DE
SISTEMES DE DETECCIÓ I LECTURA DE MATRÍCULES DE VEHICLES (L.P.R.).
APROVACIÓ.
Mitjançant resolució de l’Alcaldia de data 5 de juny de 2018, es va acordar l’adhesió
d’aquest Ajuntament al Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de La Selva
i els Ajuntaments de Blanes, Caldes de Malavella, Massanes, Sils i Vilobí d’Onyar per la
compra conjunta de sistemes de detecció i lectura de matricules de vehicles (L.P.R),
facultant àmpliament a l’Alcaldessa per signar el conveni i quants documents calgui
per fer efectiva l’adhesió, i es va autoritzar la despesa de 45.663,35 € (IVA no inclòs)
per les diverses fases del pressupost pel subministrament i implantació del sistema de
detecció i lectura de matrícules.
En data 3 de gener de 2019 va tenir entrada al registre de documents d’aquest
Ajuntament el Projecte executiu per a la instal·lació d’un sistema de detecció i
matrícules al municipi de Riudellots de la Selva (fase 2A), amb un pressupost
d’execució de 94.436,20.-€, IVA inclòs.
Mitjançant resolució de l’Alcaldia DECR000006 de 10 de
manifestar la voluntat d’aquest Ajuntament de prosseguir
procediment (subministrament i direcció d’execució) per a
sistemes de detecció i lectura de matrícules de vehicles,
multilateral subscrit.

gener de 2019, es va
amb la segona fase del
la compra conjunta dels
d’acord amb el Conveni

Per part de la Secretària-interventora municipal, el mateix dia 10 de gener es va
certificar l’existència de crèdit adequat i suficient per import de 55.252,65.-€ per la
cobertura de la despesa derivada de la compra conjunta de sistemes de detecció i
lectura de matrícules de vehicles a través del conveni multilateral subscrit, així com la
voluntat de l’equip de govern de fer una modificació pressupostària en el pressupost
de l’exercici 2019 als efectes de preveure partida adequada i suficient per la totalitat
de la despesa del projecte prevista en 94.436,20.-€.
Vist que el dia 21 de març proppassat va tenir entrada al registre de documents
d’aquest Ajuntament (E2019001661), l’Addenda al Conveni multilateral entre el
Consell Comarcal de La Selva i els Ajuntaments de Blanes, Riudellots de la Selva,
Massanes, Sils, Vilobí d'Onyar i Sant Julià de Llor i Bonmatí per a la compra conjunta
de sistemes de detecció i lectura de matrícules de vehicles (L.P.R.); la qual preveu al
seu punt 5 la despesa per a la segona fase del procediment, per import de
95.907,75.-€ (IVA inclòs), a raó de:
 Fase 2B seguiment execució: 1.471,54.-€ (IVA inclòs)
 Fase 2A subministrament instal·lació: 94.436,20.-€ (IVA inclòs)

Vist que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària celebrada el dia 1 d’abril de
2019, va acordar la modificació del pressupost municipal per incrementar, entre
d’altres, la partida 2019.132.62600 fins a 95.907,75.-€; modificació pressupostària
que ha quedat aprovada definitivament.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de govern local, en
virtut de la delegació de competències autoritzada per l’Alcaldessa-Presidenta de la
Corporació, mitjançant resolució 2015/307, de data 8 de juliol de 2015.
De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar l’Addenda al Conveni multilateral entre el Consell Comarcal
de La Selva i els Ajuntaments de Blanes, Riudellots de la Selva, Massanes, Sils, Vilobí
d'Onyar i Sant Julià de Llor i Bonmatí per a la compra conjunta de sistemes de
detecció i lectura de matrícules de vehicles (L.P.R.); el qual s’adjunta com a Annex a
la present proposta.
SEGON.- Autoritzar a l’Alcaldessa Sra. Montserrat Roura i Massaneda per a la
signatura de la citada Addenda i de quants documents siguin necessaris per fer
efectiva la compra conjunta dels sistemes de detecció i lectura de matrícules.
TERCER.- Autoritzar la despesa de 95.907,75.-€ (IVA inclòs) per a l’execució de
les fases 2A i 2B del procediment de contractació del subministrament i implantació
del sistema de detecció i lectura de matrícules a càrrec de la partida 2019.132.62600
del pressupost de l’exercici en vigor.
QUART.- La despesa derivada de l’esmentada contractació serà a càrrec de la
partida pressupostària 2019.132.62600.
CINQUÈ.- Donar trasllat del present acord al Consell Comarcal de la Selva i
informar-ne al Ple municipal en la primera sessió ordinària que tingui lloc

Annex I:
ADDENDA AL “CONVENI MULTILATERAL ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA
SELVA I ELS AJUNTAMENTS DE BLANES, CALDES DE MALAVELLA, RIUDELLOTS
DE LA SELVA, MASSANES, SILS I VILOBÍ D’ONYAR PER A LA COMPRA
CONJUNTA DE SISTEMES DE DETECCIÓ I LECTURA DE MATRÍCULES DE
VEHICLES (L.P.R.)”, AMB LA NOVA DENOMINACIÓ “CONVENI MULTILATERAL
ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA I ELS AJUNTAMENTS DE BLANES,
RIUDELLOTS DE LA SELVA, MASSANES, SILS, VILOBÍ D’ONYAR I SANT JULIÀ
DEL LLOR I BONMATÍ PER A LA COMPRA CONJUNTA DE SISTEMES DE
DETECCIÓ I LECTURA DE MATRÍCULES DE VEHICLES (L.P.R.)”
REUNITS
D’una part el Sr. Salvador Balliu Torroella, president del Consell Comarcal de la Selva,
actuant en nom i representació, i en exercici de les facultats de representació que lo
atorga el Text refós de la Llei d’Organització Comarcal de Catalunya aprovat per el

decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, assistit pel secretari d’aquesta corporació,
el Sr. Francesc Xavier Hernàndez Corominas.
El Sr. Mario Ros Vidal, alcalde, en nom i representació de l’Ajuntament de Blanes, en
exercici de les facultats de representació que li atorga la Llei de Bases de Règim Local,
assistit pel secretari, el Sr. Joan Solà Busquets.
El Sr. Joan Pou Lucea, alcalde, en nom i representació de l’Ajuntament de Massanes,
en exercici de les facultats de representació que li atorga la Llei de Bases de Règim
Local, assistit per la secretària, la Sra. Maria Rosa Sanglas Garangou.
La Sra. Montserrat Roura Massaneda, alcaldessa, en nom i representació de
l’Ajuntament de Riudellots de la Selva, en exercici de les facultats de representació
que li atorga la Llei de Bases de Règim Local, assistida per la secretària, la Sra. Èlia
Masó Tamayo.
El Sr. Martí Nogué Selva, alcalde, en nom i representació de l’Ajuntament de Sils, en
exercici de les facultats de representació que li atorga la Llei de Bases de Règim Local,
assistit pel secretari, el Sr. Juan Antonio González Blanco.
La Sra. Cristina Mundet Benito, alcaldessa, en nom i representació de l’Ajuntament de
Vilobí d’Onyar, en exercici de les facultats de representació que li atorga la Llei de
Bases de Règim Local, assistida per la secretària, la Sra. Sara Jordà Casas.
El Sr. Marc Garcia Nadal, alcalde, en nom i representació de l’Ajuntament de Sant Julià
de Llor i Bonmatí, en exercici de les facultats de representació que li atorga la Llei de
Bases de Règim Local, assistit pel secretari, la Sra. Imma Parramon Burch.
Totes les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per l’atorgament
d’aquesta addenda de conveni obligant-se en les respectives qualitats en que actuen i,
MANIFESTEN
1. En data 29 de juny de 2018 es va formalitzar per part dels reunits a excepció de
l’Ajuntament de Sant Julià de Llor i Bonmatí, un conveni amb l’objectiu de
contractar conjunta i esporàdicament un contracte pel subministrament i
implantació d’un sistema de detecció i lectura de matricules de vehicles (L.P.R.),
tramitat pel Consell Comarcal de la Selva.
2. Es va pactar una divisió del procediment en dues fases, la primera destinada a
determinar les condicions tècniques i econòmiques del projecte i la segona fase
destinada a l’execució del projecte. Es va acordar que una vegada finalitzada la
primera fase, els participants del projecte, havien d’acordar seguir amb la licitació
conjunta o bé retirar-se abans de l’inici de la segona fase.
3. Prèviament a l’aprovació de l’expedient de contractació i per tant abans d’iniciar la
segona fase del conveni, es va acordar per part dels Ajuntaments i per part del
Consell Comarcal de la Selva, que s’hauria d’acreditar la plena disponibilitat de la
despesa finançada per la part atribuïda a cada entitat, en els exercicis
pressupostaris corresponents, mitjançant el certificat de l’acord municipal
d’aprovació de la despesa. Es va fixar en l’Annex 1 del conveni el detall de
l’aportació econòmica del Consell Comarcal de la Selva i de cadascun dels

Ajuntaments partícips amb l’expressa indicació que en el cas d’existir majors
dispesa per executar el projecte respecte a les previsions inicials, aquestes serien
assumides per la entitat conveniada.
4. L’import total (sense IVA) inicialment previst de la segona fase que contemplava
l’annex 1 és el que es detalla a continuació per als respectius municipis:
Ajuntament de Blanes:
Ajuntament de Caldes de Malavella:
Ajuntament de Riudellots de la Selva:
Ajuntament de Sils:
Ajuntament de Vilobí d’Onyar:
Ajuntament de Massanes:
Consell Comarcal de la Selva:

27.332,29 €.
65.597,50 €.
43.231,05 €.
27.332,29 €.
52.675,56 €.
21.865,83 €.
28.571,68 €.

5. Els imports esmentats, van ser indicats en l’annex 1 del conveni de 29 de juny de
2018 en tots cas eren despeses provisionals. Actualment la despesa per a la
segona fase del procediment s’ha establert definitivament en els següents
imports (IVA inclòs):
Ajuntament

fase
2B fase
2A
seguiment subministramen Import total
execució
t instal·lació
(iva inclòs)

Ajuntament de Blanes

930,36

78.185,42

79.115,78

Ajuntament de Riudellots de la Selva

1.471,54

94.436,20

95.907,75

Ajuntament de Sils

930,36

58.630,73

59.561,09

Ajuntament de Vilobí d’Onyar

1.793,03

123.976,98

125.770,00

63.728,57

64.472,85

57.987,30

57.987,30

476.945,20

482.814,77

Ajuntament de Massanes
744,28
Ajuntament de Sant Julià de Llor i
Bonmatí
5.869,56
Ajuntament de Caldes de Malavella:
Consell Comarcal de la Selva:

-

6. L’Ajuntament de Caldes de Malavella ha manifestat la voluntat de desistir de la
fase segona del conveni, així mateix l’Ajuntament de Sant Julià de Llor i Bonmatí
ha manifestat la voluntat d’adherir-se al present conveni, sense incloure la fase
2B.
7. Que els Ajuntaments que no disposen de policia local de subscriure el corresponent
conveni de col·laboració entre aquests Ajuntaments i el Departament d’Interior de
la Generalitat de Catalunya en base a la Llei orgànica 4/1997, de 4 d’agost, que
regula la utilització de videocàmeres per les forces i cossos de seguretat en llocs
públics i el Decret 134/1999, de 18 de maig, de regulació de la videovigilància per
part de la policia de la Generalitat i de les Policies Locals de Catalunya.
8. Que el Consell Comarcal va remetre als Ajuntament interessats la relació dels
projectes tècnics de les càmeres el 10 de desembre de 2018 amb els següents
registres de sortida: TS000-2018-14151 per a Riudellots de la Selva, TS000-2018-

14152 per a Sils, TS000-2018-14149 per a Caldes de Malavella, TS000-201814167 per a Massanes, TS000-2018-14153 per a Vilobí d’Onyar, TS000-201814148 per a Blanes.
Estudiats els projectes, els Ajuntaments van mostrar la seva conformitat i la
voluntat d’adherir-s’hi mitjançant resolució amb registre d’entrada i notificada: el
10 de gener de 2019 amb registre d’entrada E/000052-19 per part de l’Ajuntament
de Riudellots de la Selva, el 20 de desembre de 2018 amb registre d’entrada TE002018-16739 per part de l’Ajuntament de Sils, el 11 de gener de 2019 amb registre
d’entrada E/000076-2019 per part de l’Ajuntament de Caldes de Malavella, el 18
de gener de 2019 amb registre d’entrada TE000-2019-949 per part de
l’Ajuntament de Massanes, el 08 de gener de 2019 amb registre d’entrada TE0002019-310 per part de l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar, el 18 de febrer de 2019 amb
registre d’entrada TE000-2019-2602 per part de l’Ajuntament de Blanes i el 20 de
març de 2019 amb registre d’entrada TE000-2019-4341 per part de l’Ajuntament
de Sant Julià del Llor i Bonmatí.
En conseqüència, s’acorda formalitzar la present addenda de conveni entre les parts
d’acord amb les següents:
CLÀUSULES
Primera. Modificació de les obligacions econòmiques
Els Ajuntaments manifesten la voluntat de seguir amb la segona fase del conveni en el
termes que disposa el projecte tècnic confeccionat, que es detalla en el manifest vuitè.
Havent-se manifestat la despesa actual per a cada municipi de la segona fase del
procediment, els ajuntaments conveniats hauran d’acreditar la plena disponibilitat
segons el quadre del manifest cinquè de la despesa que financen per la part que els hi
sigui atribuïda, en l’exercici en curs i si s’escau en el proper exercici pressupostari
mitjançant el certificat de l’acord municipal d’aprovació de la despesa reflectida en el
manifestant cinquè del present document.
Segona. Modificació dels Ajuntaments partícips
Els compareixents accepten la renúncia manifestada pel Sr. Salvador Balliu i Torroella
actuant en nom i representació de l’Ajuntament de Caldes de Malavella per
desvincular-se de les obligacions i dels drets adquirits amb la firma del conveni
multilateral entre el Consell Comarcal de la Selva i els ajuntaments de Blanes, Caldes
de Malavella, Riudellots de la Selva, Massanes, Sils i Vilobí d’Onyar per a la compra
conjunta de sistemes de detecció i lectura de matrícules de vehicles (L.P.R.).
Igualment s’accepta l’adhesió al conveni inicial per part de l’Ajuntament de Sant Julià
de Llor i Bonmatí sol·licitada amb escrit de data 20 de març de 2019 i amb número de
registre d’entrada TE000-2019-4341 el qual accepta els drets les obligacions i les
conseqüències aplicables en cas d’incompliment de les obligacions que van ser
recollides per a cada ajuntament en el conveni inicial.
Com a conseqüència de les modificacions anteriors, es canvia el títol del conveni amb
la nova denominació “Conveni multilateral entre el Consell Comarcal de la Selva i els
Ajuntaments de Blanes, Riudellots de la Selva, Massanes, Sils, Vilobí d'Onyar i Sant
Julià del Llor i Bonmatí per a la compra conjunta de sistemes de detecció i lectura de
matrícules de vehicles (L.P.R.)”

Tercera. Conveni de col·laboració entre Ajuntaments i el Departament
d’Interior de la Generalitat de Catalunya
Els Ajuntaments de Sant Julià de Llor i Bonmatí, Massanes, Riudellots de la Selva i
Vilobí d’Onyar, no disposen de policia local. A tal efecte i per a prosseguir amb la
correcta execució de la fase segona del procediment, i en tot cas prèvia a la posada en
funcionament del sistema de detecció i lectura de matricules cal per part d’aquests
municipis que subscriguin un conveni de col·laboració entre aquests Ajuntaments i el
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya en base a la Llei orgànica
4/1997, de 4 d’agost, que regula la utilització de videocàmeres per les forces i cossos
de seguretat en llocs públics i el Decret 134/1999, de 18 de maig, de regulació de la
videovigilància per part de la policia de la Generalitat i de les Policies Locals de
Catalunya en els termes que es detallen en els oficis amb data 14 de març de 2019,
amb registre de sortida 2019-3255 Massanes, 2019-3256 Riudellots de la Selva,
2019-3257 Vilobí d’Onyar i 2019-3258 Sant Julià de Llor i Bonmatí.
Quarta. Remissió al conveni inicial
En tot allò que no es contempli en la present addenda, s’atendrà al que disposen les
clàusules del conveni multilateral subscrit entre el Consell Comarcal i els Ajuntaments
adscrits juntament amb el de Bonmatí per a la compra conjunta de sistemes de
detecció i lectura de matrícules de vehicles (L.P.R.).
Cinquena. Publicitat
Aquesta addenda de conveni es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Girona
(BOP), de conformitat amb el que preveu l’article 112.2 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya, en el portal de transparència del Consell Comarcal de la Selva, d’acord amb
els articles 8 i 9 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, i si s’escau mitjançant una referència al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya (DOGC). El Consell Comarcal de la Selva és l’encarregat
de publicar el conveni al BOP i al DOGC, i de trametre’l, si escau, al Registre de
Convenis de Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya.
I perquè consti, i en prova de conformitat, les parts signen el present conveni.
Per l’Ajuntament de Blanes
Sr. Mario Ros Vidal
Alcalde

Per l’Ajuntament de Riudellots de la Selva
Sra. Montserrat Roura Massaneda
Alcaldessa

Sr. Joan Solà Busquets
Secretari

Sra. Èlia Masó Tamayo
Secretària

Per l’Ajuntament de Massanes
Sr. Joan Pou Lucea
Alcalde

Per l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar
Sra. Cristina Mundet Benito
Alcaldessa

Sra. Maria Rosa Sanglas Garangou Sra. Sara Jordà Casas
Secretària
Secretària
Per l’Ajuntament de Sils
Bonmatí

Per l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i

Sr. Martí Nogué Selva
Alcalde

Sr. Marc Garcia Nadal
Alcalde

Sr. Juan Antonio González Blanco
Secretari

Sra. Imma Parramon Buch
Secretària

Pel Consell Comarcal de la Selva
Sr. Salvador Balliu Torroella
President
Sr. Francesc Xavier Hernàndez Corominas
Secretari

16.0.- CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE SERVEI D’OCUPACIÓ DE
CATALUNYA (SOC), ESCOLA DE GESTIÓ EMPRESARIAL (EGE) I L’AJUNTAMENT
DE RIUDELLOTS, PER LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES A L’AJUNTAMENT DE
RIUDELLOTS.
Atès que l’Escola de Gestió Empresarial (EGE) de Girona, està realitzant cursos de
formació ocupacional adreçats a persones desocupades amb col·laboració amb el
Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.
Atès que en aquests cursos els alumnes
perfeccionament en empreses o entitats.

han

de

realitzar

pràctiques

de

Atès que des de l’Escola de Gestió Empresarial ens han ofert la possibilitat d’acollir a
alguns alumnes en pràctiques a l’Ajuntament mitjançant un conveni amb el Servei
d’Ocupació de Catalunya, l’EGE i l’Ajuntament de Riudellots de la Selva.
Vist que en aquestes pràctiques no suposen cap cost econòmic per aquesta corporació
i que ens poden assignar persones qualificades per realitzar alguna tasca puntual a
l’ajuntament.
De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER- Aprovar el conveni de col·laboració entre Servei d’Ocupació de
Catalunya (SOC), Escola de Gestió Empresarial (EGE) i l’Ajuntament de Riudellots, per
la realització pràctiques a l’Ajuntament de Riudellots.
SEGON- Facultar àmpliament l’Alcaldessa, Sra. Montserrat Roura i Massaneda,
per a la signatura del document corresponent i realització d’altres gestions necessàries

per a la formalització de l’aprovació disposada, si s’escau.
TERCER.- Designar a la treballadora Sra. Marta Casals i Guixeras com a tutora
de les pràctiques, pel desenvolupament del pla d’activitats, supervisi el compliment de
les activitats i emeti l’acta d’avaluació de l’alumne en pràctiques.
TERCER.- Notificar aquesta resolució a l’Escola de Gestió Empresarial.

17.0.- JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ ENTITATS: INSTITUT DE CASSÀ DE LA
SELVA. PROGRAMA PLA DE LECTURA CURS 2018/2019
Vista la sol·licitud de subvenció presentada pel Sr. Director de l’Institut de Cassà de la
Selva, pel programa de Pla de Lectura de 3 dies per setmana a 1r, 2n i 3r d’ESO.
Atès que per portar a terme el pla de lectura, s’han d’adquirir llibres i fer una
Biblioteca d’Aula en els nivells educatius afectats. Tots els llibres adquirits porten una
etiqueta especificant quins ajuntaments els han finançat.
Vist que són 96 els alumnes de Riudellots de la Selva que estan escolaritzats a
l’Institut de Cassà de la Selva, dels quals 64 alumnes d’ESO estan implicats en el
projecte del Pla de Lectura.
Vist l’acord de la Junta de Govern Local en sessió Ordinària celebrada el dia 16 d’abril
de 2019, al qual va atorgar a l’Institut de Cassà de la Selva una subvenció per un
import de 1.200,00 € pel programa de Pla de Lectura pel curs 2018/2019.
Vist que l’entitat sol·licitant, en data 2 de maig de 2019, ha presentat el compte
justificatiu simplificat de la subvenció que consta d’una memòria de les activitats amb
els resultats obtinguts, d’una memòria econòmica que ascendeix a 1.208,74€ i de la
justificació documental de les activitats subvencionades (relació de factures).
Vist que s’ha revisat tota la documentació justificada, d’acord amb l’article 16 de
l’Ordenança General de Subvencions.
De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Tenir per degudament justificada la subvenció atorgada a l’Institut de
Cassà de la Selva amb NIF Q6750004A, per import de 1.200,00 € (justificant despeses
per import de 1.208,74€).
SEGON.- Disposar el pagament de 1.200,00€ amb càrrec a la partida
324.48008 del pressupost del corrent exercici.
TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’Institut de Cassà de la Selva.

18.0.- ATORGAMENT D'AJUTS ECONÒMICS A ENTITATS: ESPLAI PARROQUIAL
DE RIUDELLOTS DE LA SELVA. SUBVENCIÓ PER LES ACTIVITATS DEL CURS
2018/2019
Vista la sol·licitud de subvenció presentada per la Sra. Mireia Boadas i Gironès com a
tresorera de l’Esplai Parroquial de Riudellots de la Selva, amb registre d’entrada
número E2019001417 de 8 de març de 2019, per sufragar part de les despeses
derivades de les activitats del curs 2018-2019.
Vista la memòria explicativa presentada juntament amb la sol·licitud on detallen les
activitats que realitzen, el número d’inscrits al casal d’hivern que és de 68 nens
d’edats entre 5 i 15 anys i el pressupost total és de 15.440,00€.
Vist l’informe emès pel Regidor de Joventut en data 8 de maig de 209 el qual estima
correcta atorgar l’import sol·licitat per aquesta entitat.
De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Atorgar a l’Esplai Parroquial de Riudellots de la Selva amb NIF
R1700002G una subvenció per import de 2.936,24€ per sufragar part de les activitats
del curs 2018-2019.
SEGON.- Disposar la despesa amb càrrec a la partida 337.48022 del pressupost
del corrent exercici.
TERCER.- Disposar a l’esmentada entitat, que haurà de presentar abans del dia
30 de novembre del 2019 la següent documentació justificativa de la subvenció
concedida, per import igual o superior a 15.440,00€ 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
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 acte, 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.
SETÈ.- Notificar el present acord a l’Esplai Parroquial 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.

19.0.- ATORGAMENT D'AJUTS ECONÒMICS A ENTITATS: PARRÒQUIA DE SANT
ESTEVE DE RIUDELLOTS SUBVENCIÓ PER REPARAR LA FAÇANA DEL
CAMPANAR DE L'ESGLÉSIA DE RIUDELLOTS
ATORGAMENT D'AJUTS ECONÒMICS A ENTITATS: PARRÒQUIA DE SANT ESTEVE DE
RIUDELLOTS SUBVENCIÓ PER REPARAR LA FAÇANA DEL CAMPANAR DE L'ESGLÉSIA
DE RIUDELLOTS
Vista la sol·licitud de subvenció presentada pel Sr. Jaume Julià Vidal, rector de la
Parròquia de Riudellots de la Selva, el dia 15 de març de 2019 amb registre d’entrada
E2019001544, per la reparació de dos trossos de les façanes del campanar de
l’Església Parroquial de Riudellots de la Selva.
Atès que juntament amb la sol·licitud presenta un pressupost per reparar la façana
per import de 4.571,85 €, així com unes fotografies on es poden observar els
desperfectes que actualment té la façana de l’església i la necessitat d’arrengar-los el
més aviat possible per evitar un major deteriorant.
Atès que és voluntat de la corporació contribuir en la reparació dels desperfectes
esmentats, en tant 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 l’informe emès per l’Alcaldia en data 8 de maig de 2019 en relació a la petició de
subvenció sol·licitada per aquesta entitat.
De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Atorgar al Consell Pastoral de la Parròquia de Sant Esteve de
Riudellots de la Selva amb NIF R-1700002G una subvenció per import de 4.571,85 €
per la reparació de dos trossos de les façanes del campanar de l’església de la
Parròquia de Sant Esteve.
SEGON.- Disposar la despesa amb càrrec a la partida número 334.48015 del
pressupost del corrent exercici.
TERCER.- Disposar a l’esmentada entitat, que haurà de presentar abans del dia
30 de novembre del 2019 la següent documentació justificativa de la subvenció
concedida, per import igual o superior a 4.571,85€, 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
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 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 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.

20.0.- ATORGAMENT D'AJUTS ECONÒMICS A ENTITATS: COMISSIÓ DE FESTES
DE RIUDELLOTS ACTIVITATS ANY 2019
Vista la sol·licitud de subvenció presentada pel Sr. Francesc Xavier López Cadena, com
a Secretari general de la Comissió de Festes de Riudellots de la Selva, en data 28 de
març de 2019 amb registre d’entrada número E2019001851.
Atès que en aquesta sol·licitud la Comissió de Festes exposa que durant les Festes de
Nadal van assumir les despeses relacionades amb la rebuda dels patges reials a la
plaça de l’església per recollir les cartes dels nens i nenes de Riudellots, així com les
despeses de la cavalcada de SSMM els Reis d’Orient. També inclouen les despeses de
les activitats d’estiu, les de la Festa Major, entre d’altres.
En aquest sentit, la previsió de despeses realitzada per aquesta entitat ascendeix a
21.508,86€ i la previsió d’ingressos és de 10.000,00€, sol·liciten una subvenció de
11.508,86€.
Vist l’interès públic de les activitats realitzades per aquesta entitat.
Vist l’informe emès per l’Alcaldia en data 9 de maig de 2019 en relació a la petició de
subvenció sol·licitada per aquesta entitat.
De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Atorgar a la Comissió de Festes de Riudellots, amb NIF G17397613,
una subvenció per import de 8.561,11€, per sufragar una part de les despeses de les
activitats pressupostades en la sol·licitud de subvenció. No és subvencionen les
despeses corresponents a la gestoria ni les despeses bancàries.
SEGON.- Disposar la despesa amb càrrec a la partida 338.48010 del pressupost
del corrent exercici.

TERCER.- Disposar a l’esmentada entitat, que haurà de presentar abans del dia
30 de novembre de 2019 la següent documentació justificativa de la subvenció
concedida, per import igual o superior a 18.561,11€ amb els models normalitzats
aprovats per aquesta Corporació (són despeses no subvencionables les despeses
de gestoria anuals i les despeses bancàries.)
- Compte Justificatiu Simplificat: Inclou una memòria d’actuació, memòria econòmica
justificativa de l’activitat subvencionada (relació d’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 el del 80% de l’import
concedit en el punt primer.
CINQUÈ.- Publicitat: S’haurà de fer constar expressament el suport econòmic
de 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.
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 la Comissió de Festes de Riudellots pel seu
coneixement, i si en el termini d’un mes no manifesta el contrari, s’entén acceptada la
subvenció, així com les condicions generals i específiques per la seva aplicació.

21.0.- ATORGAMENT D'AJUTS ECONÒMICS A ENTITATS: CLUB HANDBOL
RIUDELLOTS. SUBVENCIÓ PER LES DESPESES TEMPORADA 2018/2019
ATORGAMENT D'AJUTS ECONÒMICS A ENTITATS: CLUB HANDBOL RIUDELLOTS.
SUBVENCIÓ PER LES DESPESES TEMPORADA 2018/2019
Vista la sol·licitud de subvenció presentada per la Sra. Anna Planas i Vila, com a
Tresorera del Club Handbol de Riudellots, amb registre d’entrada número
E2019001850 en data 28 de març de 2019, per sufragar part de les despeses de la
temporada 2018-2019.
Atès que la previsió de despeses realitzada pel Club Handbol Riudellots ascendeix a
18.149,00€ i la previsió d’ingressos és de 9.900,00€, sol·liciten una subvenció de
8.249,00€.
En la sol·licitud detallen els equips i les activitats que estan duent a terme, així com
altres activitats que volen endegar; la creació de l’Escoleta, adreçada a col·lectius més
joves, entre els 5 i 7 anys d’edat. La posada en marxa del Projecte Handbol formatiu
on es realitzaran classes pràctiques de Handbol a les escoles en horari lectiu amb la

finalitat de donar a conèixer als nois i noies tots els valors que aporta la pràctica
d’aquest esport. L’organització d’una trobada amb equips de diferents categories, unes
jornades de tecnificació on unes jugadores d’elit facin unes classes magistrals i una
xocolatada solidària per la lluitar contra el càncer infantil.
Atès que una de les obligacions constitucionals de les administracions públiques és la
promoció de l’esport a tots nivells; per això es considera convenient donar suport
econòmic a les entitats esportives municipals.
Vist l’informe emès pel Regidor d’Esports, en data 8 maig de 2019 en relació a la
petició de subvenció sol·licitada per aquesta entitat.
De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Atorgar al Club Handbol Riudellots, amb NIF G17904434, una
subvenció per import de 8.000,00€, per sufragar les despeses de la temporada de
handbol 2018/2019.
SEGON.- Disposar la despesa amb càrrec a la partida 341.48013 del pressupost
del corrent exercici.
TERCER.- Disposar a l’esmentada entitat, que haurà de presentar abans del dia
30 de novembre de 2019 la següent documentació justificativa de la subvenció
concedida, per import igual o superior a 18.149,00€ amb els models normalitzats
aprovats per aquesta Corporació.
- Compte Justificatiu Simplificat: Inclou una memòria d’actuació, memòria econòmica
justificativa de l’activitat subvencionada (relació d’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 el del 80% de l’import
concedit en el punt primer.
CINQUÈ.- Publicitat: S’haurà de fer constar expressament el suport econòmic
de 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.
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 al Club Handbol Riudellots de la Selva pel seu
coneixement, i si en el termini d’un mes no manifesta el contrari, s’entén acceptada la
subvenció, així com les condicions generals i específiques per la seva aplicació.

22.0.- URGENTS:
22.1.- CONTRACTACIONS D'ACTUACIONS PER A LA FESTA MAJOR 2019.
És la voluntat d’aquest Ajuntament, disposar d’uns concrets grups musicals en el
decurs dels actes de la Festa Major de l’any 2019. Per aquest motiu, des de l’àrea de
festes de l’Ajuntament s’han programat diverses actuacions.
Els contractes presentats per FM ESPECTACLES GIRONA SL són els següents:
ESPECTACLE

PROFESSIONAL

ORQUESTRA
INTERNACIONAL
MARAVELLA
ORQUESTRA
DIVERSIONES

MUSICS
DE
CATALUNYA SCCL
FM
ESPECTACLES
GIRONA SLU

DATA
ACTIVITAT
25/09/2019; 17h

IMPORT
(sense IVA)
6.000,00.-€

IMPORT
(IVA inclòs)
7.260,00.-€

28/09/2019; 02h

5.800,00.-€

7.018,00.-€

Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldessa d’aquest Ajuntament, mitjançant
resolució 2015/307, de data 8 de juliol de 2015, sens perjudici de la seva possible
avocació per raons d’urgència, oportunitat o supòsits especials.
Vistos els informes de contracte menor emesos pel Sr. Josep Mª Corominas i Pujol,
sobre la necessitat i finalitat dels contractes a satisfer, així com sobre els
adjudicataris dels mateixos.
De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar la urgència de la present proposta.
SEGON.- Acceptar el contracte de MUSICS DE CATALUNYA SCCL, amb domicili
a Girona-17001, al c/ Joaquim Vayreda, 65, ent D, amb CIF F17678640, per a la
realització d’un espectacle el 25 de setembre de 2019, a les 17h; per import de
7.260,00.-€ (IVA inclòs).
TERCER.- Acceptar el contracte d’FM ESPECTACLES GIRONA SLU, amb domicili
a Girona-17001, al carrer Francesc Eiximenis, 20, 8è, 2a., amb CIF B17736091, per a
la realització d’un espectacle el 28 de setembre de 2019, a les 02h; per import de
7.018,00.-€ (IVA inclòs).
QUART.- La despesa derivada de les presents contractacions anirà a càrrec de
la partida pressupostària 2019.338.22610.
CINQUÈ.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.

22.2.- OBRES DE CONSTRUCCIÓ D'UNA VORERA A LA LLAR D'INFANTS
MUNICIPAL PER A FACILITAR LA VIA D'EVACUACIÓ PEL PATI. ACCEPTACIÓ
PRESSUPOST.
Arran del simulacre d’evacuació que es va realitzar a la llar d’infants municipal el
passat mes de novembre, per part de l’empresa Ergo laboris, SL -que presta el servei
de prevenció de riscos laborals en aquest Ajuntament-, es va observar que mancava
una correcta via d’evacuació pel pati i fins a l’Avinguda Girona, en cas que hi hagués
una emergència.
És voluntat d’aquest Ajuntament que la llar d’infants disposi d’una correcta via
d’evacuació, i per això, d’acord amb la proposta formulada per Ergo laboris, SL, es va
demanar pressupost a diferents empreses, per a les obres de construcció d’una vorera
de 1,5 m d’amplada, des de la sortida de la sala polivalent i fins a l’Avinguda Girona;
amb el següent resultat:
Empresa

Data i registre d’entrada

Construccions i obres Riudellots, SL
Construcciones Moreno Barberá, SL
Constructora Columba, SL
Obres i construccions Germans Cruz
NG 2012, SL

----24/04/2019 E2019002265

Import
(IVA exclòs)
----2.940,00.-€

24/04/2019 E2019002266

3.420,00.-€

Vista la proposta de despesa de contracte menor d’obres emesa per l’Alcaldessa de la
Corporació Sra. Montserrat Roura i Massaneda.
Atès que l’adopció d’aquest acord, és competència de la Junta de Govern Local, en
virtut de la delegació de competències efectuades per l’Alcaldessa de la Corporació,
mitjançant resolució 2015/307, de data 8 de juliol de 2015, sens perjudici de la seva
possible avocació per raons d’urgència, oportunitat o supòsits especials.
De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar la urgència de la present proposta.
SEGON.- Acceptar el pressupost presentat per CONSTRUCCIONS COLUMBA,
S.L., amb domicili a Santa Coloma de Farners-17430, al carrer Camprodon, número 6,
baixos, i amb CIF B-17.019.282; per import de TRES MIL CINC-CENTS CINQUANTASET EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS (3.557,40.-€), IVA inclòs, per a les obres de
construcció d’una vorera de 1,5 m d’amplada, des de la sortida de la sala polivalent de
la llar d’infants municipal i fins a l’Avinguda Girona, arran de la paret de l’edifici
TERCER.- La despesa derivada de la present contractació serà a càrrec de la
partida pressupostària 2019.01522.21200.
QUART.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada, juntament amb un
exemplar de declaració responsable que haurà de presentar-se degudament
complimentada i signada a aquest Ajuntament, amb caràcter previ a l’inici de les
obres.

L’alcaldessa aixeca la sessió, de la qual com a secretària, estenc aquesta acta i la
certifico a l’efecte que en quedi constància degudament, la qual signa la presidenta
amb mi.

Signat electrònicament,

