ASSISTENTS:
Alcaldessa-Presidenta:
Sra. Montserrat Roura i Massaneda
Al despatx de l'Alcaldia de la Casa
Consistorial de Riudellots de la Selva,
essent les 20:00, del dia 19 de maig de
2016, es reuneix la Junta de Govern
Local per a celebrar sessió resolutòria
Ordinària, sota la presidència de la Sra.
Alcaldessa i amb l’assistència de la
Secretària municipal, qui dóna fe de
l’acte, i dels regidors que al marge
s’expressen.

Regidors/es assistents:
Sr. Josep Mª Corominas i Pujol
Sr. Lluís Martí Barnés i Tarrés
Sr. Gerard Calle i Barba
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 JUNTA DE GOVERN LOCAL RESJGL2016/9 DE DATA 3 DE
MAIG DE 2016
2. AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE DESPESES VÀRIES.
3. CERTIFICACIONS D'OBRES. APROVACIÓ.
4. ATORGAMENT LLICÈNCIA URBANÍSTICA.
5. ATORGAMENT LLICÈNCIA URBANÍSTICA.
6. RECONEIXEMENT D'UN DEUTE
7. APROVACIÓ PLEC DE CLAUSULÈS PER L'ADQUISCIÓ D'UN IMMOBLE PER A
MAGATZEM .
8. INICI DE L’EXPEDIENT DE LA RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DE
L'AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA PEL SINISTRE D'UN VEHICLE
DURANT LA FIRA FIPORC 2016.
9. PROJECTE BRIGADA JOVE 2016. APROVACIÓ:
10. CONVENI DE GESTIÓ DE LA XARXA DE DESFIBRIL·LADORS ENTRE
L'ORGANISME DE SALUT PÚBLICA DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA
(DIPSALUT) I L'AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA PELS ANYS
2016-2019. APROVACIÓ.
11. ATORGAMENT D'AJUTS ECONÒMICS A ENTITATS: ASSOCIACIÓ DE
COMERCIANTS DE RIUDELLOTS PER LA DINAMITZACIÓ DEL COMERÇ LOCAL
L'ANY 2016
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12. ATORGAMENT D'AJUTS ECONÒMICS A ENTITATS: ASSOCIACIÓ
PROPIETARIS
DEL
POLÍGON
INDUSTRIAL
(APRS)
ACCIONS
DINAMITZACIÓ DEL POLÍGON INDUSTRIAL

DE
DE

13. ATORGAMENT D'AJUTS ECONÒMICS ENTITATS: ESPLAI PARROQUIAL DE
RIUDELLOTS DE LA SELVA SUBVENCIÓ PER LES ACTIVITATS DEL CURS
2015-2016.
14. ATORGAMENT D'AJUTS ECONÒMICS A ENTITATS: AGRUPACIÓ CULTURAL I
ESPORTIVA RIUDELLOTS PER LES DESPESES DE L'ANY 2016
15. ATORGAMENT D'AJUTS ECONÒMICS A ENTITATS: SUBVENCIÓ AL CLUB DE
PETANCA RIUDELLOTS PER LES DESPESES DEL TORNEIG DE LA FESTA
MAJOR DE L'ANY 2015
16. SUBVENCIÓ A LA PARRÒQUIA DE SANT ESTEVE DE RIUDELLOTS PER LES
OBRES DE REHABILITACIÓ DE L'ESGLÉSIA PARROQUIAL.
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17. ATORGAMENT
D'AJUTS
ECONÒMICS
ENTITATS:AMPA
ESCOLA
RIUDELLOTS SUBVENCIÓ PER LES ACTIVITATS DEL CURS 2015-2016.

DE

18. ATORGAMENT D'AJUTS ECONÒMICS A ENTITATS: LES VEUS DEL CRIC,
SUBVENCIÓ PER LES ACTIVITATS DEL SEGON SEMESTRE DE L'ANY 2016
19. ATORGAMENT D'AJUTS ECONÒMICS A ENTITATS: ATENEU DE LA DONA,
SUBVENCIÓ PER LES ACTIVITATS ANY 2016
20. URGENTS:
20.1

REQUERIEMENT DE DOCUMENTACIÓ A L'EMPRESA QUE HA FET
L'OFERTA ECONÒMICAMENT MÉS AVANTATJOSA

20.2

DENEGACIÓ DE LA BONIFICACIÓ DEL 20 % DE LA QUOTA DE
L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES A AQUELLS SUBJECTIUS PASSIUS
QUE OSTENTIN LA CONDICIÓ DE TITULARS DE FAMÍLIA NOMBROSA

21. PRECS I PREGUNTES

Obert l’acte per la Sra. Alcaldessa, s’inicia el debat dels anteriors punts detallats:

1. APROVACIÓ ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL RESJGL2016/9 DE DATA 3 DE
MAIG DE 2016
Vista la proposta d’acord número PRP2016/428 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
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Vist l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local,
celebrada el proppassat dia 3 de maig de 2016 (RESJGL2016/9), còpia de la qual,
s’ha tremés a tots els regidors.
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 3 de maig de 2016 (RESJGL206/9).
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Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.

2. AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE DESPESES VÀRIES.
Vista la proposta d’acord número PRP2016/419 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vistes les relacions de factures i de despeses 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 número 8/2016, i d'import SETANTA
MIL VUIT-CENTS TRENTA-VUIT
EUROS I CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS
(70.838,54€).
SEGON.- Prendre coneixement i ratificar en allò que sigui necessari, la
relació de despeses número 4/2016, per import de CENT-SIS MIL SIS-CENTS
QUARANTA-DOS EUROS I VUITANTA-VUIT CENTIMS(106.642,88€) i corresponent
al període comprès entre el dia 1 i el dia 30 d'abril de 2016, aprovada mitjançant
Resolució de l’Alcaldia número 2016/248.

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

3

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

ff7f6e5de391449288454bfb4d2e22ae001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:ACTA_JGL -

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

3. CERTIFICACIONS D'OBRES. APROVACIÓ.
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Vista la proposta d’acord número PRP2016/406 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vistes les certificacions d'obres que tot seguit es relacionen i de conformitat amb el
que determina l’article 232 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic
(Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre).
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 següent certificació d’obres:
 Títol de l’obra: ACABAMENT DE L'ÚLTIMA FASE DEL CENTRE DE SERVEIS
PER A LA GENT GRAN EL LLIRI BLAU.
 Empresa adjudicatària: XAVIER ALSINA SA
 Número Certificació:1(REGISTRE D'ENTRADA NUM. 2456 DE 09.05.2016)
 Import: 29.473,17€
SEGON.- L’esmentada despesa serà a càrrec de la partida 60909.1532 de
l’estat de despeses del pressupost vigent.
TERCER.- Aprovar la següent certificació d’obres:
 Títol de l’obra: AMPLIACIÓ PAVELLO POLIESPORTIU 2A FASE
 Empresa adjudicatària: UTE VORACYS-BCR HABITAT RIUDELLOTS
 Número Certificació: 3 (REGISTRE D'ENTRADA NUM. 2500
11.05.2016)
 Import: 80.322,66€

DE

QUART.- L’esmentada despesa serà a càrrec de la partida 63201.342 de
l’estat de despeses del pressupost vigent.
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Debat:
Per unanimitat s’acorda no aprovar la certificació d’obres número 2 i última del
projecte d’arranjament de l’asfaltatge del polígon industrial, per import de
4.020,41 € de l’empresa Asfaltos Barcino SL.

4. ATORGAMENT LLICÈNCIA URBANÍSTICA.
Vista la proposta d’acord número PRP2016/400 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
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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:

Elia Masso i Tamayo

Vist l’expedient de llicència urbanística número 2016/263, i els diversos documents
que hi figuren incorporats.
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PRIMER.- Atorgar la següent llicència urbanística:


Exp. Número: 263 - 01 11 004 56 /2016



Sol·licitant: M S R



Obres que s’autoritzen: AMPLIACIÓ HABITATGE



Emplaçament: CARRE BOSC, 33



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



Liquidació definitiva de la Taxa per l’estudi, anàlisi i expedició de documents
i llicències en l’àmbit urbanístic: ............................................. 268,32.-€
(pagament efectuat en data 19/04/2016)



Liquidació provisional de l’Impost sobre construccions, instal·lacions
i obres (ICIO): ................................................................. 1026,27.-€

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

En relació al contingut del projecte i documentació presentada:
1.1 Abans de l’inici de les obres caldrà aportar el full de designació del
coordinador de seguretat durant les obres.
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2.

De caràcter urbanístic: -

3.

Altres autoritzacions que es requereixen amb caràcter previ: 3.1. En cas de precisar-se la instal·lació d’algun tipus de grua-torre per a
l’execució de les obres, cal obtenir autorització del Departament d’Empresa
i Ocupació de la Generalitat de Catalunya i presentar en aquest
Ajuntament, degudament diligenciat, el model “GR-1”
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4.

En quant a la gestió de les runes i altres residus originats:
4.1. La persona titular de la llicència urbanística ha de garantir que els residus
que genera siguin gestionats de conformitat amb l’establert a l’Ordenança
municipal de gestió de residus de la construcció i demolició, al Decret
legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora dels residus i al Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual
s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció.
4.2. De conformitat amb el que estableix l’article 12 de l’esmentada Ordenança
municipal, l’import de la fiança a dipositar per a garantir que els residus
generats en una obra siguin gestionats correctament, és de 150.-€
(dipòsit previ efectuat en data 06/05/2016).
TERCER.- Donar trasllat de la present resolució a l’interessat/ada.

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

5. ATORGAMENT LLICÈNCIA URBANÍSTICA.
Vista la proposta d’acord número PRP2016/401 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vist l’expedient de llicència urbanística número 2016/264, i els diversos documents
que hi figuren incorporats.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen , ACORDA:
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PRIMER.- Atorgar la següent llicència urbanística:


Exp. Número: 264 - 01 11 005 57 /2016



Sol·licitant: I B T



Obres que s’autoritzen: OBRIR DOS PORTES FRONTALS JA EXISTENTS, PER
FINESTRES I ENDERROCAR UNA BARRACA ANNEXA



Emplaçament: MAS SALAMANYA



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:................................................32,45.-€
(pagament efectuat en data 19/04/2016)
Liquidació complementària de la diferència de la taxa per correspondre-li la
que fa referència a llicència urbanística, segons detall següent :
Taxa Llicència urbanística ...................................................... 96,82 €
Taxa pagada en data 19/04/2016 (Comunicació prèvia) ........... 32,45 €
Diferència a pagar ................................................................. 64,37€



Liquidació provisional de l’Impost sobre construccions, instal·lacions
i obres (ICIO): ..................................................................... 46,35.-€

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

En relació al contingut del projecte i documentació presentada: -

2.

De caràcter urbanístic: -

3.

Altres autoritzacions que es requereixen amb caràcter previ:
3.1.En cas de precisar-se la instal·lació d’algun tipus de grua-torre per a
l’execució de les obres, cal obtenir autorització del Departament d’Empresa
i Ocupació de la Generalitat de Catalunya i presentar en aquest
Ajuntament, degudament diligenciat, el model “GR-1”

4.

En quant a la gestió de les runes i altres residus originats:
4.1. La persona titular de la llicència urbanística ha de garantir que els residus
que genera siguin gestionats de conformitat amb l’establert a l’Ordenança
municipal de gestió de residus de la construcció i demolició, al Decret
legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Text refós de la Llei
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reguladora dels residus i al Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual
s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció.
4.2. De conformitat amb el que estableix l’article 12 de l’esmentada Ordenança
municipal, l’import de la fiança a dipositar per a garantir que els residus
generats en una obra siguin gestionats correctament, és de 150.-€
(dipòsit previ efectuat en data 10/05/2016).
TERCER.- Donar trasllat de la present resolució a l’interessat/ada.
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Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.

6. RECONEIXEMENT D'UN DEUTE: ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L
Vista la proposta d’acord número PRP2016/399 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vist la Resolució del Director General d’Energia, Mines i seguretat industrial el sr.
Pere Palacín i Farré el dia 11 de març de 2016 que desestima el recurs interposat
pel Sr. Emilio Bernal i Romera en nom i representació de Endesa Distribución
eléctrica S.L.U. i confirma la Resolució de data 18 de setembre de 2014 dictada pel
Serveis Territorials de Girona.
Concretament en la Resolució del passat dia 11 de març estableix:
“ ... Per tant del que s’ha exposat anteriorment, es desprèn que ens trobem davant
un error administratiu, consistent en que l’empresa elèctrica no ha donat d’alta als
seus sistemes informàtic el punt de subministrament i per tant cal aplicar l’article
96.2 del Red 1955/2000 d’1 de desembre i no es pot considerar en cap cas que hi
hagi un enganxament directe.
Un cop s’ha determina que estem davant un error administratiu, cal dir que està
regulat a l’article 96 del RD 1955/2000 d’1 de desembre (..). L’article esmentat
preveu que en cas de comprovar -se un funcionament incorrecte, es procedirà a
efectuar una refacturació complementària. Si s’han facturat quantitats inferiors a
les degudes, la diferència a efectes de pagament podrà ser prorratejada en tantes
factures mensuals com mesos van transcórrer en l’error, sense que es pugui
excedir l’aplaçament ni el període a rectificar d’un any. En el cas de que l’error sigui
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de tipus administratiu, els cobraments o devolucions tindran el mateix tractament
que el que s’ha assenyalat anteriorment”.
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.- RECONEIXER EL DEUTE existent amb la companyia ENDESA
DISTRIBUCIÓN ELÈCTRICA S.L. per import total de 67.410,49 € corresponent a
l’energia pendent de facturar de l’edifici de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva
des del dia 8/11/2012 fins el dia 1/04/2016, en les condicions establertes en
l’Annex I i II.
SEGON.- El pagament del deute es farà en 12 mensualitat i amb càrrec a la
partida pressupostària 920.22100.
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TERCER.- INICIAR l’expedient de modificació pressupostària necessari pel
pagament d’aquest deute en el pròxim ple ordinari.
QUART.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.
ANNEX I

RECONOCIMIENTO DE DEUDA
Ayuntamiento de Riudellots de la Selva, con domicilio en la Plaça de
l'Ajuntament, 1, y, en su nombre y representación, Doña Montserrat Roura i
Massaneda con DNI 77901900A Alcaldessa de l’Ajuntament de Riudellots de la
Selva, P1715900E
MANIFIESTA
PRIMERO.- Que, el 07/11/2013, Endesa Distribución Eléctrica, S.L., Sociedad
Unipersonal, detectó que el suministro con CUPS ES0031408311332001XY0F, sito
en Plaça de l'Ajuntament, 1 de Riudellots de la Selva, se encontraba con corriente
directa sin contrato debido a un error administrativo por el que es necesario una
refacturación
En relación con el hecho mencionado,
RECONOCE
PRIMERO.- Que, en base a los cálculos efectuados en aplicación de la normativa
vigente, la energía a facturar en el referido punto de suministro asciende a 110.262
kWh, correspondiente al período comprendido entre 08/11/2012 y 07/11/2013,
según resulta del expediente número 8311332001001001, tramitado por Endesa
Distribución Eléctrica, S.L., Sociedad Unipersonal.
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SEGUNDO.- Que dicha energía queda cuantificada en el importe de 21.943,97
euros, IVA incluido, comprometiéndose a su pago a Endesa Distribución Eléctrica,
S.L., Sociedad Unipersonal, mediante el pago fraccionado en 12 mensualidades por
idéntico importe. El primer pago se efectuará el mismo día de la suscripción de este
reconocimiento y los posteriores el día 1 de cada mes, todos ellos mediante cargo a
su número de cuenta ES2400750964820660424645, de la cual es titular el
Ajuntament de Riudellots de la Selva
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CUARTO.- Que, ante el impago de cualquier fracción o, en su caso, ante la falta de
suscripción del correspondiente contrato de suministro en el plazo conferido,
Endesa Distribución Eléctrica, S.L.., Sociedad Unipersonal, quedará facultada para
suspender el suministro de energía eléctrica , resultando la deuda vencida y
exigible por su totalidad desde el primer impago o desde el incumplimiento de la
obligación de formalizar el contrato de suministro, reservándose dicha Sociedad
cuantas acciones legales considere oportunas.

Elia Masso i Tamayo

TERCERO.- Que se compromete a formalizar el contrato de suministro en el plazo
de 15 días a contar desde la fecha de suscripción del presente reconocimiento de
deuda, comprometiéndose, asimismo, a asumir el pago de la energía consumida
entre la suscripción del presente reconocimiento de deuda y la total normalización
contractual, todo ello en base a los registros de medida que se obtengan en los dos
meses siguientes a la instalación del nuevo contador. Dichos valores serán
liquidados mediante una factura complementaria que será satisfecha en único plazo
en el momento de su presentación, mediante transferencia bancaria a la cuenta
anteriormente indicada.

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

QUINTO.- Que con el presente reconocimiento, y con el pago de la cantidad
indicada en el apartado segundo y las que correspondan hasta la normalización del
suministro, queda totalmente resarcida Endesa Distribución Eléctrica, S.L.,
Sociedad Unipersonal, en relación al hecho aquí expuesto.

ANNEX II
RECONOCIMIENTO DE DEUDA

Ayuntamiento de Riudellots de la Selva, con domicilio en Plaça de
l'Ajuntament, 1, y, en su nombre y representación, Doña Montserrat Roura i
Massaneda con DNI 77901900A Alcaldessa del Ayuntamiento de Riudellots de la
Selva, P1715900E
MANIFIESTA
PRIMERO.- Que, el 07/11/2013, Endesa Distribución Eléctrica, S.L., Sociedad
Unipersonal, detectó que el suministro con CUPS ES0031408311332001XY0F, sito
en Plaça de l'Ajuntament, 1 de Riudellots de la Selva, se encontraba con corriente
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directa sin contrato debido a un error administrativo por el que es
una refacturación.

necesario

En relación con el hecho mencionado,
RECONOCE

Elia Masso i Tamayo
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PRIMERO.- Que, en base a la energía registrada por el contador instalado nº
63003943, la energía a facturar en el referido punto de suministro asciende a
239.168 kWh, correspondiente al período comprendido entre 08/11/2013 y
01/04/2016, según resulta del expediente número 8311332001001001, tramitado
por Endesa Distribución Eléctrica, S.L., Sociedad Unipersonal.
SEGUNDO.- Que dicha energía queda cuantificada en el importe de 45.466,52
euros, IVA incluido, comprometiéndose a su pago a Endesa Distribución Eléctrica,
S.L., Sociedad Unipersonal, mediante el pago fraccionado en 12 mensualidades por
idéntico importe. El primer pago se efectuará el mismo día de la suscripción de este
reconocimiento y los posteriores el día 1 de cada mes, todos ellos mediante cargo a
su número de cuenta ES2400750964820660424645, de la cual es titular el
Ajuntament de Riudellots de la Selva
TERCERO.- Que se compromete a formalizar el contrato de suministro en el plazo
de 15 días a contar desde la fecha de suscripción del presente reconocimiento de
deuda, comprometiéndose, asimismo, a asumir el pago de la energía consumida
entre la suscripción del presente reconocimiento de deuda y la total normalización
contractual, todo ello en base a los registros de medida que se obtengan en los dos
meses siguientes a la instalación del nuevo contador. Dichos valores serán
liquidados mediante una factura complementaria que será satisfecha en único plazo
en el momento de su presentación, mediante transferencia bancaria a la cuenta
anteriormente indicada.
CUARTO.- Que, ante el impago de cualquier fracción o, en su caso, ante la falta de
suscripción del correspondiente contrato de suministro en el plazo conferido,
Endesa Distribución Eléctrica, S.L.., Sociedad Unipersonal, quedará facultada para
suspender el suministro de energía eléctrica, resultando la deuda vencida y exigible
por su totalidad desde el primer impago o desde el incumplimiento de la obligación
de formalizar el contrato de suministro, reservándose dicha Sociedad cuantas
acciones legales considere oportunas.
QUINTO.- Que con el presente reconocimiento, y con el pago de la cantidad
indicada en el apartado segundo y las que correspondan hasta la normalización del
suministro, queda totalmente resarcida Endesa Distribución Eléctrica, S.L.,
Sociedad Unipersonal, en relación al hecho aquí expuesto.

Riudellots de la Selva, 24 de maig de 2016
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Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.

7. APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES PER L'ADQUISCIÓ D'UN IMMOBLE PER A
MAGATZEM .

Elia Masso i Tamayo
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Vista la proposta d’acord número PRP2016/394 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vist la memòria d’Alcaldia del passat dia 7 d’abril on exposa que la Corporació
Municipal té la necessitat de comptar amb un magatzem municipal a fi de poder
disposar d’un lloc adequat per guardar entre d’altres coses, els vehicles municipals,
el material de la brigada municipal i les carrosses dels reis.
Vist l’informe dels tècnics municipals referent a les característiques generals
hauria de complir l’immoble a adquirir per la Corporació del 13 d’abril passat.

que

Vist l’informe favorable emès per la Directora General d’Administració Local, la Sra.
Montserrat Mundi i Mas del passat dia 4 de maig (reg. entrada núm. 2348).
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’expedient instruït per l’adquisició d’una nau en el Polígon
industrial de Riudellots de la Selva per import màxim de 180.000€ (impostos a
part).
SEGON.- Aprovar el Plec de clàusules particulars que regirà l’adquisició de la
nau el qual s’adjunta com a document annex a la present proposta i aprovar
l’obertura de la convocatòria pública amb la seva publicació en el BOP i en el perfil
del contractant.
TERCER.- Aprovar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària núm.
920/60000.
QUATRE.- Publicar la composició de la mesa de contractació en el Perfil del
contractant de la web municipal.
Annex

PLEC DE CONDICIONS PER L’ADQUISICIÓ D’UN IMMOBLE
INDUSTRIAL) PER A MAGATZEM PER PROCEDIMENT OBERT
Plaça de l’Ajuntament, 1 . 17457 Riudellots de la Selva
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1.- OBJECTE DEL CONTRACTE I QUALIFICACIÓ
Constitueix l’objecte del contracte l’adquisició d’un bé immoble lliure de
càrregues i gravàmens, una nau industrial que tingui les característiques
següents:


Elia Masso i Tamayo
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La nau ha d’estar situada al polígon industrial de Riudellots de la
Selva.
Tenir una superfície útil mínima en planta baixa de 250 m2 per
destinar a magatzem amb una alçada mínima interior de 6 metres.
Disposar de planta diàfana sense pilars que dificultin les maniobres.
Disposar d’una porta d’accés d’altura mínima de 4 m.
Disposar d’oficina de superfície mínima 20 m.
Disposar de lavabo i vestidor.
Disposar d’il·luminació natural a la coberta mitjançant claraboies o
finestres a les parets laterals
Disposar de serveis bàsics d’aigua, electricitat, sanejament, en les
condicions establertes en l’informe dels tècnics municipals del dia 13
d’abril de 2016.
Nau d'estructura de formigó armat prefabricada amb una resistència
estructural mínima equivalent o superior a R90. Si disposa d'altells
practicables aquests tindran una resistència estructural mínima
equivalent o superior a R90 igual que els seus accessos ( escales ).



Tancaments perimetrals de panell o bloc de formigó que configurin
una sectorització respecte a les naus veïnes EI120 o superior, amb
una franja d'un metre d'amplada en les continuïtats a façanes amb
les activitats veïnes mínima de EI60. Sectorització a coberta EI120
amb franja vertical que sobresurti un metre, ó franja sota coberta
d'un metre d'amplada EI60 mínim.



Portal metàl·lic d’un mínim de 4 m. d'alçada i 3,5 m. d'amplada.



Disposarà d'una porta de sortida a l'exterior de mínim 0,8 x 2,05 m.
practicable, independent o integrada en el portal.



Coberta metàl·lica, dotada amb lluernaris no continus amb les
construccions veïnes que compleixin la SP-108 de 01/11/2008 ( de
material B-s1d0 o més favorable )



Terra de formigó lliscat.

El contracte definit té la qualificació de contracte privat tal com estableix l’article
4.1.p) del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
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2.- PROCEDIMENT DE SELECCIÓ I ADJUDICACIÓ
L’adquisició es farà mitjançant un concurs públic, en el que qualsevol interessat
podrà presentar una oferta.
Per a la valoració de les ofertes i la determinació de la millor oferta cal atendre a
varis criteris d’adjudicació.

Elia Masso i Tamayo
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3.- PERFIL DEL CONTRACTANT
Amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa
a la seva activitat contractual, i sense perjudici de la utilització d’altres mitjans de
publicitat, aquest Ajuntament compta amb el Perfil del Contractant al qual es tindrà
accés segons les especificacions que es regulen a la pàgina web
següent:
http://www.riudellots.cat/
4.- IMPORT DEL CONTRACTE
L’import del present contracte ascendeix a la quantia de 180.000 euros
L’import s’abonarà amb càrrec a l’aplicació 920/600000 del vigent Pressupost
Municipal; existint crèdit suficient fins a l’import aprovat per l’Ajuntament, quedant
acreditada la plena disponibilitat de les aportacions que permeten finançar el
contracte.
5.- ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ
A la vista de l’import de l’adquisició que ascendeix a 180.000 € (impostos a part)
l’òrgan competent per a efectuar la present contractació i tramitar l’expedient, de
conformitat amb la disposició addicional segona del Text refós de la Llei de
contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, serà la Junta de Govern Local.
6.- ACREDITACIÓ DE L’APTIUD PER A CONTRACTAR
Poden presentar ofertes les persones naturals o jurídiques, espanyoles o
estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar, i no estiguin incurses en
prohibicions de contractar.
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La capacitat d’obrar dels candidats s’acreditarà:

Elia Masso i Tamayo
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a) Pel que fa a les persones físiques, mitjançant la fotocòpia compulsada del
document nacional d’identitat. Passaport i documentació exigible conforme a la
normativa d’estrangeria per als estrangers pertanyents a algun dels països
integrants de la Unió europea. Documentació que acrediti la seva identitat, segons
la legislació del país respectiu, per als estrangers pertanyents a algun dels països
integrants de la Unió Europea.
b) Quant a les persones jurídiques, mitjançant la fotocòpia compulsada del
CIF i l’escriptura o document de constitució, els estatuts o l’acte fundacional, en els
que consten les normes per les que es regula la seva activitat, degudament inscrits,
si s’escau, en el registre públic que correspongui, segons el tipus de persona
jurídica de la que es tracti. La capacitat d’obrar dels empresaris no espanyols que
siguin nacionals d’Estats membres de la unió Europea s’acreditarà per la seva
inscripció en el registre procedent d’acord amb la legislació de l’Estat on estan
establerts. Els altres empresaris estrangers hauran d’acreditar la seva capacitat
d’obrar amb informe de la Missió diplomàtica permanent d’Espanya en l’estat
corresponent o de l’oficina consular en l’àmbit territorial de la qual radiqui el domini
de l’Empresa.
7.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
L’adjudicació recaurà en el candidat que, en el seu conjunt, faci la millor
oferta, tenint en compte els criteris que s’estableixen en el present Plec, sense
atendre exclusivament al seu preu.
Criteris quantificables automàticament:
1.- Millor preu: 60 punts.
Puntuació de cada oferta: 60 X Preu de l’oferta més econòmica
----------------------------------------------Preu de l’oferta que es puntua
2.- Inversió necessària i adaptabilitat a les característiques tècniques
específiques. 30 punts.
S’estableix com a màxim la inversió necessària que hagi de fer l’Ajuntament per
adaptar-la a l’ús d’emmagatzematge sigui de 20.000 € . Una inversió superior a
20.000 € comportarà que se li valori amb 0 punts aquest apartat.
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Puntuació de cada oferta: :
30 X (20.000- inversió necessària)
----------------------------------------------20.000
La màxima puntuació la tindrà l’empresa en que sigui necessari realitzar menys
inversió municipal per l’adaptació de la nau a l’ús requerit. La determinació de les
actuacions a realitzar per poder adaptar la nau a us de magatzem seran
determinades pel tècnic municipal en base a l’establert en la normativa d’aplicació.
La valoració de la inversió es farà tenint en compte els preus establerts pel tècnic
municipal. En el cas de que sigui necessari realitzar altres actuacions no previstes
en l’informe es tindrà en compte el preu més econòmic, desprès de demanar
ofertes a un mínim de dues empreses.

Elia Masso i Tamayo
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3.- Disposi de porta d’obertura mecanitzada: 2 punts.
4.- Disposi de pati exterior amb tanca i portal mecanitzat: 2 punts.
5.- Disposi d’instal·lació d’alarma: 2 punts.
6.- Disposi d’instal·lació de calefacció: 2 punts.

8.- PRESENTACIÓ D’OFERTES
1.
Les sol·licituds de participació seran secretes i s’aplicaran els mitjans que
garanteixin aquest caràcter fins al moment en què hagi de procedir a l’obertura en
públic de les mateixes.
2.
Les ofertes presentades fora de termini no són admeses en cap concepte. No
s’accepta la presentació d’ofertes per mitjà d’un avís telefònic o per correu
electrònic.
3.
Una vegada presentada una proposició, no podrà ser retirada.
4.
Les ofertes es presentaran a l’Ajuntament de Riudellots de la Selva en horari
d’atenció al públic, dins del termini de 15 dies naturals comptats a partir de
l’endemà de la publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província de girona
i en el Perfil del contractant. Si el darrer dia fos dissabte o festiu es prorrogarà el
termini fins el pròxim dia hàbil.
Les ofertes es presentaran en el registre general de l’Ajuntament de
Riudellots de la selva en horari de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.
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Quan les ofertes s’enviïn per correu, l’empresari ha de justificar la data
d’imposició de l’enviament a l’oficina de Correus i anunciar a l’òrgan de contractació
la tramesa de l’oferta mitjançant, fax o telegrama en el mateix dia, consignant-hi el
número de l’expedient, el títol complet de l’objecte del contracte i el nom del
propietari del bé.
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L’acreditació de la recepció del fax o telegrama s’efectuarà mitjançant
diligència estesa en el mateix document pel secretari municipal. Sense la
concurrència d’ambdós requisits, no serà admesa l’oferta si és rebuda per l’òrgan
de contractació amb posterioritat a la data de finalització del termini assenyalat a
l’anunci. En tot cas, transcorreguts els deu dies següents a aquesta data sense que
s’hagi rebut la documentació, no serà admesa.
Cada candidat no pot presentar més d’una oferta, i aquesta presentació
suposa l’acceptació incondicionada pel candidat de les clàusules del present Plec.
Les ofertes es presentaran en dos sobres tancats, signats pel candidat i amb
indicació del domicili a efectes de notificacions, en els que es farà constar la
denominació del sobre i la llegenda «Oferta per a licitar a l’adquisició per part de
l’Ajuntament de Riudellots de la selva d’un immoble per a destinar-lo a magatzem
municipal. La denominació dels sobres és la següent:
— Sobre «1»: Documentació Administrativa.
— Sobre «2»: Oferta Econòmica i Documentació que permeti la valoració de
les ofertes segons els criteris d’adjudicació.
Els documents a incloure en cada sobre han de ser originals o còpies
autenticades, conforme a la legislació en vigor.
Dins de cada sobre, s’inclouran els següents documents, així com una relació
enumerada dels mateixos:
SOBRE «1»
DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA
a) Documents que acreditin la personalitat del candidat i la capacitat d’obrar.
b) Documents que acreditin la representació.
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— Els que compareguin o signin proposicions en nom d’un altre, presentaran
còpia notarial del poder de representació, validat pel Secretari de la Corporació.
— Si el candidat fos una persona jurídica, aquest poder ha d’estar inscrit en
el Registre Mercantil, quan sigui legalment exigible.
— Igualment la persona amb poder validat a efectes de representació, ha
d’acompanyar fotocòpia compulsada administrativament o testimoni notarial del
seu document nacional d’identitat.
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c) Declaració responsable de no estar incurs en una prohibició per a
contractar de les recollides a l’article 60 del Text refós de la Llei de contractes del
sector públic, aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
Aquesta declaració ha d’incloure la manifestació d’estar al corrent en el
compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposades per
les disposicions vigents, sens perjudici de que la justificació acreditativa de tal
requisit s’hagi de presentar, abans de l’adjudicació, pel candidat a favor del qual
aquesta s’efectuï.
d) Per als licitadors estrangers, la declaració de sotmetre’s a la jurisdicció dels
jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que de
manera directa o indirecta poguessin sorgir del contracte amb renúncia, si escau, al
fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre.
SOBRE «2»
OFERTA ECONÒMICA I DOCUMENTACIÓ TÈCNICA
a) Oferta econòmica.
Es presentarà conforme al model següent:
«El Sr. _________________________, amb domicili a efectes de
notificacions a _____________, c/ ____________________, núm. ___, amb DNI
núm.
_________,
en
nom
[propi
o
en
representació
de
__________________________ tal com acredito per _________], assabentat de
l’expedient per a l’adquisició per l’Ajuntament de _______________ d’un bé
immoble per concurs, [(si s’escau) anunciat en el Butlletí Oficial de la Província
núm. ___, de data _______ i en el Perfil del Contractant], faig constar que conec el
Plec que serveix de base al contracte i l’accepto íntegrament, prenent part de la
licitació oferint l’immoble per la quantitat de _________________ euros import de
l’iva o altres impostos .....................
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Disposo de porta d’obertura mecanitzada

si

no

Disposi de pati exterior amb tanca i portal mecanitzat si
Disposi d’instal·lació d’alarma si

no

no.

Disposi d’instal·lació de calefacció si

no

____________, ___ de ________ de 20__.

Elia Masso i Tamayo
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Signatura del candidat,

Signatura: _________________».
b) Nota simple del Registre de la Propietat que descrigui les dades referents
a la inscripció registral del mencionat bé immoble i la seva titularitat.
c) Tots els documents que permetin a la Mesa de Contractació valorar les
condicions de les ofertes segons els criteris d’adjudicació.
9.- MESA DE CONTRACTACIÓ
Conformen la Mesa de Contractació els membres següents
1.
L’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local de la Corporació
municipal, de conformitat amb la resolució de l’Alcaldia núm. 2015/307 de 8 de
juliol, de delegació d’atribucions.
2.
Com a òrgan d’assistència, es constitueix la Mesa de contractació
composada pels següents membres:
Presidència: Alcaldessa de la Corporació Sra. Montserrat Roura i Massaneda
o altre/a regidor/a en qui delegui.
Vocals:
o Sr. Josep Mª Corominas i Pujol, regidor responsable de l’àrea
d’hisenda o regidor/a en qui delegui.
o Sra. Paula Tubert i Casals, regidora del grup municipal d’ERC o
regidor/a en qui delegui.
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Sra. Èlia Massó i Tamayo, Secretària-interventora de la Corporació o
persona en qui delegui.
o Sra. Emma Masó i Casadellà, arquitecte tècnica municipal o persona
en qui delegui.
Secretaria: Silvia Artau Plenacosta funcionària interina d’Administració
general de la Corporació o persona en qui delegui.
o

-
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3.
La Mesa de contractació té la funció d’assistir l’òrgan de contractació per a
fer la valoració de les ofertes i, a aquest efecte, s’ha de reunir per a tractar els
expedients que han d’ésser sotmesos a l’estudi i a l’elaboració d’una proposta per
l’òrgan de contractació. També té les funcions de l’article 152.3 del TRLCSP
relatives a la tramitació de l’audiència amb els licitadors i les que per delegació li
atorgui l’òrgan de contractació.
Amb caràcter supletori, és aplicable a la Mesa de contractació el règim jurídic dels
òrgans col·legiats que estableixen els articles 13 a 20 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya.
4.
La composició es publicarà en el perfil del contractant amb una antelació
mínima de set dies respecte a la reunió que s’hagi de celebrar per a la qualificació
de la documentació.
10.- OBERTURA D’OFERTES
L’obertura de les ofertes s’ha s’efectuarà en el termini màxim d’un mes comptat
des de la data de finalització del termini per a presentar-les.
La Mesa de Contractació es constituirà el dilluns dia hàbil posterior a la finalització
del termini de presentació de les ofertes, a les 9 hores, procedirà a l’obertura dels
Sobres «1» i qualificarà la documentació administrativa que continguin.
Posteriorment, procedirà a l’obertura i examen del sobre «2», que contenen les
ofertes econòmiques i els documents que permetin a la Mesa de Contractació
valorar les condicions de les ofertes segons els criteris d’adjudicació.
Posteriorment a la lectura de les ofertes, la Mesa haurà de sol·licitar els informes
tècnics que consideri necessaris, per a la seva valoració de conformitat amb els
criteris establerts en aquest Plec.
Un cop es tinguin dels informes tècnics l’empresa es tornarà a reunir al efectes de
fer la proposta d’adjudicació.
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11.- REQUERIMENT DOCUMENTACIÓ
A la vista de la valoració de les ofertes, la Mesa de Contractació proposarà al
candidat que hagi presentat la millor oferta.
L’òrgan de contractació requerirà al candidat que hagi presentat la millor
oferta perquè, dins del termini de 10 dies comptar des de l’endemà d’haver rebut el
requeriment, presenti la documentació justificativa d’estar al corrent en el
compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així com
aquella documentació que acrediti la titularitat i condicions òptimes del bé immoble
objecte de la compravenda, o autoritzi a l’òrgan de contractació per a obtenir-ne
l’acreditació de forma directa.
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12.- FORMALITZACIÓ
Rebuda la documentació sol·licitada, l’òrgan de contractació ha d’adjudicar el
contracte dins els 10 dies hàbils següents a la recepció de la documentació.
L’adjudicació ha de ser motivada, es notificarà als candidats i, simultàniament, es
publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en el Perfil del
Contractant.
La notificació ha de contenir, en tot cas, la informació necessària que permeti al
candidat exclòs o descartat interposar un recurs suficientment fonamentat contra la
decisió d’adjudicació. En particular, expressarà els extrems següents:






En relació amb els candidats descartats, l’exposició resumida de les
raons per les que s’hagi desestimat la seva candidatura.
Respecte dels exclosos del procediment d’adjudicació, també de
forma resumida, les raons per les que no s’ha admès la seva oferta.
En tot cas, el nom de l’adjudicatari, les característiques i avantatges
de la proposició de l’adjudicatari determinants de que hagi estat
seleccionada la seva oferta amb preferència a les que han presentat
els restants licitadors les ofertes dels quals han estat admeses.
En la notificació i en el perfil de contractant s’indicarà el termini en
que s’ha de procedir a la seva formalització.

La venda es formalitzarà en escriptura pública.
13.- RÈGIM JURÍDIC
Aquest contracte té caràcter privat i la seva preparació, adjudicació, efectes i
extinció es regirà per l’establert en aquest Plec, i per a allò que no prevegi, serà
d’aplicació el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, el Reial decret 817/2009, de 8 de
maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
contractes del sector públic; i supletòriament s’aplicaran les restants normes de
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dret administratiu i, en el seu defecte, les normes de dret privat.
Quant als seus efectes i extinció es regirà per les normes de dret privat.
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu serà el competent pel
coneixement de les qüestions que es suscitin en relació amb la preparació i
l’adjudicació d’aquest contracte.
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L’ordre jurisdiccional civil serà el competent per a resoldre les controvèrsies
que sorgeixin entre les parts en relació amb els efectes, compliment i extinció del
contracte.

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

8. INICI
DE
L’EXPEDIENT
DE
RESPONSABILITAT
PATRIMONIAL
DE
L'AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA PEL SINISTRE D'UN VEHICLE
DURANT LA FIRA FIPORC 2016.
Vista la proposta d’acord número PRP2016/429 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vista la sol·licitud formulada pel Sr. David Suy Miralles, en data 8 de març de 2016
i amb registre d’entrada núm. 1.256, al qual manifesta que el dia 20 de febrer de
2016 el seu vehicle amb matrícula 0578-DPK, va quedar clavat verticalment a
terra, sense possibilitat de moure’l ni endavant ni enrere, degut a un desnivell en
forma d’esglaó en un dels aparcaments habilitats per la fira Fiporc.
Vist que la sol·licitud s’acompanya de diverses fotografies del sinistre i dels
documents acreditatius de la prestació dels dos serveis de grua: el primer sense
cost; i el segon corresponent al servei de grua pluma, amb un cost de 170.-€.
Escoltades les manifestacions del Cap de la Bridada Municipal, vist el planell amb la
previsió de les direccions i les senyalització excepcional d’entrades i sortides dels
aparcaments de la fira Fiporc, i vista la fotografia del sinistre feta per aquest
Ajuntament durant la fira; es desprèn que:
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-

El Sr. Suy va accedir a l’aparcament habilitat per la fira Fiporc sobrepassant
la vorera del c/Sant Jordi, quan l’entrada a l’aparcament es va preveure i
efectuar a través del carrer Pineda.
La vorera per on va accedir el Sr. Suy a l’aparcament era per un pas de
vianants, i no per a facilitar l’entrada i la sortida de vehicles del pàrquing.

Vist l’informe emès per la Secretària-Interventora de data 18 de maig de 2016,
relatiu a l’expedient per determinar si existeix responsabilitat patrimonial de
l’Ajuntament; examinats dels documents, al·legacions i informacions que hi
consten.
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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:

Elia Masso i Tamayo

En virtut de l’article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local, i de conformitat amb la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i amb
l’article 17 del Reial Decret 429/1993, de 26 de març, pel qual s’aprova el
Reglament dels Procediments de les Administracions Públiques en Matèria de
Responsabilitat Patrimonial.
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PRIMER.- Acordar l’inici de l’expedient
respecte el sinistre descrit en la part expositiva.

de

responsabilitat

patrimonial

SEGON.- Concedir un termini d’audiència a l’interessat de cinc dies per
formular al·legacions i presentar els documents i les justificacions pertinents,
d’acord amb l’article 14 del Reial Decret 429/1993, de 26 de març, pel qual
s’aprova el Reglament de Responsabilitat Patrimonial de les Administracions
Públiques.
TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.

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

9. PROJECTE BRIGADA JOVE 2016. APROVACIÓ:
Vista la proposta d’acord número PRP2016/403 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
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Per la redacció del Pla local de joventut de Riudellots de la Selva es va fer una
anàlisi acurada de la realitat dels joves del municipi per a la posterior proposta
d’objectius i projectes d’actuació.
Vist que es va fer palesa la necessitat de donar resposta davant l’actual situació
dels nostres joves per fer front al mercat de treball.

Elia Masso i Tamayo
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Atès que facilitar la informació necessària i l’accés als recursos per a la inserció
laboral dels joves és un dels reptes per a les polítiques de joventut a Riudellots de
la Selva per als propers anys de vigència d’aquest document, essent la Brigada jove
una de les propostes d’acció plantejades que, amb la implicació i treball en xarxa
amb la resta de dispositius d’inserció laboral del municipi, ens ajudaran a avançar
cap a aquest escenari.
En aquest sentit, amb la finalitat d’acompanyar els joves de 16 a 20 anys en la
seva primera experiència laboral, es planteja un projecte que integra una fase de
selecció, un mòdul formatiu per tal d’afavorir l’adquisició de competències que
ajudin al jove a enfrontar-se amb garanties al mercat laboral, un mòdul de
pràctiques remunerades i un mòdul transversal d’orientació laboral que s’anirà
treballant al llarg de tot el projecte per acabar definint un pla de desenvolupament
competencial.
Atès que l’objectiu del Pla Local de Joventut en matèria laboral és facilitar la
informació necessària i l’accés als recursos per a la inserció laboral dels joves, el
projecte brigada jove 2016, té els següents objectius específics:
-

Adquirir habilitats i competències sociolaborals.
Desenvolupar un treball comunitari.
Afavorir la cohesió social i la participació juvenil.

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 projecte de Brigada Jove 2016, redactat per la Tècnica
de Joventut, Sra. Clara Ribatallada i Torelló. El projecte inclou: presentació del
projecte, justificació, objectius, persones destinatàries, metodologia, implantació i
desenvolupament, descripció de les accions formatives, temporalitzacio, recursos,
difusió i avaluació.
SEGON.- Aprovar les bases per l’adjudicació de les places per a la Brigada
Jove d’estiu 2016. S’adjunta com annex I de la proposta.
TERCER.- Formular convocatòria pública per l’adjudicació de les places per a
la brigada jove d’estiu 2016. Les instàncies es presentaran del 23 de maig al 3 de
juny del 2016 (ambdós inclosos) a l’Espai Jove.
QUART.- Les despeses derivades del projecte Brigada Jove s’imputaran a la
partida pressupostària 13100.920 del pressupost de l’exercici vigent.
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CINQUÈ.- Difondre la present convocatòria mitjançant publicació al web
municipal, al tauler d’anuncis de l’Espai Jove i altres mitjans habituals.
ANNEX I
BASES PER A L’ADJUDICACIÓ DE LES PLACES PER A LA BRIGADA JOVE
D’ESTIU 2016 DE L’AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA.

1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
Aquesta convocatòria estableix l’oferta de 6 places en el marc del projecte formatiu
“Brigada Jove”, amb l’objectiu de fomentar les habilitats laborals i l’adquisició de
competències professionals dels joves participants.
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Aquest projecte formatiu ofereix 6 places per a joves de 16 a 20 anys distribuïdes
en:


o
o


Elia Masso i Tamayo

2 joves al juliol
2 joves a l’agost

AUXILIAR PRÀCTIC ADMINISTRATIU
o
o

1 jove al juliol
1 jove a l’agost

L’objectiu del projecte Brigada Jove és prioritari per l’organisme municipal que
treballa per donar oportunitats als joves del municipi per tal que puguin
incrementar les competències transversals bàsiques que els/les ajudin a enfrontarse amb més garanties al mercat laboral.
Es vol facilitar que el jovent adquireixi experiències en el món laboral a partir d’un
procés formatiu, en un entorn laboral que és l’Ajuntament de Riudellots, que els
permetin adquirir unes bases formatives que representin un punt de partida en la
seva transició al món laboral.
Objectius
-

Adquirir habilitats i competències sociolaborals

-

Desenvolupar un treball comunitari
Afavorir la cohesió social i la participació juvenil

Metodologia
-
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BRIGADA MANTENIMENT

El projecte consta de 4 parts. Cada part és independent, la primera, la
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tercera i la quarta és conjunta amb tots els membres i la segona dependrà
del període de treball del/la participant.
1.
2.
3.
4.

Mòdul
Mòdul
Mòdul
Mòdul

formatiu previ (juny)
de treball (juliol i agost)
formatiu posterior a l’experiència (setembre)
revisió i avaluació (setembre)

Cal que els /les participants assisteixin a les sessions de formació prèvia i posterior
a l’experiència laboral. A part de l’aprenentatge pràctic directe del lloc laboral, es
formaran els/les joves en altres aspectes relacionats amb el món laboral:


Habilitats

psicosocials

per

a

la

vida

en

el

món

laboral :

autoconeixement, relacions interpersonals (treball en equip, etc.),

Elia Masso i Tamayo
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resolució de conflictes, pensament creatiu….


Definició de l’objectiu professional



Disseny del pla d’acció per assolir l’objectiu professional



Eines i canals per a la recerca de feina



Redacció del CV



Preparació d’una entrevista laboral

La formació prèvia tindrà lloc dimecres 22 de juny de 2016 de 9 a 1h i la formació
posterior tindrà lloc divendres 2 de setembre de 2016 de 9 a 1h. L’assistència a
aquestes dues jornades és un requisit indispensable per a l’accés al projecte
Brigada Jove.
El projecte Brigada Jove, inclòs en el Pla Local de Joventut 2016-2019, té el suport i
la col·laboració de la Direcció General de Joventut del Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.
2.- FUNCIONS PRINCIPALS DELS LLOCS DE TREBALL A COBRIR
S’estableix la contractació amb caràcter temporal de 4 places de peó de brigada de
manteniment i 2 places d’auxiliar pràctic administratiu.
Les funcions a desenvolupar en cada cas són les pròpies de la categoria de cada
lloc de treball:
BRIGADA DE MANTENIMENT:
Les tasques a realitzar són les d’atendre els diferents serveis municipals en el seu
sentit més ampli, i entre d’altres poden ser:
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- Obertura i tancament dels locals municipals i altres tasques;
- Neteja de vies públiques, jardins, zones verdes, zona esportiva i cementiri;
- Treballs de jardineria: poda d’arbres, manteniments dels sistema de rec
automàtic, reposició de plantes, etc.;
-

Realització d’encàrrecs per a les oficines municipals: notificacions, distribució

d’avisos, comunicacions, compres, etc.
- Col·laboració organització actes públics.

Elia Masso i Tamayo
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AUXILIAR PRÀCTIC ADMINISTRATIU :

BIBLIOTECA
- Informar als/les usuaris/es sobre aspectes generals de funcionament, organització
i recursos de la biblioteca.
- Informar a través de les xarxes socials i webs dels recursos i activitats.
- Realitzar les tasques vinculades al servei de préstec.
- Donar d’alta al sistema als nous usuaris de la biblioteca.
- Donar suport a les activitats culturals i de dinamització del servei.
- Preparar les dades estadístiques.
- Preparar el material del servei de bibliopiscina.
- Ordenar el material de la biblioteca, segons el sistema de classificació utilitzat.
- Mantenir l’àrea de diaris i revistes: ordenació, altes i baixes.
- Realitzar els processos materials relatius al tractament dels documents:
classificació, etiquetatge, inventari, etc.
- I, en general, donar suport a la gestió general de la biblioteca.
AJUNTAMENT

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

27

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

ff7f6e5de391449288454bfb4d2e22ae001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:ACTA_JGL -

Les tasques a realitzar són les d’atendre els diferents serveis municipals en el seu
sentit més ampli, entre d’altres poden ser.
- Atenció al públic
- Registre de documents
- Realització d’encàrrecs per a les oficines municipals: notificacions, distribució
d’avisos, comunicacions, etc.
- Col·laboració amb les actuacions de l’Espai Jove en cas necessari.

Elia Masso i Tamayo
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- Altres tasques pròpies de l’àrea de Secretaria i Administració.
3. REQUISITS DELS CANDIDATS


Titulació acadèmica mínima de graduat escolar, ESO o equivalent.



Joves d’entre 16 i 20 anys en el moment de realitzar la sol·licitud.



Estar empadronat/da al municipi de Riudellots de la Selva amb anterioritat
al dia 30 de juny de 2015.



Ser ciutadà/na espanyol/a d’acord amb les lleis vigents o bé ser ciutadà/na
d’algun dels estats membres de la Unió Europea o dels estats on, en virtut
de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per
Espanya, sigui aplicable la lliure circulació de treballadors. També hi poden
accedir els estrangers residents legalment a Espanya, en compliment de
l’article 10.2 de la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, i l’art. 57.4 de la Llei
7/2007, de 12 d’abril, i aquells d’altres països que tinguin signat un Tractat
de lliure circulació de treballadors amb la UE i ratificats per Espanya en els
termes establerts de l’art. 57.3 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril.



No haver estat separat/da per resolució disciplinària ferma del servei de
qualsevol Administració Pública i no trobar-se inhabilitat/da per sentència
ferma per a l'exercici de les funcions públiques.



No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física o psíquica que
sigui incompatible amb el desenvolupament de les funcions corresponents.
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A la data de presentació de les sol·licituds s’ha d’estar desocupat (no es pot
estar treballant).

El compliment de les condicions exigides s’entendrà que s’ha de posseir en el dia
d’acabament del termini de presentació de sol·licituds i mantenir-se fins a la
contractació.

4. CONDICIONS DE TREBALL
Tipus de contracte i durada:

Elia Masso i Tamayo
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Contractació temporal d’un mes (juliol o agost) per les places de:



Brigada de manteniment: Es convoquen 2 places pel mes de juliol i 2
places pel mes d’agost.



Auxiliar pràctic administratiu: Es convoquen 1 plaça pel mes de juliol
i 1 plaça pel mes d’agost.

Jornada:
La jornada laboral serà de 20h setmanals, si bé per necessitats del servei podrà
contractar-se per jornades diferents.
Horari:
BRIGADA MUNICIPAL

JULIOL I AGOST:

L’horari s’estableix de 8.00 a 12.00h de dilluns a divendres.

AUXILIAR PRÀCTICADMINISTRATIU

JULIOL:
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BIBLIOTECA(només juliol): L’horari s’estableix de 11.30-14h de dilluns a dijous.
Total de 10 hores.
AJUNTAMENT: L’horari s’estableix de 9-11.30h de dilluns a dijous. Total de 10
hores.
AGOST:

AJUNTAMENT: L’horari s’estableix de 9-13h de dilluns a divendres. Total de 20
hores.
Es podran modificar o adaptar els horaris per necessitats del servei.

Elia Masso i Tamayo
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Retribucions a percebre:
Les retribucions a percebre es fixaran prenent com a base el salari mínim
interprofessional en proporció a l’horari que s’estableixi.
5. CONVOCATÒRIA
L’anunci es publicarà al tauler d’anuncis de l’Espai Jove de Riudellots de la Selva i a
la web municipal.
Tots/es els/les que vulguin participar en el procés de selecció hauran de:
a) Presentar una instància amb la sol·licitud a participar a la brigada jove 2016
degudament omplerta i signada, segons el model disponible a la web
municipal. En el cas de menors d’edats, cal el consentiment del pare, mare
o tutor legal.
b) Presentació del currículum vitae actualitzat.
c) Manifestar expressament que es reuneixen totes les condicions exigides a
les bases de la convocatòria.
6. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
El període de presentació de sol·licituds és del 23 de maig al 3 de juny de 2016 a
l’Espai Jove de Riudellots de la Selva (C/ Estació, S/N) en horari de dilluns a
divendres de 16.00 a 20.00h de la tarda.
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Un cop finalitzat el termini de presentació d’instàncies, es dictarà resolució, en el
termini màxim d’una setmana, declarant aprovada la llista provisional d’admesos i
exclosos, que es publicarà a la web municipal. Es concedirà un termini de 10 dies
naturals per a al·legacions i possibles reclamacions, que seran resoltes en el termini
màxim de 3 dies. La resolució serà publicada a la web municipal. En cas de no
presentar-se al·legacions la llista provisional esdevindrà definitiva sense necessitat
de nova resolució.

Juntament amb la llista d’admesos i exclosos, es publicarà el dia, lloc i hora en què
se celebrarà el sorteig de places.
7. COMPOSICIÓ DEL TRIBUNAL

Elia Masso i Tamayo
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El tribunal estarà format pel següent membres:





Presidenta: Clara Ribatallada i Torelló, tècnica de joventut de Riudellots de la Selva.
Vocal: Marta Casals i Guixeras, tècnica d’oficines municipals de l’Ajuntament de
Riudellots de la Selva.
Secretària: Sílvia Artau i Plenacosta, tècnica d’administració general de
l’Ajuntament de Riudellots de la Selva.

En el procés de selecció, els membres del tribunal tindran un paper actiu en la supervisió
del procés però neutre en la selecció dels candidats.

8. PROCEDIMENT DE SELECCIÓ
La selecció dels candidats a ocupar les places de Brigada Jove es farà mitjançant
sorteig. El procediment a seguir en aquest sorteig públic tindrà en compte la
selecció de 6 places de brigada jove entre tots/es els/les candidats/es que hagin
presentat la sol·licitud i compleixin els requisits especificats en el punt 3 d’aquestes
bases. Es prioritzarà als joves que no hagin participat en edicions anteriors d’aquest
projecte.
Amb l’objectiu de donar prioritat als/les joves que no hagin format part de la
Brigada jove en edicions anteriors, es farà un primer sorteig amb les persones
candidates que no s’hagin beneficiat anteriorment d’aquest projecte i, en cas que
no s’ocupin totes les places, es farà un segon sorteig amb les persones candidates
que ja hagin tingut plaça a la Brigada Jove en edicions anteriors.
L’ordre d’extracció dels noms dels/les joves serà l’ordre que es tindrà en compte
per atorgar les places de la Brigada Jove 2016, tenint en consideració les
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limitacions que hagin expressat els candidats en la sol·licitud (juliol/agost/indiferent
i brigada de manteniment/auxiliar pràctic/indiferent). L’extracció es farà segons el
lloc de treball: primer es sortejaran les 4 places de la brigada de manteniment i en
segon lloc es farà el sorteig les 2 places d’auxiliar pràctic. Les persones que hagin
obtingut una plaça en un sorteig anterior, hauran de renunciar a la plaça obtinguda
posteriorment, si es donés el cas d’una repetició.
Les persones no elegides per sorteig formaran part d’una borsa de substituts per
cobrir les possibles vacants dins de la Brigada Jove 2016. Aquestes persones seran
cridades, si es produeix una vacant, en funció de les places per les quals hagin
presentat sol·licitud.

Elia Masso i Tamayo
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9. RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ ALS/LES SELECCIONATS/DES
El resultat del sorteig serà publicat a la pàgina web de l’Ajuntament de Riudellots
de la Selva i al tauler d’anuncis de l’Espai Jove de Riudellots de la Selva. En cas de
renuncia, els joves seleccionats hauran de manifestar per escrit la renuncia
expressa.

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

10. CONVENI DE GESTIÓ DE LA XARXA DE DESFIBRIL·LADORS ENTRE
L'ORGANISME DE SALUT PÚBLICA DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA
(DIPSALUT) I L'AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA PELS ANYS
2016-2019. APROVACIÓ.
Vista la proposta d’acord número PRP2016/423 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Atès que l’Ajuntament de Riudellots de la Selva disposa des de l’any 2012 de 3
desfibril·ladors (2 desfibril·ladors automàtics fixos i 1 desfibril·lador mòbil), dins la
campanya impulsada de l’Organisme autònom de la Salut Pública de la Diputació de
Girona (DIPSALUT) del programa Pm05 “Girona, Territori cardioprotegit”.
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En aquest sentit, per acord de Junta de Govern Local de 8 de març de 2012, es va
aprovar el conveni de cessió gratuïta de 3 desfibril·ladors entre Dipsalut i
l’Ajuntament de Riudellots de la Selva.
Atès que aquest conveni tenia vigència de 4 anys (2012-2016) i que va finalitzar el
dia 30 de març de 2016.
Atès que Dipsalut ens proposa de nou un conveni pels anys 2016-2019 per establir
els termes i condicions de la gestió de la xarxa de desfibril·ladors de l’Ajuntament
de Riudellots, composta per 2 desfibril·ladors fixos i 1 desfibril·lador mòbil.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen , ACORDA:
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PRIMER.- Aprovar el Conveni entre l’Ajuntament de Riudellots de la Selva i
l’Organisme autònom de la Salut Pública de la Diputació de Girona (DIPSALUT) per
la gestió de la xarxa de desfibril·ladors de l’Ajuntament de Riudellots pels anys
2016-2019. S’adjunta el conveni com annex 1 de la present proposta.
SEGON.- Facultar a l’Alcaldessa Sra. Montserrat Roura i Massaneda, per a la
signatura del Conveni, així com per a la realització de qualsevol altre tràmit que
sigui precís per a la seva formalització.
TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’Organisme autònom de la Salut
Pública de la Diputació de Girona (DIPSALUT).

ANNEX I
Conveni de gestió de la xarxa de desfibril·ladors de l’Ajuntament de
Riudellots de la Selva.

Entitats que intervenen
D'una part, l'Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (en
endavant, Dipsalut), representat pel seu president, senyor Josep M. Corominas i
Barnadas, en virtut de les facultats que li atorga l'acord del Consell Rector de 3 de
novembre de 2015 i d'acord amb la delegació efectuada per Resolució de la
Presidència de la Diputació de Girona, de 15 de juliol de 2015, i assistit pel secretari
de Dipsalut, senyor Jordi Batllori i Nouvilas.
I de l'altra, II·lma. Sra Montserrat Roura i Massaneda, alcaldessa de l’Ajuntament
de Riudellots de la Selva, en ús de les atribucions que li atorga l’acord de la Junta
de Govern municipal, de __________________ (data), assistida per la secretària
municipal, senyor/a Èlia Massó i Tamayo.
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1. Dipsalut en el seu Catàleg de Serveis 2009-2010 inclou el programa de promoció
de la salut Pm05 “Programa Girona, territori cardioprotegit”.
2. El Pm05 preveu la implantació de desfibril·ladors automàtics fixos i mòbils arreu
de la demarcació de Girona per reduir el temps d’intervenció en cas de mort
sobtada.
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3. Dipsalut ha impulsat aquest programa atenent a les següents evidències: Les
aturades cardíaques extrahospitalàries són una de les primeres causes de
mortalitat de la població, i afecten igualment homes i dones. Un 30 % dels
afectats per infart agut de miocardi mor abans de ser atès en un hospital, i en el
85 % dels casos la fibril·lació ventricular és la primera resposta que es dóna. Si
s’efectua la desfibril·lació en el primer minut, es recuperen el 90% de les
aturades cardíaques per fibril·lació ventricular. Passats els deu primers minuts,
es redueixen dràsticament les possibilitats de supervivència.
4. Els desfibril·ladors externs automàtics cedits són classificats com aparells
sanitaris i com a tals obliguen al fabricant a complir estrictes normatives
nacionals i internacionals que garanteixen la màxima seguretat tant per l’usuari
com el pacient que participen en el seu ús. Aquestes normatives eximeixen
l’Ajuntament i Dipsalut de qualsevol responsabilitat respecte un possible mal
funcionament de l’aparell.
5. Dipsalut realitza juntament amb la Facultat de Medicina de la Universitat de
Girona un estudi de recerca, d’una durada de deu anys, sobre l’impacte de la
implementació del programa Pm05 de Dipsalut: “Girona, territori cardioprotegit”
i l’avaluació de la possible millora de la supervivència de pacients amb aturada
cardíaca després de l’accés de personal no sanitari als aparells de desfibril·lació.
6. Dipsalut i l’Ajuntament de Riudellots de la Selva van signar en data 4/26/2012 el
conveni de cessió de la xarxa de desfibril·ladors del municipi, composta per 2
desfibril·ladors fixos i 1 desfibril·lador mòbil.
Per tot l'exposat, formalitzen aquest conveni de gestió de béns amb subjecció als
següents
PACTES
Primer. L’objecte del conveni és establir els termes i condicions de la gestió de la
xarxa de desfibril·ladors de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva, composta per 2
desfibril·ladors fixos i 1 desfibril·lador mòbil.
Els béns estan identificats com a desfibril·lador PowerHeart AED G3 (Model 9300Automatic de Cardiac Science).
Pel que fa als desfibril·ladors fixos, es geolocalitzen en els emplaçaments següents:
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Ref. Localització
426 Carrer Pineda 18, Pavelló municipal
427 Plaça de l'Esglèsia s/n, Plaça de l'Esglèsia
Es pot consultar la georeferenciació dels desfibril·ladors fixos a la web del programa
www.gironaterritoricardioprotegit.cat, així com a l’aplicació per a dispositius mòbils
DEACAT.

Elia Masso i Tamayo
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Segon. L’Ajuntament de Riudellots de la Selva es compromet a mantenir els
desfibril·ladors mòbils en els vehicles dels serveis d’emergència de primera actuació
(cotxes de la policia local, cotxes de protecció civil, etc). Els desfibril·ladors fixos
hauran de romandre preferiblement dins del domini públic local i, si això no fos
possible, en espais privats de pública concurrència i accessibles a la població les 24
hores del dia.
D’acord amb Dipsalut, l’Ajuntament de Riudellots de la Selva podrà requerir canvis
d’ubicació dels desfibril·ladors fixos, atenent a criteris degudament justificats com
ara vandalisme o modificacions estructurals de l’equipament on es troba instal·lat.
En aquest cas, l’Ajuntament de Riudellots de la Selva, prèvia aprovació de Dipsalut,
podrà acordar una nova ubicació, sempre que no perjudiqui el mapa d’instal·lacions
ja existents i es garanteixi el compliment dels requeriments tècnics d’instal·lació.
Per a realitzar la instal·lació del desfibril·lador fix caldrà la intervenció de personal
tècnic autoritzat. Totes les despeses que es generin del canvi d’ubicació aniran a
càrrec de l’Ajuntament. La modificació de la ubicació, quan canviï la geolocalització
o el nom del carrer on està localitzat, requerirà la tramitació i signatura d’una
addenda a aquest conveni.
Tercer. Dipsalut es compromet a realitzar el manteniment dels desfibril·ladors dins
els paràmetres següents:









Mà d’obra.
Desplaçament.
Revisió un cop l’any de tots els desfibril·ladors per la neteja i constatació del
bon estat de tots els seus components En cas d’incidència o averia tècnica,
substitució i/o reparació dels elements necessaris dins del període de 24
hores posteriors a la incidència, per garantir el ple funcionament del
desfibril·lador i de tots els seus components.
En cas d’utilització del desfibril·lador, substitució dels elements necessaris
per garantir el ple funcionament del desfibril·lador.
Actualització del software dels desfibril·ladors, si així es requereix,per al
compliment de les normatives vigents en cada moment.
Efectuar el canvi dels elèctrodes i les bateries un mes abans de la seva data
de caducitat.
Incloure els desfibril·ladors fixos en el sistema d’informació Aivianet per
realitzar el control i la vigilància remota i així garantir que cabines i
desfibril·ladors estan operatius i en disposició a ser utilitzats.

Quart. Dipsalut podrà realitzar inspeccions als desfibril·ladors fixos i mòbils cedits al
municipi. Si durant aquestes inspeccions es detecten desperfectes que no estan
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compresos dins del servei de manteniment que presta Dipsalut, s’atorgarà a
l’Ajuntament de Riudellots de la Selva 10 dies per reparar-los. Passat el termini de
10 dies, Dipsalut tornarà a inspeccionar els béns i si els desperfectes no han estat
reparats, podrà optar per la reversió dels béns, regulada al pacte dotzè.
Dipsalut suggereix a l’Ajuntament de Riudellots de la Selva que per rescabalar-se
de possibles actes vandàlics, incorpori els béns cedits a la pòlissa d’assegurança
contra robatoris de què disposi. En aquest sentit, Dipsalut durant la vigència
d’aquest conveni i en la mesura que sigui possible intentarà reposar els
desfibril·ladors afectats a l’Ajuntament de Riudellots de la Selva per donar el màxim
de cobertura i coherència al
programa Pm05 de Dipsalut: “Girona, territori
cardioprotegit”. Aquesta segona cessió es tramitarà com addenda a aquest conveni.

Elia Masso i Tamayo
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Cinquè. Dipsalut es compromet a oferir formació bàsica i continuada en l’ús de
desfibril·ladors al personal designat per l’Ajuntament, especialment primers
intervinents, segons requereixi la normativa vigent.
Dipsalut, assumirà, si així es sol·licita, la defensa jurídica dels ciutadans i del
personal de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva que degut a l’ús benintencionat
d’un dels desfibril·ladors cedits pugui ésser demandat.
Sisè. Dipsalut està realitzant juntament amb la Facultat de Medicina de la
Universitat de Girona un estudi de recerca, sobre l’impacte de la implementació del
programa Pm05 de Dipsalut: “Girona, territori cardioprotegit” i l’avaluació de la
possible millora de la supervivència de pacients amb aturada cardíaca després de
l’accés de personal no sanitari als aparells de desfibril·lació.
Si fruit de l’esmentat estudi o d’altra evidència científica, o pel propi
desenvolupament de la tecnologia, es posa de relleu la necessitat d’adequar el
projecte, Dipsalut i la Corporació Local iniciarien els canvis necessaris per a dur-ho
a terme.
Com a mesura de seguretat l’extracció del desfibril·lador de la cabina, activa una
càmera fotogràfica que capta la imatge de l’usuari. Dipsalut ha instal·lat textos
informatius sobre captació de les imatges, responsabilitat del fitxer i exercici de
drets en compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre,
de protecció de dades de caràcter personal. L’Ajuntament podrà accedir a les
imatges de la càmera dels desfibril·ladors fixos mitjançant petició de l’alcaldessa al
correu electrònic del servei tècnic que Dipsalut posa a disposició dels ajuntaments.
L’Ajuntament de Riudellots de la Selva es compromet a comunicar a Dipsalut
qualsevol incidència que tingui lloc en el municipi relacionada amb els
desfibril·ladors. L’Ajuntament posarà a disposició de Dipsalut les dades que fossin
necessàries a fi i efecte de donar unitat i cohesió a l’estudi de recerca esmentat
Setè. L’Ajuntament de Riudellots de la Selva, com a propietari dels béns enumerats
a la clàusula primera d’aquest conveni, es compromet amb les obligacions
següents:
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 Mantenir els desfibril·ladors fixos cedits en el domini públic local i en espais
d’accés públic on hi tindran accés tots els ciutadans durant les 24 hores del
dia, 365 dies l’any.
 No modificar la ubicació dels béns cedits sense l'autorització expressa de
Dipsalut durant el termini de vigència d’aquest conveni.
 Col·laborar i vetllar pel correcte funcionament i conservació dels
desfibril·ladors, columnes i cabines per tal de mantenir-ne l’estat òptim, el
nivell màxim de seguretat, així com conservar-ne l’estètica i la funcionalitat.
 Comunicar al servei tècnic qualsevol incidència mitjançant el telèfon 902 221
229 o el correu electrònic incidencia@gironaterritoricardioprotegit.cat.

Elia Masso i Tamayo
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 Inscriure el personal designat per l’Ajuntament als cursos de formació bàsica i
continuada en l’ús de desfibril·ladors organitzats per Dipsalut segons
requereixi la normativa vigent.
 Vetllar perquè la connexió a la xarxa elèctrica i a la xarxa de veu i dades
estiguin operatives amb l’objectiu de mantenir els nivells òptims de
funcionament dels serveis de vigilància i connexió als serveis de emergències
dels desfibril·ladors fixos.
Mentre l’Ajuntament no tingui resolta la connectivitat de veu i dades de les
cabines amb els centres de control i d’emergències, Dipsalut proposarà
solucions alternatives per tal que es pugui prestar el servei durant la vigència
d’aquest conveni
 Solucionar avaries que afectin qualsevol dels components (desfibril·lador,
cabina o columna) produïdes per l’ús inadequat, accions vandàliques,
accidents diversos o inclemències meteorològiques.
 Autoritzar, sense que calgui avís previ, la intervenció del Servei Tècnic que
realitza la gestió i vigilància necessària per al manteniment dels
desfibril·ladors fixos
 Prestació dels serveis de manteniment no identificats en la clàusula tercera.
 Facilitar els requeriments tècnics i materials necessaris (punt de llum,
espais...) per al desenvolupament d’actes de sensibilització, difusió i formació
en l’ús de desfibril·ladors que Dipsalut organitzi.
Vuitè. En tot acte de publicitat, informació o difusió en general de l’ Ajuntament de
Riudellots de la Selva relatius a l’objecte d’aquest conveni, es farà constar la
col·laboració de Dipsalut amb els anagrames corresponents, com a cedent dels
béns.
Si és el cas, en els actes públics informatius relatius a l’objecte d’aquest conveni hi
serà convidat un representant de Dipsalut. L’Ajuntament de Riudellots de la Selva
s’haurà de coordinar amb Dipsalut per a la realització de qualsevol acció de caràcter
protocol·lari.
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Dipsalut proporcionarà material de divulgació (vídeos, tríptics, espais radiofònics,
bàners d'enllaç al web de la iniciativa...) perquè es difonguin des dels canals de
comunicació municipals com poden ser el web corporatiu, publicacions editades per
l'ajuntament o mitjans de comunicació de titularitat pública.
Novè. La vigència d'aquest conveni és fins a 31 de desembre de 2019, sense
perjudici que perdurin les obligacions de cadascuna de les parts nascudes en
aplicació de les previsions d’aquest. Un cop finalitzat aquest termini, Dipsalut
estudiarà i proposarà a l’Ajuntament, les opcions més viables del manteniment i el
subministrament dels recanvis dels desfibril·ladors i els seus components.
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Desè. La cessió gratuïta de desfibril·ladors és indefinida i d’acord amb la clàusula
dotzena del conveni de cessió gratuïta de desfibril·ladors, signat entre Dipsalut i
l’Ajuntament de Riudellots de la Selva, si els béns cedits no es destinen a les
finalitats establertes en aquest conveni, aquests revertiran automàticament de ple
dret al patrimoni de Dipsalut, el qual tindrà dret a rebre, si escau, el valor dels
danys i perjudicis causats i el del detriment experimentat pels béns.
Onzè. L’incompliment manifest per qualsevol de les parts de les clàusules d’aquest
conveni implicarà la resolució anticipada del mateix, prèvia mediació entre les
parts, i cada institució assumirà les despeses i perjudicis que generi a l’altre part.
Així mateix, es produirà la reversió dels béns cedits en els casos establerts en la
clàusula desena d’aquest conveni.
Dotzè. Aquest conveni té naturalesa administrativa. La jurisdicció contenciosa
administrativa és la competent per resoldre les qüestions litigioses que puguin
suscitar-se entres les parts en el transcurs del present conveni.
I en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni per duplicat exemplar i a
un sol efecte en els llocs i dates indicats.
Girona, _____________________

_____________,
_________________

Per Dipsalut
El president p.d.

Per l’Ajuntament de Riudellots de la
Selva
L’alcaldessa

Josep M.Corominas i Barnadas

Montserrat Roura i Massaneda

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

38

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

ff7f6e5de391449288454bfb4d2e22ae001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:ACTA_JGL -

El secretari

La secretària

Jordi Batllori i Nouvilas

Èlia Massó i Tamayo

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

11. ATORGAMENT D'AJUTS ECONÒMICS A ENTITATS:
ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DE RIUDELLOTS PER LA DINAMITZACIÓ DEL
COMERÇ LOCAL L'ANY 2016
Vista la proposta d’acord número PRP2016/408 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 1704 en data 31 de març de 2016, per les campanyes de
dinamització comercial que organitza aquesta associació durant l’any 2016.
Atès que la previsió de despeses realitzada per l’Associació de Comerciants per
l’any 2015 ascendeix a 3.940,00€.
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 comercial.
Atès que és voluntat d’aquesta corporació potenciar la promoció del comerç local i
col·laborar amb l’Associació de Comerciants del municipi.
Vist l’informe emès pel Regidor de Promoció Econòmica, Sr. Lluís Barnés, en data
12 de maig de 2016, al qual estima correcta la petició de subvenció plantejada per
aquesta entitat.
Plaça de l’Ajuntament, 1 . 17457 Riudellots de la Selva
Tel . 972 478 899 Fax 972 477 375.
www.riudellots.catajuntament@riudellots.cat

39

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

ff7f6e5de391449288454bfb4d2e22ae001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:ACTA_JGL -

De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen , ACORDA:
PRIMER.- Atorgar a l’Associació de Comerciants de Riudellots de la Selva,
amb NIF G17969627, una subvenció per un import de 1.500€, per sufragar les
despeses de les campanyes de dinamització comercial per l’any 2016.
SEGON.- Disposar la despesa amb càrrec a la partida 48018.430 del
pressupost del corrent exercici.
TERCER.- Disposar a l’esmentada entitat, que haurà de presentar abans del
dia 30 de novembre del 2016 la següent documentació justificativa de la
subvenció concedida, per import igual o superior a 3.940,00€, amb els models
normalitzats aprovats per aquesta corporació:
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-

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 a l’Associació de Comerciants de Riudellots
de la Selva pel seu coneixement, i si en un termini d’un mes no manifesta el
contrari, s’entén acceptada la subvenció, així com les condicions generals i
específiques per a la seva aplicació.

Debat:

Elia Masso i Tamayo
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12. ATORGAMENT D'AJUTS ECONÒMICS A ENTITATS:
ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS DEL POLÍGON INDUSTRIAL (APRS) ACCIONS DE
DINAMITZACIÓ DEL POLÍGON INDUSTRIAL
Vista la proposta d’acord número PRP2016/409 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.

Elia Masso i Tamayo
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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. 1576 de data 24 de març de 2016,
referida a sufragar part de les despeses de dinamització del polígon industrial de
Riudellots de la Selva.
Atès que la referida entitat ha justificat degudament les subvencions que li han
estat concedides fins el moment.
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.
Atès que és voluntat d’aquesta corporació potenciar la dinamització empresarial del
municipi.
Vist l’informe emès pel Regidor de Promoció Econòmica en data 12 de maig de
2016 al qual estima correcta la petició de subvenció plantejada per aquesta entitat.
De conformitat amb el que s’ha exposat; la sotasignada Alcaldessa PROPOSO a la
Junta de Govern Local:
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen , ACORDA:
PRIMER.- Atorgar a l’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 les despeses de dinamització del polígon
industrial de Riudellots de la Selva.
SEGON.- Disposar la despesa amb càrrec a la partida 48019.430 del
pressupost del corrent exercici.
TERCER.- Disposar a l’esmentada entitat, que haurà de presentar abans del
dia 30 de novembre del 2016 la següent documentació justificativa de la
subvenció concedida, per import igual o superior a 6.000,00€, amb els models
normalitzats aprovats per aquesta corporació:
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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.

Elia Masso i Tamayo
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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 a l’Associació de Propietaris del Polígon
Industrial de Riudellots de la Selva (APRS) pel seu coneixement, i si en un termini
d’un mes no manifesta el contrari, s’entén acceptada la subvenció, així com les
condicions generals i específiques per a la seva aplicació.

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

13. ATORGAMENT D'AJUTS ECONÒMICS ENTITATS:
ESPLAI PARROQUIAL DE RIUDELLOTS DE LA SELVA SUBVENCIÓ PER LES
ACTIVITATS DEL CURS 2015-2016.
Vista la proposta d’acord número PRP2016/410 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vista la sol·licitud de subvenció presentada per la Sra. Laia Boadas i Gironès en
representació de l’Esplai Parroquial de Riudellots de la Selva, amb registre
d’entrada 1593 en data 29 de març de 2016, per sufragar part de les despeses
derivades de les activitats del curs 2015-2016.
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Vista la memòria explicativa presentada juntament amb la sol·licitud on detallen
que fan, els objectius de les activitats programades i la metodologia de treball.
Atès que l’Esplai Parroquial organitzarà 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’informe emès pel Regidor de Joventut en data 12 de maig de 2016 al qual
estima correcta la petició de subvenció plantejada per aquesta entitat.
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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SEGON.- Disposar la despesa amb càrrec a la partida 48022.337 del
pressupost del corrent exercici.

Elia Masso i Tamayo

PRIMER.- Atorgar a l’Esplai Parroquial de Riudellots de la Selva amb NIF
R1700002G una subvenció per import de 1.757,15€ per sufragar part de les
activitats del curs 2015-2016.
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TERCER.- Disposar a l’esmentada entitat, que haurà de presentar abans del
dia 30 de novembre del 2016 la següent documentació justificativa de la
subvenció concedida, per import igual o superior a 15.943,69€, 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 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.
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Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.

14. ATORGAMENT D'AJUTS ECONÒMICS A ENTITATS:
AGRUPACIÓ CULTURAL I ESPORTIVA RIUDELLOTS PER LES DESPESES DE L'ANY
2016

Elia Masso i Tamayo
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Vista la proposta d’acord número PRP2016/412 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vista la sol·licitud de subvenció presentada per Agrupació Cultural i Esportiva
Riudellots (ACER) registre entrada 1463 de data 18 de març de 2016, per sufragar
part de les despeses de l’any 2016, en concepte de mutualitats, inscripcions
d’equips, arbitratges i material mèdic, etc., pels equips de la secció de futbol sala,
la secció d’atletisme i ciclisme.
Atès que la previsió de despeses realitzada per aquesta associació per l’any 2016
ascendeix a 43.320,00€ i d’ingressos a 25.650,00€. Sol·licitant una subvenció per
import de 17.670,00€.
Vist l’informe emès pel Regidor d’Esports, Sr. Gerard Fabrellas, en data 12 de maig
de 2016.
Atès que una de les obligacions constitucionals de les administracions públiques és
la promoció de l’esport a tots els nivells; per això es considera convenient donar
suport econòmic a les entitats esportives municipals.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen , ACORDA:
PRIMER.- Atorgar a l’Agrupació Cultural i Esportiva Riudellots amb NIF
G17414004, una subvenció d’import 15.560,00.-€, per sufragar part de les
despeses de l’any 2016, dels equips de la secció de futbol sala, la secció d’atletisme
i ciclisme.
SEGON.- Disposar la despesa amb càrrec a la partida 48012.341 del
pressupost del corrent exercici.
TERCER.- Disposar a l’esmentada entitat, que haurà de presentar abans del
dia 30 de novembre del 2016 la següent documentació justificativa de la
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subvenció concedida, per import igual o superior a 43.320,00€, 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.

Elia Masso i Tamayo
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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 a l’Agrupació Cultural i Esportiva Riudellots
pel seu coneixement, i si en un termini d’un mes no manifesta el contrari, s’entén
acceptada la subvenció, així com les condicions generals i específiques per a la seva
aplicació.

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

15. ATORGAMENT D'AJUTS ECONÒMICS A ENTITATS:
SUBVENCIÓ AL CLUB DE PETANCA RIUDELLOTS PER LES DESPESES DEL TORNEIG
DE LA FESTA MAJOR DE L'ANY 2015
Vista la proposta d’acord número PRP2016/413 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 pel Sr. Antonio Tuset Vilagrasa en
representació del Club de Petanca Riudellots de la Selva, en data 16 de març de
2016 amb registre d’entrada número 1383, per fer front a les depeses del torneig
de petanca que es va celebrar dins els actes programats de la Festa Major de l’any
2015.
Atès que juntament amb la sol·licitud el Club de Petanca Riudellots han presentat
les factures de les despeses efectuades, que ascendeixen a 547,43€, i que inclouen
despeses del torneig.
Vist l’informe emès per l’Alcaldessa en data 13 de maig de 2016, al qual estima
correcta la petició de subvenció sol·licitada per aquesta entitat.

Elia Masso i Tamayo

Signatura 2 de 2
Signatura 1 de 2

26/05/2016 SECRETARIA INTERVENTORA Montserrat Roura i Massaneda 27/05/2016 ALCALDESSA

De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen , ACORDA:
PRIMER.- Atorgar al Club de Petanca Riudellots amb NIF G17947276 una
subvenció per import de 547,43 €, corresponent a les despeses de torneig de Festa
Major de l’any 2015, d’acord amb els justificants presentats juntament amb la
sol·licitud.
SEGON.- Disposar la despesa amb càrrec a la partida 48021.340 del
pressupost del corrent exercici.
TERCER.- Disposar que l’incompliment de les obligacions contingudes en
aquesta resolució i en l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de
Riudellots de la Selva, pot donar lloc a la revocació de la subvenció concedida i al
reintegrament, fins i tot per la via administrativa, de les quantitats lliurades.
QUART.- Notificar el present acord al Club Petanca Riudellots de la Selva, pel
seu coneixement, i si en un termini d’un mes no manifesta el contrari, s’entén
acceptada la subvenció, així com les condicions generals i específiques per a la seva
aplicació.

Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
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16. SUBVENCIÓ A LA PARRÒQUIA DE SANT ESTEVE DE RIUDELLOTS PER LES
OBRES DE REHABILITACIÓ DE L'ESGLÉSIA PARROQUIAL.
Vista la proposta d’acord número PRP2016/414 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vista la sol·licitud de subvenció presentada pel Sr. Jaume Julià Vidal, rector de la
Parròquia de Riudellots de la Selva, el dia 14 de març de 2016 (amb registre
d’entrada 1323), per cobrir els deutes de les obres de rehabilitació de l’Església
Parroquial de Riudellots de la Selva i pel sosteniment d’aquest espai.
Vist l’estat de comptes de l’any 2015 presentat per la Parròquia de Sant Esteve de
Riudellots.

Elia Masso i Tamayo
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Atès que l’església parroquial és un espai històric i cultural del municipi de
Riudellots, on a més d’actes litúrgics i religiosos, es fan actes de tipus cultural i
social, com la celebració de noces d’or i argent, la Diada del Jubilat, concerts, etc.
Vist que aquesta corporació local té la voluntat de col·laborar amb el sosteniment
d’aquest espai històric i cultural del municipi de Riudellots.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen , ACORDA:
PRIMER.- Atorgar a la Parròquia de Sant Esteve de Riudellots de la SelvaBisbat de Girona amb NIF Q1700002G una subvenció per un import de 3.000€ per
cobrir el dèficit anual de les obres rehabilitació de l’església Parroquial de Riudellots
de la Selva i pel sosteniment d’aquest espai.
SEGON.- Disposar la despesa amb càrrec a la partida 48015.231 del
pressupost del corrent exercici.
TERCER- Disposar que l’incompliment de les obligacions contingudes en
aquesta resolució i en l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de
Riudellots de la Selva, pot donar lloc a la revocació de la subvenció concedida i al
reintegrament, fins i tot per la via administrativa, de les quantitats lliurades.
QUART- Notificar el present acord a la Parròquia de Sant Esteve de
Riudellots de la Selva, pel seu coneixement, i si en un termini d’un mes no
manifesta el contrari, s’entén acceptada la subvenció, així com les condicions
generals i específiques per a la seva aplicació.

Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
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17. ATORGAMENT D'AJUTS ECONÒMICS ENTITATS:
AMPA ESCOLA DE RIUDELLOTS SUBVENCIÓ PER LES ACTIVITATS DEL CURS 20152016.
Vista la proposta d’acord número PRP2016/416 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 516 en data 3 de febrer de 2016, per sufragar part de les
despeses derivades de les activitats del curs 2015-2016.

Elia Masso i Tamayo
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Vist que aquesta entitat ha presentat correctament els justificants de les despeses
de les activitats del curs 2014-2015.
Vist l’informe emès per l’Alcaldia en data 13 de maig de 2016 al qual estima
correcta la petició de subvenció plantejada per aquesta entitat.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen , ACORDA:
PRIMER.- Atorgar a l’AMPA de l’Escola de Riudellots amb NIF G17298332 una
subvenció d’import de 3.224,00€ per les activitats del curs 2015-2016.
SEGON.- Disposar la despesa amb càrrec a la partida 48005.334 del
pressupost del corrent exercici.
TERCER.- Disposar a l’esmentada entitat, que haurà de presentar abans del
dia 30 de novembre del 2016 la següent documentació justificativa de la
subvenció concedida, per import igual o superior a 7.250€, 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
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publicitat o difusió que realitzin sobre les actuacions objecte de la present
subvenció.
SISÈ.- Disposar que l’incompliment de les obligacions contingudes en
aquesta resolució i en l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de
Riudellots de la Selva, pot donar lloc a la revocació de la subvenció concedida i al
reintegrament, fins i tot per la via administrativa, de les quantitats lliurades.

Elia Masso i Tamayo
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SETÈ.- Notificar el present acord a l’AMPA Escola Riudellots pel seu
coneixement, i si en un termini d’un mes no manifesta el contrari, s’entén
acceptada la subvenció, així com les condicions generals i específiques per a la seva
aplicació.

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

18. ATORGAMENT D'AJUTS ECONÒMICS A ENTITATS:
LES VEUS DEL CRIC, SUBVENCIÓ PER LES ACTIVITATS DEL SEGON SEMESTRE DE
L'ANY 2016
Vista la proposta d’acord número PRP2016/420 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vista la sol·licitud de subvenció presentada pel Sr. Daniel Gil i Serra, com a
President de l’entitat la Coral “Les Veus del Cric”, el dia 31 de març de 2016 amb
registre d’entrada número 1655, per fer front a les despeses derivades de les
activitats programades pel segon semestre de l’any 2016 i pressupostades per
import total de 800,00€.
Vist l’interès públic de les activitats proposades per aqueta entitat pel foment de la
cultura popular i tradicional catalana.
Vist l’informe emès per l’Alcaldessa en data 17 de maig de 2016 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, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen , ACORDA:
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PRIMER.- Atorgar a la Coral “Les Veus del Cric” amb NIF G55115000 una
subvenció per import de 800,00€ per sufragar part de les despeses de les activitats
del segon semestre de l’any 2016.
SEGON.- Disposar la despesa amb càrrec a la partida 48009.334 del
pressupost del corrent exercici.
TERCER.- Disposar a l’esmentada entitat, que haurà de presentar abans del
dia 30 de novembre del 2016 la següent documentació justificativa de la
subvenció concedida, per import igual o superior a 800,00€, amb els models
normalitzats aprovats per aquesta corporació:
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-

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 a la Coral “Les Veus del Cric” de Riudellots
de la Selva pel seu coneixement, i si en un termini d’un mes no manifesta el
contrari, s’entén acceptada la subvenció, així com les condicions generals i
específiques per a la seva aplicació.

Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
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19. ATORGAMENT D'AJUTS ECONÒMICS A ENTITATS:
ATENEU DE LA DONA, SUBVENCIÓ PER LES ACTIVITATS ANY 2016
Vista la proposta d’acord número PRP2016/422 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vista la sol·licitud de subvenció presentada per la Susagna Xifra Quintana,
Secretària de l’Ateneu de la Dona de Riudellots, el passat dia 25 de febrer de 2016,
amb registre d’entrada núm. 1019, per l’organització de les activitats previstes per
l’any 2016.
Vist que en exercicis anteriors es va atorgar a l’Ateneu de la Dona diverses
subvencions, quedant un romanent pendent de justificar de 139,25€ per part
d’aquesta entitat.
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Vist l’interès públic de les activitats proposades per aqueta entitat per l’any 2016.
Vist l’informe emès per l’Alcaldessa en data 17 de maig de 2016 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, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen , ACORDA:
PRIMER.- Atorgar a l’Ateneu de la Dona de Riudellots amb NIF G17603820,
una subvenció per import de 63,75€, per l’organització de les activitats per aquest
any 2016.
SEGON.- Disposar la despesa amb càrrec a la partida 48014.231 del
pressupost del corrent exercici.
TERCER.- Disposar a l’esmentada entitat, que haurà de presentar abans del
dia 30 de novembre del 2016 la següent documentació justificativa de la
subvenció concedida, per import igual o superior a 203,00€, 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 acta, acció de
publicitat o difusió que realitzin sobre les actuacions objecte de la present
subvenció.
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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’Associació Ateneu de la Dona, pel seu
coneixement, i si en un termini d’un mes no manifesta el contrari, s’entén
acceptada la subvenció, així com les condicions generals i específiques per a la seva
aplicació.

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

20. URGENTS:
20.1 REQUERIEMENT DE DOCUMENTACIÓ A L'EMPRESA QUE HA FET L'OFERTA
ECONÒMICAMENT MÉS AVANTATJOSA
Vista la proposta d’acord número PRP2016/435 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
La Junta de govern local, en sessió celebrada el dia 19 d’abril va acordar, entre
d’altres, aprovar l’expedient de contractació i el Plec de clàusules administratives i
disposar l’obertura del procediment d’adjudicació de les obres corresponents al
projecte titulat “PROJECTE D’ASFALTATGE DEL CAMÍ DEL REGÀS A RIUDELLOTS DE
LA SELVA”.
Dins del termini de presentació de proposicions, es van presentar les següents, de
conformitat amb els assentaments que consten en el llibre registre d’aquest
Ajuntament:
Nº

Data i núm. registre
entrada

Empresa licitadora

Forma
presentació

1

06/05/2016 Núm.
2431

Construccions Fusté s.a.

Presencial

2

11/05/2016 núm.
2499

Construccions Rubau s.a

Presencial

3

12/05/2016 núm.2536

Xavier Alsina s.a
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Vistos els diferents tràmits i gestions practicades a l’efecte, i concretament la
proposta formulada per la Mesa de contractació, en sessió celebrada en el dia
d’avui, de classificació de les proposicions presentades en base als aspectes
econòmics i tècnics objecte de negociació establerts a la clàusula 13 del Plec de
clàusules administratives particulars.
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 Decret 2015/307 de data 8 de juliol de 2015.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen , ACORDA:
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PRIMER.- Aprovar la urgència de la present proposta.
SEGON.- Aprovar la classificació de les proposicions presentades pels
licitadors concurrents en el procediment negociat sense publicitat per a la
contractació de les obres relatives al projecte titulat “PROJECTE D’ASFALTATGE DEL
CAMÍ DEL REGÀS DE RIUDELLOTS DE LA SELVA”, de conformitat amb la proposta
formulada per la Mesa de Contractació, i amb l’ordre decreixent següent:
1. CONSTRUCCIONS RUBAU S.A.
2. CONSTRUCCIONS FUSTÉ S.A.
3.- XAVIER ALSINA S.A
TERCER.- Declarar com a més avantatjosa econòmicament, l'oferta
presentada per la companyia CONSTRUCCIONS RUBAU S.A. que proposa
l'execució de l'obra pel preu de CINQUANTA-DOS MIL EUROS (52.000€) i DEU
MIL NOU-CENTS AMB VINT EUROS (10.920 €) en concepte d'I.V.A., i amb termini
de garantia addicional de QUATRE ANYS.
Així mateix, proposa executar, sense cap cost addicional per l’Ajuntament,
les millores relacionades amb l’objecte del contracte i descrites en la clàusula 13 b
de conformitat amb els documents annexes al projecte, redactats pels Serveis
Tècnics del Consell Comarcal de la Selva, els quals figuren units a l’expedient.
QUART.- Requerir a l'esmentada empresa per tal que, dins el termini de
deu dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació
d'aquest acord, presenti la següent documentació:
-

Justificativa d’estar al corrent en el compliment de les seves obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social.
Declaració relativa a la part del contracte que el licitador tingui previst
subcontractar, assenyalant el seu import, percentatge respecte el
pressupost d’execució material o el nom o el perfil empresarial,
justificant suficientment l’aptitud del subcontractista per a executar-la
per referència als elements tècnics i humans de què disposa i a la seva
experiència.
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-

-

Justificativa de disposar efectivament dels mitjans ( maquinària,
material i equip tècnic) que adscriure a l’execució del contracte,
acreditant, específicament, que els treballadors que ocuparan per
executar el contracte, estan afiliats i donats d’alta a la Seguretat Social.
Alternativament, en cas de no tenir encara contractats els treballadors
que s’ocuparan en l’execució del contracte, una declaració responsable
conforme acreditarà l’afiliació i l’alta de tots ells, quan els hagi
contractat i sempre amb caràcter previ a l’inici de l’execució de la
prestació.
Acreditativa de la constitució d’una garantia del 5% de l’import
d’adjudicació (IVA exclòs).

Elia Masso i Tamayo

Signatura 2 de 2
Signatura 1 de 2

26/05/2016 SECRETARIA INTERVENTORA Montserrat Roura i Massaneda 27/05/2016 ALCALDESSA

CINQUÈ.- Advertir a l’empresa licitadora que, de no complimentarse adequadament el requeriment en el termini assenyalat, s’entendrà que ha
retirat la seva oferta, i en aquest cas, es procedirà a requerir la mateixa
documentació al següent licitador, d’acord amb l’ordre de classificació
anteriorment esmentat.

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

20.2 DENEGACIÓ DE LA BONIFICACIÓ DEL 20 % DE LA QUOTA DE L'IMPOST
SOBRE BÉNS IMMOBLES A AQUELLS SUBJECTIUS PASSIUS QUE OSTENTIN LA
CONDICIÓ DE TITULARS DE FAMÍLIA NOMBROSA
Vista la proposta d’acord número PRP2016/432 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vista la sol·licitud de bonificació fiscal plantejada en relació a l'impost sobre béns
immobles que seguidament es nombrarà.
Donat que el termini per formular la corresponent sol·licitud de reconeixement de la
bonificació a aquells subjectes passius que ostentin la condició de titulars de família
nombrosa s’acabava el 30 de març proppassat.
Atès que la persona interessada va presentar en el registre de l’Ajuntament la
instància per formular la sol·licitud el dia 12 d’abril de 2016, amb registre d’entrada
núm. 1912.
D'acord amb el que estableix la respectiva ordenança fiscal reguladora de l’impost.
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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.- Proposar la denegació de la bonificació del 20% de l’import de la
quota íntegra de l’esmentat impost, a l’empara de l'article 6, de l’ordenança fiscal
núm. 2, reguladora d’aquest impost; donat que la persona interessada va presentar
la sol·licitud fora de termini:
-

Sra. S.C
Ref. Cadastral: 3781504DG8338S0009AU
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TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.

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

I no produint-se cap intervenció, la Sra. Alcaldessa dóna per finalitzada la reunió.
Són les 21:15 hores.

Compleixi’s
Montserrat Roura i Massaneda
Alcaldessa
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