ASSISTENTS:
Alcaldessa-Presidenta:
Sra. Montserrat Roura i Massaneda
A la Sala 1 de la Casa Consistorial de
Riudellots de la Selva, essent les
19:30, del dia 18 de desembre de
2017, 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:
Sra. Cristina Pineda Espinosa
Sr. Josep Mª Corominas i Pujol
Sr. Lluís Martí Barnés i Tarrés
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 5 DE DESEMBRE DE 2017
2. OBRES D'URBANITZACIÓ D'UN TRAM DEL CARRER NOU. MODIFICACIÓ
CONTRACTE.
3. AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I ORENACIÓ DE DESPESES VÀRIES
4. CONTRACTACIÓ NETEJA D ELA XARXA DE CLAVEGUERAM MUNICIPAL DE
RIUDELLOTS DE LA SELVA
5. SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE VINILS ÀCIDS PER ALS VIDRES DEL
PAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL. ACCEPTACIÓ PRESSUPOST.
6. JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ
DESPESES DE L'ANY 2017

ENTITATS:

CLUB

HANDBOL

RIUDELLOTS

7. JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ ENTITATS: AMPA LLAR INFANTS DE RIUDELLOTS
DE LA SELVA
8. JUSTIFICACIÓ
SUBVENCIÓ
RIUDELLOTS DE LA SELVA.

ENTITATS:

ESPLAI

PARROQUIAL

DE

9. JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ ENTITATS: AMPA ESCOLA RIUDELLOTS
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10. JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ ENTITATS: CLUB PETANCA RIUDELLOTS PEL
CAMPIONAT SOCIAL DE FESTA MAJOR DE L'ANY 2017
11. JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ ENTITATS: COLLA GEGANTERA DE RIUDELLOTS
DE LA SELVA
12. JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ ENTITATS: ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DE
RIUDELLOTS DE LA SELVA. DINAMITZACIÓ DEL COMERÇ ANY 2017
13. JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ ENTITATS: ATENEU DE LA DONA. ACTIVITATS
ANY 2017.
14. JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ ENTITATS: INSTITUT DE CASSÀ DE LA SELVA.
PROGRAMA PLA DE LECTURA
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15. JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ ENTITATS: ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS DE
RIUDELLOTS DE LA SELVA. DINAMITZACIÓ DEL POLIGON ANY 2017
16. CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE ELS AJUNTAMENTS DE LLAGOSTERA,
CASSÀ DE LA SELVA, CALDES DE MALAVELLA, RIUDELLOTS DE LA SELVA I
L'ENTITAT CASTELLERS DE LES GAVARRES PER A LA REALITZACIÓ I
DESENVOLUPAMENT DEL FET CASTELLER EN EL TERRITORI . JUSTIFICACIÓ
DE LA SUBVENCIÓ:
17. JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ
RIUDELLOTS DE LA SELVA

ENTITATS:

COMISSIÓ

DE

FESTES

DE

18. URGENTS:
18.1 JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ ENTITATS: AMPA ESCOLA DE RIUDELLOTS.
PROJECTE RECICLATEXT CURS 2016/2017
18.2 OBRES D'URBANITZACIÓ DELS ACCESSOS A LES
MUNICIPALS DE RIUDELLOTS DE LA SELVA. ADJUDICACIÓ.

PISCINES

19. 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 5 DE DESEMBRE DE 2017
Vista la proposta d’acord número PRP2017/1133 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 5 de desembre de 2017 (RESJGL2017/21).
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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 l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de
Govern Local, celebrada el proppassat dia 5 de desembre de 2017
(RESJGL2017/21).

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

2. OBRES D'URBANITZACIÓ D'UN TRAM DEL CARRER NOU. MODIFICACIÓ
CONTRACTE.
Vista la proposta d’acord número PRP2017/1118 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Mitjançant resolució del Primer Tinent d’Alcaldessa en funcions d’Alcalde 2016/688,
de data 29 de desembre de 2016, es va acceptar el pressupost presentat per
CONSTRUCCIONS RUBAU, S.A. per a l’execució de les obres contemplades en el
PROJECTE D’URBANITZACIÓ D’UN TRAM DEL CARRER NOU, redactat per l’enginyer
tècnic industrial Xavier Planella Pujol.
L’oferta presentada per CONSTRUCCIONS RUBAU, S.A. ascendia a la quantitat de
21.467,36.-€, més IVA, és a dir, 25.975,50.-€.
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Durant l’execució de les obres es van haver de realitzar petites modificacions no
contemplades en projecte, les quals han suposat un increment del cost d’execució
de les obres.
Vist que l’article 105 del TRLCSP estableix que els contractes del sector públic
únicament podran modificar-se quan s’hagi previst aquesta circumstància en els
plecs de clàusules o en l’anunci de licitació o en els supòsits i amb els límits
previstos a l’article 107 del TRLCSP.
Atès que per a l’adjudicació de les esmentades obres d’urbanització es va seguir el
procediment previst per als contractes menors, no va ser necessària l’aprovació del
Plec de clàusules ni l’anunci de licitació. En conseqüència, a manca de modificacions
previstes en els plecs o en l’anunci de licitació, aquelles únicament podran efectuarse quan es justifiqui la concurrència d’algun dels supòsits previstos a l’article 107
del TRLCSP.
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Vist que el dia 7 de desembre proppassat, van tenir entrada en el registre de
documents d’aquest Ajuntament, les següents factures:
-

Factura FCC17110042 de Construccions Rubau, SA (RE 7053), per import
de 21.467,36.-€, més IVA, acompanyada de la corresponent certificació
d’obra, degudament signada pel director facultatiu de l’obra.
Factura FCC17110043 de Construccions Rubau, SA (RE 7054), per import
de 2.921,97.-€, més IVA, acompanyada de la corresponent certificació
d’obra i dels preus contradictoris, degudament signats pel director
facultatiu de l’obra.

L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de govern local, en virtut
de les delegacions 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, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
PRIMER.- Modificar el contracte d’obres d’urbanització d’un tram del carrer
Nou, per concórrer les circumstàncies que es descriuen a continuació, de
conformitat amb l’establert a l’article 107.1 del TRLCSP:
-

Inadequació de la prestació contractada per a satisfer les necessitats que
es pretenien cobrir mitjançant el contracte, degut a errors o omissions
soferts en la redacció del projecte (art. 107.1.a) TRLCSP):
o L’excavació de la rasa per a la xarxa de baixa tensió es va haver
d’excavar amb mitjans manuals atesa la presència de serveis
soterrats que impedien l’excavació amb retroexcavadora
(831,93.-€) i també es va haver de fer la cala per a localitzar els
serveis amb mitjans manuals (295,80.-€).
o Omissió en la redacció del projecte de les partides corresponents
a la canalització per a baixa tensió (860,50.-€) i al
subministrament i instal·lació del conductor de coure (145,75.-€).
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-

Necessitat
d’ajustar
la prestació
a especificacions
tècniques,
mediambientals, urbanístiques, de seguretat o d’accessibilitat aprovades
amb posterioritat a l’adjudicació del contracte (art. 107.1.e) TRLCSP):
o En posterioritat a l’adjudicació del contracte, la companyia Endesa
Distribución Eléctrica, SLU va presentar un nou pressupost de les
instal·lacions necessàries a la xarxa de distribució, amb un
increment de 1.415,94.-€, respecte el pressupost inicialment
presentat i incorporat al projecte tècnic.

Les modificacions del contracte esmentades, no alteren en cap cas les
condicions essencials de la licitació i adjudicació, i es limiten a introduir les
variacions estrictament indispensables per a respondre a les causes objectives que,
en cada cas, la fan necessària.
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SEGON.- Aprovar l’increment de despesa derivat de les modificacions
descrites, el qual, una vegada aplicada la rebaixa oferta per l’empresa adjudicatària
respecte el preu previst en projecte, i el benefici industrial i les despeses generals,
és de DOS MIL NOU-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS
(2.921,97.-€), més IVA.
TERCER.- La despesa derivada de l’increment produït per les modificacions
esmentades, anirà a càrrec de la partida pressupostària 1532.61905.

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

3. AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I ORENACIÓ DE DESPESES VÀRIES
Vista la proposta d’acord número PRP2017/1131 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/2017/22 que s’adjunta al present
com annex, d’import CENT CINC MIL TRES-CENTS VUITANTA-UN EUROS I
VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS (105.381,84€).
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SEGON.- Prendre coneixement i ratificar en allò que sigui necessari, la
relació de despeses número 11/2017 per import de CENT QUATRE MIL DOS-CENTS
VUIT EUROS I SET CÈNTIMS (104.208,07€), corresponent al període comprés entre
el dia 1 i 30 de novembre de 2017, la qual s’annexa, aprovada mitjançant resolució
de l’Alcaldia número 2017/717 de data 4 de desembre de 2017, la qual s’annexa.
TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.

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

4. CONTRACTACIÓ NETEJA DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM MUNICIPAL DE
RIUDELLOTS DE LA SELVA
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 per la
neteja de la xarxa de clavegueram municipal de Riudellots de la Selva.
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 dels serveis de neteja de
la xarxa de clavegueram 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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5. SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE VINILS ÀCIDS PER ALS VIDRES DEL
PAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL. ACCEPTACIÓ PRESSUPOST.
Vista la proposta d’acord número PRP2017/1132 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
És voluntat d’aquest Ajuntament instal·lar vinils als vidres del pavelló per a tapar
els banys i les màquines expenedores que hi ha ubicades a la part de dalt del
pavelló.
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A aquest efecte, la companyia mercantil CIAN & CO, S.C.P., va presentar
pressupost (RE7204 de 15/12/2017), per a la producció i instal·lació dels vinils
àcids als vidres del pavelló, per import de 725,00.-€, més IVA.
L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de govern local, en virtut
de les delegacions 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, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar el pressupost presentat per CIAN & CO, S.C.P., amb CIF
J-66.515.024, amb domicili al carrer Beat Almato, 70, 2n 2ª de Barcelona-08023,
per a la producció dels diferents vinils àcids que s’hi relacionen i per a la seva
instal·lació als vidres del pavelló poliesportiu, per import de SET-CENTS VINT-ICINC EUROS (725,00.-€), més IVA, és a dir, VUIT-CENTS SETANTA-SET EUROS
AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS (877,25.-€).
SEGON.- La despesa derivada de la present contractació serà a càrrec de la
partida pressupostària 17.342.625.01.
TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’interessat, fent-li avinent que
els esmentats vinils han d’estar instal·lats abans de 31 de desembre de 2017, i dins
el mateix termini s’ha d’haver presentat la corresponent factura a les oficines
municipals.

Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
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6. JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ
DESPESES DE L'ANY 2017

ENTITATS:

CLUB

HANDBOL

RIUDELLOTS

Vista la proposta d’acord número PRP2017/1116 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vista la sol·licitud de subvenció presentada pel club Handbol Riudellots amb registre
d’entrada 1406 de data 23 de febrer de 2017, per sufragar les despeses del mesos
de desembre de 2016 a novembre de 2017.
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Vist l’acord de Junta de Govern Local en sessió Ordinària celebrada el dia 26 de
juliol de 2017, va atorgar al Club Handbol Riudellots amb NIF G17904434, una
subvenció d’import 3.647 € per sufragar les despeses del mesos de desembre de
2016 a novembre de 2017, prèvia justificació de les despeses per import igual o
superior a 9.397,00€
Vist que l’entitat sol·licitant, en data 29 de novembre de 2017, amb registre
d’entrada número 6885 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 8.566,33€ 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.
Atès el que estableix l’article 17 de l’Ordenança General de Subvencions, en relació
a la Minoració de la subvenció: “Llevat que s’estableixi el contrari en la resolució
quan el beneficiari no hagi justificat la totalitat de l’import de les despeses de
l’actuació es minorarà la subvenció. Si l’import de la subvenció està calculat basantse en un percentatge respecte del pressupost de l’objecte subvencionat, la
subvenció a pagar s’ha de reduir en funció d’aquest percentatge.”
En aquest sentit, aquesta entitat ha justificat un import inferior, ha justificat
8.566,33€ en lloc de 9.397,00€, i en aplicació de l’article 17 s’haurà d’aplicar una
minoració de la subvenció atorgada inicialment.
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.- Modificar la quantia concedida inicialment al Club Handbol de
Riudellots amb NIF G17904434, i atorgar una subvenció per import de 3.324,61€
en aplicació de l’article 17 de l’Ordenança General de subvencions.
SEGON.- Disposar el pagament amb càrrec a la partida 341.480.13 del
pressupost del corrent exercici.
TERCER.-Donar trasllat del present acord al Club Handbol Riudellots.
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Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.

7. JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ ENTITATS: AMPA LLAR INFANTS DE RIUDELLOTS
DE LA SELVA
Vista la proposta d’acord número PRP2017/1119 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
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Vista la sol·licitud de subvenció presentada en data 24 de febrer de 2017 amb
número de registre d’entrada 1430 pel Sr. Antonio Alcaide Tarifa en representació
de l’AMPA LLAR D’INFANTS DE RIUDELLOTS DE LA SELVA per sufragar part de les
despeses del curs escolar 2016/2017.
Vist que aquesta entitat ha presentat juntament amb la sol·licitud un pressupost de
despeses pel curs 2016/2017 per import total de 3.036,50 €, per realitzar activitats
pels infants de la llar.
Vista la sol·licitud modificada presentada en data 30 de març de 2017 amb registre
d’entrada 2275, en la que detalla el pressupost de despeses modificat a 2.992,05€.
Vist l’acord de la Junta de Govern Local, en sessió Ordinària celebrada el dia 26 de
juliol de 2017, que va atorgar a l’AMPA Llar d’Infants de Riudellots de la Selva una
subvenció de 2.094,43€ corresponent a un 70 % de les despeses pressupostades
pel curs 2016/2017, prèvia justificació per import igual o superior a 2.992,05€.
Vist que l’entitat sol·licitant, en data 21 de novembre de 2017, amb registre
d’entrada número 6769 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 2.994,54€ 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, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
PRIMER.- Tenir per degudament justificada la subvenció atorgada a l’AMPA
Llar d’Infants de Riudellots amb NIF G17758699 per import de 2.094,43€
(justificant despeses per import de 2.994,54€).
SEGON.- Disposar el pagament de l’import de 2.094,43 € amb càrrec a la
partida 334.480.07 del pressupost de l’exercici corrent.
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TERCER.- Donar trasllat del present acord l’AMPA Llar d’Infants de
Riudellots.

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

Elia Masso i Tamayo
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8. JUSTIFICACIÓ
SUBVENCIÓ
RIUDELLOTS DE LA SELVA.

ENTITATS:

ESPLAI

PARROQUIAL

DE

Vista la proposta d’acord número PRP2017/1120 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
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 1825 de 14 de març de 2017, per sufragar part de les despeses derivades
de les activitats del curs 2016-2017.
Vista la memòria explicativa presentada juntament amb la sol·licitud on detallen les
activitats que realitzen, els objectius de les activitats programades i la metodologia
de treball.
Atès que l’Esplai Parroquial ha organitzat al llarg del curs activitats per nens i nens
de 1er primària a 3er de primària (grup petits), per nens i nenes de 4rt de primària
a 6è de primària (grup mitjans), per joves de 1r ESO a 3er ESO (grans) i per joves
de 4rt ESO a primer de batxillerat (supergrans).
Vist l’acord de la Junta de Govern Local, en sessió Ordinària celebrada el dia 18
d'abril de 2017, que va atorgar a l’Esplai Parroquial de Riudellots de la Selva amb
NIF R1700002G una subvenció per import de 2.289,56€ per sufragar part de les
activitats del curs 2016-2017, prèvia justificació per import igual o superior de
15.757,42€.
Vist que l’entitat sol·licitant, en data 28 de novembre de 2017, amb registre
d’entrada número 6877 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 14.947,66€ 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.
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Atès el que estableix l’article 17 de l’Ordenança General de Subvencions, en relació
a la Minoració de la subvenció: “Llevat que s’estableixi el contrari en la resolució
quan el beneficiari no hagi justificat la totalitat de l’import de les despeses de
l’actuació es minorarà la subvenció. Si l’import de la subvenció està calculat basantse en un percentatge respecte del pressupost de l’objecte subvencionat, la
subvenció a pagar s’ha de reduir en funció d’aquest percentatge.”
En aquest sentit, aquesta entitat ha justificat un import inferior. Ha justificat
14.947,66€ en lloc de 15.757,42€€, i en aplicació de l’article 17 s’haurà d’aplicar
una minoració de la subvenció atorgada inicialment.
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.- Modificar la quantia concedida inicialment a l’Esplai Parroquial de
Riudellots de la Selva amb NIF R1700002G, i atorgar una subvenció per import de
2.171,90€ en aplicació de l’article 17 de l’Ordenança General de subvencions.

Elia Masso i Tamayo
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SEGON.- Disposar el pagament amb càrrec a la partida 337.480.22 del
pressupost del corrent exercici.
TERCER.-Donar trasllat del present acord a l’Esplai Parroquial de Riudellots
de la Selva.

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

9. JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ ENTITATS: AMPA ESCOLA RIUDELLOTS
Vista la proposta d’acord número PRP2017/1121 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 1982 en data 20 de març de 2017, per sufragar part de les
despeses derivades de les activitats del curs 2016-2017.
Vist l’acord de la Junta de Govern Local, en sessió Ordinària celebrada el dia 13 de
juny de 2017, que va atorgar a l’AMPA de l’Escola de Riudellots amb NIF
G17298332 una subvenció d’import de 2.220,00 € per les activitats del curs 20162017, prèvia justificació per import igual o superior a 7.340,00€.
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Vist que l’entitat sol·licitant, en data 13 de novembre de 2017, amb registre
d’entrada número 6534 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 7.353,64€ 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, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
PRIMER.- Tenir per degudament justificada la subvenció atorgada a l’AMPA
de l’Escola de Riudellots amb NIF G17298332 per import de 2.220,00€ (justificant
despeses per import de 7.353,64€).

Elia Masso i Tamayo

Signatura 2 de 2
Signatura 1 de 2

20/12/2017 SECRETARIA INTERVENTORA Montserrat Roura i Massaneda 22/12/2017 Alcaldessa

SEGON.- Disposar el pagament de l’import de 2.220,00 € amb càrrec a la
partida 334.480.05 del pressupost de l’exercici corrent.
TERCER.- Donar trasllat del present acord l’AMPA Escola de Riudellots.

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

10. JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ ENTITATS: CLUB PETANCA RIUDELLOTS PEL
CAMPIONAT SOCIAL DE FESTA MAJOR DE L'ANY 2017
Vista la proposta d’acord número PRP2017/1122 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vista la sol·licitud de subvenció presentada pel Sr. Antonio Tuset Vilagrasa en
representació del Club de Petanca Riudellots de la Selva, en data 23 de març de
2017 amb registre d’entrada número 2075, per fer front a les depeses del torneig
de petanca que es celebrarà dins els actes programats de la Festa Major de l’any
2017, amb un pressupost de 1.175,00€.
Vist l’acord de la Junta de Govern Local, en sessió Ordinària celebrada el dia 18
d'abril de 2017, que va atorgar al Club de Petanca Riudellots amb NIF G17947276
una subvenció per import de 1.175 €, corresponent a les despeses de torneig de
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Festa Major de l’any 2017, prèvia justificació de les despeses per import igual o
superior a 1.175,00€.
Vist que l’entitat sol·licitant, en data 9 de novembre de 2017, amb registre
d’entrada número 6493 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 1.042,30€ i de la justificació
documental de les activitats subvencionades (relació de factures).

Elia Masso i Tamayo
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Vist que s’ha revisat tota la documentació justificada, d’acord amb l’article 16 de
l’Ordenança General de Subvencions.
Atès el que estableix l’article 17 de l’Ordenança General de Subvencions, en relació
a la Minoració de la subvenció: “Llevat que s’estableixi el contrari en la resolució
quan el beneficiari no hagi justificat la totalitat de l’import de les despeses de
l’actuació es minorarà la subvenció. Si l’import de la subvenció està calculat basantse en un percentatge respecte del pressupost de l’objecte subvencionat, la
subvenció a pagar s’ha de reduir en funció d’aquest percentatge. Si l’import de la
subvenció és una quantia certa, la quantitat es reduirà d’acord amb els criteris
establerts en les bases o la resolució d’atorgament.”
En aquest sentit, aquesta entitat ha justificat un import inferior, ha justificat
1.042,30€ en lloc de 1.175,00€, i en aplicació de l’article 17 s’haurà d’aplicar una
minoració de la subvenció atorgada inicialment.
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.- Modificar la quantia concedida inicialment al Club de Petanca
Riudellots amb NIF G17947276, i atorgar una subvenció per import de 1.042,30€
en aplicació de l’article 17 de l’Ordenança General de subvencions.
SEGON.- Disposar el pagament amb càrrec a la partida 340.480.21 del
pressupost del corrent exercici.
TERCER.-Donar trasllat del present acord al Club petanca Riudellots.

Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
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11. JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ ENTITATS: COLLA GEGANTERA DE RIUDELLOTS
DE LA SELVA
Vista la proposta d’acord número PRP2017/1123 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vista la sol·licitud de subvenció presentada pel Sr. Jordi Ramos com a President de la

Colla gegantera de Riudellots, en data 29 de març de 2017 amb registre d’entrada
número 2198 per fer front a les activitats programades per la temporada gegantera
de l’any 2017.
Vist que per Resolució de l’Alcaldia 2017/350 de 18 de maig de 2017, es va requerir
a l’entitat que especifiquessin les partides del pressupost, detallant cada previsió de
despesa.

Elia Masso i Tamayo
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Atès que el 7 de novembre de 2017 amb registre d’entrada número 6420, varen
presentar el detall de les despeses amb un pressupost total de 4.154,00€.
Vist l’acord de la Junta de Govern Local, en sessió Ordinària celebrada el dia 7 de
novembre de 2017, que va atorgar a la Colla Gegantera de Riudellots amb NIF
V17520289 una subvenció de 3.485,20€, de les quals es subvenciona per la
reparació del gegants el 70% del pressupost, per les despeses de la Festa Major el
100% del pressupost i es considera despesa no subvencionable el desplaçament de
la Trobada gegantera de la Selva, prèvia justificació de les despeses per import
igual o superior a 3.904,00€.
Vist que l’entitat sol·licitant, en data 17 de novembre de 2017, amb registre
d’entrada número 6705 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 3.841,77€ 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.
Atès el que estableix l’article 17 de l’Ordenança General de Subvencions, en relació
a la Minoració de la subvenció: “Llevat que s’estableixi el contrari en la resolució
quan el beneficiari no hagi justificat la totalitat de l’import de les despeses de
l’actuació es minorarà la subvenció. Si l’import de la subvenció està calculat basantse en un percentatge respecte del pressupost de l’objecte subvencionat, la
subvenció a pagar s’ha de reduir en funció d’aquest percentatge.”
En aquest sentit, aquesta entitat ha justificat un import inferior, ha justificat
3.841,77€ en lloc de 3.904,00€, i en aplicació de l’article 17 s’haurà d’aplicar una
minoració de la subvenció atorgada inicialment.
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.- Modificar la quantia concedida inicialment Colla Gegantera de
Riudellots amb NIF V17520289, i atorgar una subvenció per import de 3.429,65€
en aplicació de l’article 17 de l’Ordenança General de subvencions.
SEGON.- Disposar el pagament amb càrrec a la partida 334.480.11 del
pressupost del corrent exercici.
TERCER.-Donar trasllat del present acord al Colla Gegantera de Riudellots.

Debat:

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

12. JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ ENTITATS: ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DE
RIUDELLOTS DE LA SELVA. DINAMITZACIÓ DEL COMERÇ ANY 2017
Vista la proposta d’acord número PRP2017/1124 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vista la sol·licitud de subvenció presentada pel Sr. Eduard Duran i Busquets, com a
president de l’Associació de Comerciants de Riudellots de la Selva, amb registre
d’entrada número 2259 en data 30 de març de 2017, per les campanyes de
dinamització comercial que organitza aquesta associació, al febrer FIPORC, a l’abril
SANT JORDI, al juny SANT JOAN i l’extraordinària de setembre FESTA MAJOR, del
2017.
Atès que la previsió de despeses realitzada per l’Associació de Comerciants per
aquestes campanyes de l’any 2017 ascendeix a 3.680,00€.
Vist l’acord de la Junta de Govern Local, en sessió Ordinària celebrada el dia 18
d'abril de 2017, que va atorgar a l’Associació de Comerciants de Riudellots de la
Selva, amb NIF G17969627, una subvenció per un import de 2.000 €, per sufragar
les despeses de les campanyes de dinamització comercial de l’any 2017, prèvia
justificació de despesa per import igual o superior a 3.680,00€.
Posteriorment, per Resolució de l’Alcaldia número 2017/534 de 18 d’agost de 2017
es va resoldre concedir a l’Associació de Comerciants una bestreta per import de
1.600,00€ a compte de la subvenció concedida.
Vist que l’entitat sol·licitant, en data 30 de novembre de 2017, amb registre
d’entrada número 6946 ha presentat el compte justificatiu simplificat de la
subvenció que consta d’una memòria de les activitats amb els resultats obtinguts,
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d’una memòria econòmica que ascendeix a 3.680,92€ 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, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
PRIMER.- Tenir per degudament justificada la subvenció atorgada per
l’Associació de Comerciants de Riudellots de la Selva, amb NIF G17969627 per
import de 2.000,00€ (justificant despeses per import de 3.680,92€).
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SEGON.- Atès que l’Associació de Comerciants de Riudellots de la Selva,
amb NIF G17969627 ha rebut en concepte de bestreta la quantitat de 1.600,00€,
es procedeix disposar el pagament de la quantitat restant, 400,00€ amb càrrec a
la partida 430.480.18 del pressupost de l’exercici corrent.
TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’Associació de Comerciants de
Riudellots de la Selva.

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

13. JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ ENTITATS: ATENEU DE LA DONA. ACTIVITATS
ANY 2017.
Vista la proposta d’acord número PRP2017/1125 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vista la sol·licitud de subvenció presentada per la Sra. Gemma Sarrà Gras, com a
vocal de l’Ateneu de la Dona de Riudellots, el passat dia 30 de març de 2017, amb
registre d’entrada núm. 2273, per l’organització de les activitats previstes per l’any
2017.
Vist l’acord de la Junta de Govern Local, en sessió Ordinària celebrada el dia 18
d'abril de 2017, que va atorgar a l’Ateneu de la Dona de Riudellots amb NIF
G17603820, una subvenció per import de 210,00€, per l’organització de les
activitats per aquest any 2017, prèvia justificació de les despeses per import igual o
superior a 210,00€.
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Vist que l’entitat sol·licitant, en data 30 de novembre de 2017, amb registre
d’entrada número 6955 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 123,44€ 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.

Elia Masso i Tamayo
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Atès el que estableix l’article 17 de l’Ordenança General de Subvencions, en relació
a la Minoració de la subvenció: “Llevat que s’estableixi el contrari en la resolució
quan el beneficiari no hagi justificat la totalitat de l’import de les despeses de
l’actuació es minorarà la subvenció. Si l’import de la subvenció està calculat basantse en un percentatge respecte del pressupost de l’objecte subvencionat, la
subvenció a pagar s’ha de reduir en funció d’aquest percentatge. Si l’import de la
subvenció és una quantia certa, la quantitat es reduirà d’acord amb els criteris
establerts en les bases o la resolució d’atorgament.”
En aquest sentit, aquesta entitat ha justificat un import inferior, ha justificat
123,44€ en lloc de 210,00€, i en aplicació de l’article 17 s’haurà d’aplicar una
minoració de la subvenció atorgada inicialment.
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.- Modificar la quantia concedida inicialment l’Ateneu de la Dona de
Riudellots amb NIF G17603820, i atorgar una subvenció per import de 123,44€ en
aplicació de l’article 17 de l’Ordenança General de subvencions.
SEGON.- Disposar el pagament amb càrrec a la partida 231.480.14 del
pressupost del corrent exercici.
TERCER.-Donar trasllat del present acord a l’Ateneu de la Dona de
Riudellots.

Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
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14. JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ ENTITATS: INSTITUT DE CASSÀ DE LA SELVA.
PROGRAMA PLA DE LECTURA
Vista la proposta d’acord número PRP2017/1126 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vista la sol·licitud de subvenció presentada pel Sr. Director de l’Institut de Cassà de
la Selva en data 5 de juny de 2017 amb registre d’entrada número 3648, pel
programa de Pla de Lectura de 3 dies per setmana a 1er i 2on 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.
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Vist que són 98 els alumnes de Riudellots de la Selva que assisteixen a l’Institut de
Cassà de la Selva.
Vist l’acord de la Junta de Govern Local, en sessió Ordinària celebrada el dia 11 de
juliol de 2017, que va atorgar a l’Institut de Cassà de la Selva amb NIF Q6750004A
una subvenció per un import de 1.200,00€ pel programa de Pla de Lectura pel curs
2017/2018, prèvia justificació de les despeses per import igual o superior a
1.200,00€.
Vist que l’entitat sol·licitant, en data 28 de novembre de 2017, amb registre
d’entrada número 6887 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 1.176,12€ 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.
Atès el que estableix l’article 17 de l’Ordenança General de Subvencions, en relació
a la Minoració de la subvenció: “Llevat que s’estableixi el contrari en la resolució
quan el beneficiari no hagi justificat la totalitat de l’import de les despeses de
l’actuació es minorarà la subvenció. Si l’import de la subvenció està calculat basantse en un percentatge respecte del pressupost de l’objecte subvencionat, la
subvenció a pagar s’ha de reduir en funció d’aquest percentatge. Si l’import de la
subvenció és una quantia certa, la quantitat es reduirà d’acord amb els criteris
establerts en les bases o la resolució d’atorgament.”
En aquest sentit, han justificat un import inferior a 1.200,00€, i en aplicació de
l’article 17 s’haurà d’aplicar una minoració de la subvenció atorgada inicialment.
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.- Modificar la quantia concedida inicialment a l’Institut de Cassà de
la Selva amb NIF Q6750004A, i atorgar una subvenció per import de 1.176,12€ en
aplicació de l’article 17 de l’Ordenança General de subvencions.
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SEGON.- Disposar el pagament amb càrrec a la partida 334.480.08 del
pressupost del corrent exercici.
TERCER.-Donar trasllat del present acord a l’Institut de Cassà de la Selva.

Debat:

Elia Masso i Tamayo

Signatura 2 de 2
Signatura 1 de 2

20/12/2017 SECRETARIA INTERVENTORA Montserrat Roura i Massaneda 22/12/2017 Alcaldessa

Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.

15. JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ ENTITATS: ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS DE
RIUDELLOTS DE LA SELVA. DINAMITZACIÓ DEL POLIGON ANY 2017
Vista la proposta d’acord número PRP2017/1127 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vista la sol·licitud de subvenció presentada pel Sr. Xavier Fuentes Falgàs, en
representació de l’Associació de Propietaris del Polígon Industrial de Riudellots de la
Selva (APRS), amb registre d’entrada núm. 2297 de data 31 de març de 2017,
referida a sufragar part de les despeses de dinamització del polígon industrial de
Riudellots de la Selva.
Vist que el Pla d’acció de desenvolupament econòmic Local pels anys 2015-2020,
aprovat per la Corporació per Resolució Alcaldia 2015/237, de 20 de maig de 2015,
té entre d’altres, com a línia estratègica el desenvolupament empresarial.
Vist l’acord de la Junta de Govern Local, en sessió Ordinària celebrada el dia 18
d’abril de 2017, que va atorgar a l’Associació de Propietaris del Polígon industrial de
Riudellots de la Selva (APRS) amb CIF número G17369372, una subvenció per
import de 6.000,00€, pel finançament de part de les despeses de dinamització del
polígon industrial de Riudellots de la Selva, prèvia justificació per import igual o
superior a 6.000,00€.
Vist que l’entitat sol·licitant, en data 29 de novembre de 2017 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
106.760,04€ 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.
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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.- Tenir per degudament justificada la subvenció atorgada a
l’Associació de Propietaris del Polígon industrial de Riudellots de la Selva (APRS)
amb CIF número G17369372, per import de 6.000,00€.
SEGON.- Disposar el pagament de l’import de 6.000,00 € amb càrrec a la
partida 430.480.19 del pressupost de l’exercici corrent.
TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’Associació de Propietaris del
Polígon industrial de Riudellots de la Selva (APRS).
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Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.

16. CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE ELS AJUNTAMENTS DE LLAGOSTERA,
CASSÀ DE LA SELVA, CALDES DE MALAVELLA, RIUDELLOTS DE LA SELVA I
L'ENTITAT CASTELLERS DE LES GAVARRES PER A LA REALITZACIÓ I
DESENVOLUPAMENT DEL FET CASTELLER EN EL TERRITORI . JUSTIFICACIÓ
DE LA SUBVENCIÓ:

Vista la proposta d’acord número PRP2017/1128 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 10 de gener
de 2017, va aprovar el conveni de col·laboració entre els Ajuntaments de
Llagostera, Cassà de la Selva, Caldes de Malavella, Riudellots de la selva i l’entitat
“castellers de les gavarres” per a la realització i desenvolupament del fet casteller
en el territori.
Vista la clàusula quarta del conveni on estableix que l’ajuntament de Riudellots
atorga una subvenció de 2.000,00€ a l’entitat Castellers de les Gavarres.
En aquest sentit, la clàusula cinquena estableix el termini i forma de justificació de
les subvencions:
“El termini per realitzar l’activitat castellera subvencionada per part de
l’entitat “Castellers de les Gavarres” finalitzarà el 30 de novembre de l’any en curs,
la qual haurà de justificar les despeses fins al 15 de desembre del mateix any, tot
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adjuntant-hi una memòria detallada de l’activitat de l’entitat, així com el compte
anual d’ingressos i despeses de l’entitat. Les subvencions atorgades cobriran
exclusivament les despeses efectivament justificades. L’import de les quatre
subvencions (8.000,00 euros) ascendeixen al 95% de les despeses subvencionades,
motiu pel qual caldrà justificar unes despeses mínimes de 8.424,00 euros
(2.106,00 euros davant de cada ajuntament). Només s’admetran justificants de la
despesa realitzada corresponents a l’any en curs.”
Vist que el dia 28 de novembre de 2017 amb registre d’entrada número 6875, la
Sra. Elisabet Valentí Vilamitjana, en representació dels Castellers de les Gavarres,
ha presentat les factures justificatives de la subvenció per import total de
2.291,00€.

Elia Masso i Tamayo
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Atès que aquesta corporació va realitzar un primer pagament a compte de la
subvenció acordada per conveni, per import de 1.200,00€, i que tal i com estableix
la clàusula sisena, la resta de la subvenció, és a dir, 800,00€ després de la
corresponent justificació de la subvenció.

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.- Tenir per degudament justificada la subvenció atorgada als
Castellers de les Gavarres amb NIF G55242465 per import de 2.000,00€, d’acord
amb el conveni de col·laboració entre els Ajuntaments de Llagostera, Cassà de la
Selva, Caldes de Malavella, Riudellots de la selva i l’entitat “castellers de les
gavarres” per a la realització i desenvolupament del fet casteller en el territori.
SEGON.- Disposar el pagament de l’import de 800,00€ amb càrrec a la
partida 338.22609 del pressupost de l’exercici corrent.
TERCER.- Donar trasllat del present acord als Castellers de les Gavarres.

Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
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17. JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ
RIUDELLOTS DE LA SELVA

ENTITATS:

COMISSIÓ

DE

FESTES

DE

Vista la proposta d’acord número PRP2017/1129 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vist que l’acord de Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 21 de
juliol de 2016, va acordar que el resultat positiu a favor de la Comissió de Festes de
Riudellots d’import 12.237,85 € (per ser la diferència entre la subvenció concedida
l’any 2015 i les despeses justificades durant l’any 2015) es disposés durant tot
l’any 2016, inclòs els actes de la Festa Major de 2016, per dur a terme llur activitat.
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Vist que en data 01/12/16 amb registre d’entrada número 6055 per part de la
Comissió de Festes s’ha presentat compte justificatiu simplificat del que s’observa
hi manca la documentació acreditativa de les despeses detallades a la memòria
econòmica de l’actuació.
Vista la resolució d’Alcaldia 2016/638 de 9 de desembre de 2016 per la que es
requereix a la Comissió de Festes de Riudellots de la Selva per tal que en el termini
màxim de 15 dies hàbils a comptar del següent al de la seva notificació, s’acreditin
totes les despeses detallades a la memòria econòmica de l’actuació sota
advertiment de revocació de la subvenció.
Vista la sol·licitud presentada pel SR. FRANCESC XAVIER LOPEZ CADENA, en data
03/01/17 amb registre d’entrada número 1-2017-000056-2 a la que acompanya la
documentació requerida per tal de justificar la subvenció.
Vist el resultat final d’ingressos i despeses, on s’estableix un resultat positiu a favor
de la Comissió de Festes de 14.030,49€.
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 21 de març de 2017,
va autoritzar que l’Associació Comissió de Festes de Riudellots de la Selva, que del
resultat final d’ingressos i despeses dels actes de la Festa Major 2016, per import
14.030,49 €, en podran disposar durant tot l’any 2017, inclòs els actes de la Festa
Major 2017, per dur a terme la seva activitat.
Vist que aquesta entitat a data 30 de novembre de 2017, ha justificat el romanent
de la subvenció de l’any 2016.
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, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:

PRIMER.- Tenir per degudament justificada la subvenció detallada en la part
expositiva per part de l’Associació Comissió de Festes de Riudellots de la Selva NIF
G55213227.
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SEGON.- Donar trasllat del present acord l’Associació Comissió de Festes de
Riudellots de la Selva.

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

18. URGENTS:

Elia Masso i Tamayo
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18.1 JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ ENTITATS: AMPA ESCOLA DE RIUDELLOTS.
PROJECTE RECICLATEXT CURS 2016/2017
Vista la proposta d’acord número PRP2017/1137 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 1981 en data de 20 de març de 2017, 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. 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.
Vist l’acord de Junta de Govern Local en sessió Ordinària celebrada el dia 18 d’abril
de 2017, que va atorgar una subvenció per import de 1.500€ a l’AMPA de l’Escola
de Riudellots, d’acord amb la clàusula vuitena del conveni del projecte Reciclatext
pel curs 2016-2017.
Vist que l’entitat sol·licitant, ha presentat una factura justificativa per import de
2.731,85€, d’acord amb la clàusula vuitena del conveni del projecte Reciclatext, al
qual estableix la obligació de presentar la factura a l’Ajuntament una vegada
adquirits els llibres.
Vist que s’ha revisat tota la documentació justificada, d’acord amb l’article 16 de
l’Ordenança General de Subvencions.
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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.- Ratificar la urgència de la present proposta.
SEGON.- Tenir per degudament justificada la subvenció atorgada a l’AMPA
Escola de Riudellots pel projecte Reciclatext pel curs 2016/2017 per import de
1.500,00€.
TERCER.- Disposar el pagament de la quantitat de 1.500,00€ amb càrrec a
la partida 334.480.05 del pressupost de l’exercici corrent.
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QUART.- Donar trasllat del present acord a l’AMPA Escola de Riudellots.

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

18.2 OBRES D'URBANITZACIÓ DELS ACCESSOS A LES
MUNICIPALS DE RIUDELLOTS DE LA SELVA. ADJUDICACIÓ.

PISCINES

Vista la proposta d’acord número PRP2017/1140 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
La Junta de govern local, en sessió celebrada el dia 12 de setembre de 2017, va
aprovar l’expedient de contractació de les obres d’urbanització dels accessos a les
piscines municipals, així com el Plec de clàusules administratives particulars que
regeixen la contractació, i va convocar licitació pública per a la contractació de les
esmentades obres.
L’anunci de licitació es va publicar al BOP de Girona número 190, de 4 d’octubre de
2017 i al perfil del contractant d’aquest Ajuntament el mateix dia 4 d’octubre;
començant a comptar a partir de l’endemà d’aquestes publicacions, el termini de 26
dies naturals per a la presentació de proposicions.
Dins l’esmentat termini de presentació de proposicions, en van presentar les
següents empreses: Salvador Serra, SA, Rubau Tarrés, SAU, Construcciones
Rubau, SA, Aglomerats Girona, SA, Xavier Alsina, SA, Hidráulica y obras, SA,
Obres Ortuño, SL, Massachs Obres i Paisatge, SLU, Excavacions i transports Andreu
Juanals, SL, Excavaciones y pinturas, SAU – EPSA, Albert Tulsà, SA, Construccions
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Narcís Matas, SL, Excavaciones Ampurdan 2000, SL, Artea Mediambient, SL,
Mugadas, SLU, Pere Boada Comas, SL i Argon informàtica, SA.
La Mesa de contractació, en sessió celebrada el dia 13 de novembre proppassat, va
procedir a l’obertura dels sobres B que contenien les ofertes econòmiques i va
classificar les ofertes presentades amb l’ordre decreixent que s’indica a continuació:
Preu ofert
(IVA exclòs)

Construccions Narcís Matas, SL

172.171,66.-€

Termini
garantia
ofert
2 anys

Aglomerats Girona, SA

184.061,43.-€

2 anys

9,48

Excavaciones y pinturas, SAU

185.275,00.-€

2 anys

9,43

Artea mediambients, SL

185.541,62.-€

2 anys

9,42

Mugadas

191.031,29.-€

2 anys

9,21

Obres Ortuño, SL

196.230,00.-€

2 anys

9,02

198.591,95.-€

2 anys

8,94

Massachs obres i paisatge, SLU

199.332,04.-€

2 anys

8,91

Construccions Rubau, SA

199.356,71.-€

2 anys

8,91

Excavaciones Ampurdan

199.825,44.-€

2 anys

8,89

Pere Boada Comas, SL

200.000,00.-€

2 anys

8,89

Rubau-Tarrés, SAU

205.252,81.-€

2 anys

8,71

Xavier Alsina, SA

205.375,00.-€

2 anys

8,71

Argons informàtica, SA

213.023,14.-€

2 anys

8,47

Hidráulica y obras, SA

213.541,85.-€

2 anys

8,45

Albert Tulsà, SL

218.480,00.-€

2 anys

8,30

Salvador Serra, SA

239.000,00.-€

2 anys

7,76
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Empresa

Excavacions i transports Andreu
Juanals, SL

Total
puntuació
10,00

Mitjançant escrit de la Secretària de la Mesa de contractació, del mateix dia 13 de
novembre de 2017, es va requerir a Construccions Narcís Matas, SL, per tal que
dins el termini de deu dies hàbils, justifiqués la valoració de la seva oferta i precisés
Plaça de l’Ajuntament, 1 . 17457 Riudellots de la Selva
Tel . 972 478 899 Fax 972 477 375.
www.riudellots.catajuntament@riudellots.cat

25

Aquest document ha estat signat electrònicament per les persones indicades amb l'exercici dels càrrecs que s'hi indiquen. La validesa d'aquesta còpia
autèntica la podeu comprovar a:
Codi Segur de Validació

8e4ff942a85c40968e467394258b3457001

Url de validació

http://www.ddgi.cat/municipis/verificar/riudellotsdelaselva

Metadades

Classificador:ACTA_JGL -

les condicions de la mateixa, atès que havia estat considerada desproporcionada o
amb valors anormals, de conformitat amb l’establert a les clàusules 17 i 18 del
PCAP i amb els criteris establerts a l’article 85.4 del RGLCAP.
Dins el termini conferit a l’efecte, la citada empresa no va presentar cap justificació
de la valoració de la seva oferta econòmica, i el dia 29 de novembre proppassat,
mitjançant correu electrònic dirigit a la Secretària de la Mesa de contractació, va
comunicar la no presentació de la justificació de la seva oferta econòmica.
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La Junta de govern local, en sessió celebrada el dia 5 de desembre proppassat, va
classificar les proposicions presentades pel licitador, en base a la proposta
formulada per la Mesa de contractació; va entendre que la companyia mercantil
Construccions Narcís Matas, SL havia retirat la seva oferta al no haver presentat
dins de termini la justificació de la valoració de la seva oferta econòmica i va
requerir a la companyia Aglomerats Girona, SA, que havia presentat la segona
oferta econòmicament més avantatjosa per tal que, dins el termini de deu dies
hàbils, presentés un seguit de documentació.
Vist que el dia 18 de desembre de 2017 ha tingut entrada en el registre de
documents d’aquest Ajuntament (RE número 7263), declaració d’Aglomerats
Girona, SA indicant que no se subcontractarà cap prestació; justificant de
transferència bancària de l’import de l’anunci de licitació publicat al BOP de Girona
(26,40.-€) i aval bancari per a la constitució de la garantia equivalent al 5% del
preu ofert, IVA exclòs (9.203,07.-€).
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de govern local,
en virtut de les delegacions 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, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar la urgència de la present proposta.
SEGON.- Adjudicar l’execució de les obres contemplades en el projecte
titulat URBANITZACIÓ DELS ACCESSOS A LES PISCINES MUNICIPALS DE
RIUDELLOTS DE LA SELVA, redactat pels Serveis tècnics del Consell Comarcal de la
Selva, a la companyia mercantil AGLOMERATS GIRONA, S.A., domiciliada a Santa
Cristina d’Aro-17246, al Paratge Bufaganyes s/n, i amb CIF A-17.207.168, per
import de CENT VUITANTA-QUATRE MIL SEIXANTA-UN EUROS AMB QUARANTATRES CÈNTIMS (184.061,43.-€), més IVA, és a dir, DOS-CENTS VINT-I-DOS MIL
SET-CENTS CATORZE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS (222.714,33.-€).
L'oferta presentada per l'esmentada empresa s'ha considerat la segona més
avantatjosa econòmicament, en el seu conjunt, per quant, junt amb el preu
exposat, ha ofert un termini de garantia addicional al legalment previst, de dos
anys; obtenint en conseqüència la segona màxima puntuació, després d’aplicar les
fórmules establertes a la clàusula 16 del Plec de clàusules administratives
particulars aprovat a l’efecte.

Plaça de l’Ajuntament, 1 . 17457 Riudellots de la Selva
Tel . 972 478 899 Fax 972 477 375.
www.riudellots.catajuntament@riudellots.cat

26

Aquest document ha estat signat electrònicament per les persones indicades amb l'exercici dels càrrecs que s'hi indiquen. La validesa d'aquesta còpia
autèntica la podeu comprovar a:
Codi Segur de Validació

8e4ff942a85c40968e467394258b3457001

Url de validació

http://www.ddgi.cat/municipis/verificar/riudellotsdelaselva

Metadades

Classificador:ACTA_JGL -

L’oferta econòmicament més avantatjosa de les presentades, corresponent a la
companyia CONSTRUCCIONS NARCÍS MATAS, S.L. es va entendre que havia estat
retirada per la pròpia companyia, al no justificar la valoració de la seva oferta dins
el termini conferit a l’efecte, després que aquesta hagués estat considerada
desproporcionada o amb valors anormals.
La puntuació total obtinguda per la mercantil AGLOMERATS GIRONA, S.A. és de
9,48 punts. La resta de proposicions valorades , d’acord amb els criteris
d’adjudicació establerts a la clàusula 16 del PCAP, han obtingut una puntuació
inferior a 9,48 punts.
TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària i a la resta de
licitadors que han pres part en el procediment.
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QUART.- Publicar l’adjudicació del contracte mitjançant anunci en el Perfil del
contractant d’aquest Ajuntament, d’acord amb l’establert a l’article 151.4 del
TRLCSP.
CINQUÈ.- Requerir a l’empresa adjudicatària per tal de que en el termini de
15 dies hàbils a comptar del dia següent a la recepció de la notificació, comparegui
a l’Ajuntament per a la formalització del contracte, de conformitat amb el que
disposa l’art 156.3 del TRLCSP.
De conformitat amb l’establert a la clàusula 23.k) del PCAP, amb caràcter previ a
l’adjudicació del contracte, AGLOMERATS GIRONA, S.A. haurà de presentar una
còpia de la pòlissa de responsabilitat civil a les oficines municipals.
SISÈ.- Requerir a la mateixa companyia adjudicatària per tal que presenti el
corresponent Pla de seguretat i salut de l’obra, el qual haurà de ser informat per la
coordinadora en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra i aprovat
per aquest Ajuntament, amb caràcter previ a la formalització de l’acta de
comprovació del replanteig.
SETÈ.- Publicar la formalització del contracte en el perfil del contractant
d’aquest Ajuntament, així com en el BOP de Girona, en un termini no superior a 48
dies a comptar des de la data de la mateixa.

Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
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I no produint-se cap intervenció, la Sra. Alcaldessa dóna per finalitzada la reunió.
Són les 20:00 hores.

Compleixi’s
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Montserrat Roura i Massaneda
Alcaldessa

Ho certifico
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