ASSISTENTS:
Alcaldessa-Presidenta:
Sra. Montserrat Roura i Massaneda
A la Sala 1 de la Casa Consistorial de
Riudellots de la Selva, essent les
20:00, del dia 20 de desembre 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:
Sra. Cristina Pineda Espinosa
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 SESSIÓ ANTERIOR RESJGL 2016/23 DE DATA 13 DE
DESEMBRE DE 2016.
2. AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE DESPESES VÀRIES.
3. CERTIFICACIONS D'OBRES. APROVACIÓ.
4. SERVEI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DEL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA.
VARIS.
5. EXP 88 19/2014 LLICÈNCIA URBANÍSTICA ATORGADA EN DATA 22.05.2015
MODIFICACIÓ EMPLAÇAMENT. X B C
6. LLICÈNCIA URBANÍSTICA. GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG SA
7. LLICÈNCIA URBANÍSTICA. TELEFONICA DE ESPAÑA SA
8. LLICÈNCIA DIVISIÓ HORITZONTAL. PARBOMA SL
9. FONS DE COOPERACIÓ LOCAL DE CATALUNYA ANY 2014. ATRIBUCIÓ
QUOTA SUPRAMUNICIPAL A LA MANCOMUNITAT DE LA CONCA DE L¿ONYAR
10. RESOLUCIÓ CONTRACTE MANTENIMENT SOFT.
11. SERVEIS D'IMPLANTACIÓ SIT URBANISME. ACCEPTACIÓ PRESSUPOST.
12. ATORGAMENT D'AJUTS ECONÒMICS ENTITATS: COLLA GEGANTERA
RIUDELLOTS. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER LES DESPESES DE LA
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TROBADA GEGANTERA CELEBRADA DINS ELS ACTES DE LA FESTA MAJO DE
RIUDELLOTS ANY 2016.
13. JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ ENTITATS: ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS DEL
POLIGON. DINAMITZACIÓ POLÍGON INDUSTRIAL ANY 2016.
14. JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ ENTITATS: ATENEU DE LA DONA
15. JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ ENTITATS: ASSOCIACIÓ COMISSIÓ DE FESTES
DE RIUDELLOTS
16. JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ ENTITATS: ACER RIUDELLOTS DESPESES ANY
2016
17. JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ ENTITATS: CLUB HANDBOL RIUDELLOTS DE LA
SELVA TEMPORADA 2016-2017
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18. JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ ENTITATS:
ACTIVITATS DEL CURS 2016

ESPLAI

PARROQUIAL

PER

LES

19. JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ ENTITATS: ASSOCIACIÓ DE JOVES RIUDELAN
PER L'ORGANITZACIÓ DE LA LANPARTY 2016
20. JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ ENTITATS: LES VEUS DEL CRIC PER LES
ACTIVITATS DEL CURS 2015-2016
21. JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ ENTITATS: ASSOCIACIÓ CORAL LES VEUS DEL
CRIC PER LES DESPESES DEL SEGON SEMESTRE DEL CURS 2016
22. URGENTS
23. PRECS I PREGUNTES

Obert l’acte per la Sra. Alcaldessa, s’inicia el debat dels anteriors punts detallats:
1.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR RESJGL 2016/23 DE DATA 13 DE
DESE,BRE DE 2016.
Vista la proposta d’acord número PRP2016/1054 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vist l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local,
celebrada el proppassat dia 13 de desembre de 2016 (RESJGL2016/23).
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
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PRIMER.- Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de
Govern Local, celebrada el proppassat dia 13 de desembre de 2016
(RESJGL2016/23).
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 PRP2016/1042 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.
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PRIMER.- Aprovar la relació de factures número 22/2016, i d' import
QUARANTA-TRES MIL SIS-CENTS QUATRE EUROS I QUARENTA- TRES CÈNTIMS
(43.604,43€).

Elia Masso i Tamayo

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

3.- CERTIFICACIONS D'OBRES. APROVACIÓ.
Vista la proposta d’acord número PRP2016/1044 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 les següents certificacions d’obres:




Títol de l’obra: COBERTA A LA PISTA POLIESPORTIVA A LES ESCOLES DE
RIUDELLOTS DE LA SELVA
Empresa adjudicatària: ARGON INFORMÀTICA, S.A.
Número Certificació: 3 (REGISTRE D' ENTRADA NÚM. 6106 de
02.12.2016)
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Import: 108.186,66€



Títol de l’obra: COBERTA A LA PISTA POLIESPORTIVA A LES ESCOLES DE
RIUDELLOTS DE LA SELVA
Empresa adjudicatària: ARGON INFORMÀTICA, S.A.
Número Certificació: 4 (REGISTRE D' ENTRADA NÚM. 6156 de
07.12.2016)
Import: 8.795,29€





SEGON.- Les esmentades despeses seran a càrrec de la partida 63200.342
de l’estat de despeses del pressupost vigent.
TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.

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

4.- SERVEI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DEL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA.
VARIS.
Vista la proposta d’acord número PRP2016/1026 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
El Servei de Gestió Tributària del Consell Comarcal de La Selva ha tramès diferent
documentació, relativa a actuacions diverses de gestió i cobrament de tributs locals
que té delegades, la qual ha estat oportunament revisada i conformada, procedint
en el present estat de sotmetre-la a la Junta de Govern Local per aprovació si
s’escau.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
"PRIMER.- Aprovar la liquidació mensual, tramesa pel Servei de Recaptació
del Consell Comarcal de la Selva (reg. entrada núm. 6290 de 14.12.2016),
corresponent als imports recaptats durant el mes de NOVEMBRE, en període
voluntari i executiu, per un import total de 36.795,79€, pels conceptes tributaris
que s' hi detallen.
Ratificar igualment, les devolucions d' ingressos indeguts i/o compensacions
efectuades, i que figuren, especificades i justificades, per un import de 3.049,35€.
SEGON.- Aprovar el plec de càrrec corresponent al mes de NOVEMBRE
tramès pel mateix Servei de Recaptació del Consell Comarcal de La Selva (reg.
entrada núm. 6291 de 14.12.2016) i referit als conceptes tributaris i imports que
seguidament s' indiquen:
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EXERCICI
2016
2016
2016
2016

CONCEPTE
ICIO
IIVTNU
IIVTNU
IVTM
TOTAL CÀRRECS

IMPORT
27,00
9.129,78
25.051,89
122,23
34.330,90€
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TERCER.- Aprovar la factura de data corresponent al mes de NOVEMBRE,
tramesa pel mateix Servei de Recaptació del Consell Comarcal de La Selva (reg.
entrada núm. 6292 de 14.12.2016) i referida als conceptes tributaris i imports que
seguidament s' indiquen, i disposant-ne la corresponent baixa dels comptes
municipals.
EXERCICI
2004
2005
2006
2006
2007
2008
2009
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2011
2012
2013
2015
2016

CONCEPTE
IAE
IVTM
IBI URBANA
IVTM
IVTM
IVTM
IVTM
IBI URBANA
IBI URBANA
IBI URBANA
IBI URBANA
IVTM
IVTM
IVTM
IVTM
IVTM
IVTM
IAE
IBI URBANA
IITNU
IVTM
Recàrrec extemporaneïtat
IVTM
Escombraries
Escombraries
Escombraries
TOTAL BAIXES

IMPORT
233,24
5,61
30,47
70,57
185,98
299,85
232,55
73,49
84,95
96,47
106,71
247,26
199,33
239,20
249,25
249,25
232,55
292,56
169,60
96,18
454,37
4,80
1.929,78
432,21
127,18
550,60
6.894,01€

QUART.- Donar trasllat del present acord a l’ interessat/ada".
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Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.

5.- EXP 88 19/2014 LLICÈNCIA URBANÍSTICA ATORGADA EN DATA 22.05.2015
MODIFICACIÓ EMPLAÇAMENT. X B C
Vista la proposta d’acord número PRP2016/1017 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vist l’expedient de llicència urbanística número 2014/88, i els diversos documents
que hi figuren incorporats.

Elia Masso i Tamayo
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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.- Atorgar la següent MODIFICACIÓ de la llicència urbanística
atorgada en data 22 de maig de 2015.


Exp. Número: 88 - 01 04 006 19 /2014



Sol·licitant: X B C



Obres que s’autoritzen: CANVI D’EMPLAÇAMENT DE NAU PER AMPLIACIÓ DE
L’EXPLOTACIÓ RAMADERA



Emplaçament:



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:

MAS SALA

Article 4.3 Modificació de llicències (40% de la tarifa que
correspongui) 429,51 € (40%) .......................................... 171,80.-€
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:

2.1 De conformitat amb l’acord d’Urbanisme de data 6 d’octubre de 2016:
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- Caldrà arrebossar les façanes abans de pintar-les i, a la mesura que sigui
possible, fer el mateix amb les altres naus existents per tal d’unificar l’acabat del
conjunt.
2.2 De conformitat amb l’autorització de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, de
data 23 de setembre de 2016 :
- No sobrepassar els 5 mts d’alçada ni la cota 118 metres sobre el nivell del mar,
la construcció inclosos tots els elements com antenes, parallamps, xemeneies, ets
que puguin sobresortir.
- Caldrà complir amb les prescripcions de l’informe del Pla de Gestió de dejeccions
ramaderes, de data 29 d’abril de 2014, del Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya.
- Caldrà complir amb la resta de condicions establertes en la llicència urbanística
atorgada per la Juta de Govern Local de data 22 de maig de 2015.

Elia Masso i Tamayo
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TERCER.- Donar trasllat de la present resolució a l’interessat/ada.

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

6.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA. GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG SA
Vista la proposta d’acord número PRP2016/1019 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vist l’expedient de llicència urbanística número 2016/635, i els diversos documents
que hi figuren incorporats.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
PRIMER.- Atorgar la següent llicència urbanística:


Exp. Número: 635 - 01 11 005 194 /2016



Sol·licitant: GAS NATURAL CATALUNYA SDG, SA



Obres que s’autoritzen: OBERTURA RASA PER INSTAL.LACIÓ CANONADA
PER CONNEXIÓ NOUS PUNTS SUBMINISTRAMENT.



Emplaçament: CARRER PINEDA 6,



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
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del Text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost).


Liquidació definitiva de la Taxa per l’estudi, anàlisi i expedició de documents
i llicències en l’àmbit urbanístic: ............................................... 96,82.-€
(pagament efectuat en data 07/12/2016)



Liquidació provisional de l’Impost sobre construccions, instal·lacions
i obres (ICIO): ..................................................................... 29,17.-€

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 Caldrà aportar el certificat de dipòsit de runes amb la data actualitzada.

Elia Masso i Tamayo
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2.

De caràcter urbanístic:
2.1 Condicions generals pel creuament o per la instal.lació dins les voreres :
-

Les peces o panots enderrocats en l’excavació de la rasa no podran ser
utilitzats en la reposició, encara que aparentment estiguin en bon estat,
s’haurà de fer amb peces de nova adquisició.

-

Es respectaran les distàncies o separacions mínimes amb els altres serveis.

La fondària de la instal·lació des de la generatriu superior a la rasant del
paviment de les voreres no serà inferior a 60 cm.
3.

Altres autoritzacions que es requereixen amb caràcter previ: -

4.

En quant a la gestió de les runes i altres residus originats:
4.1. La persona titular de la llicència urbanística ha de garantir que els residus
que genera siguin gestionats de conformitat amb l’establert a l’Ordenança
municipal de gestió de residus de la construcció i demolició, al Decret legislatiu
1/2009, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels
residus i al Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de
gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la
producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció.
4.2. De conformitat amb el que estableix l’article 12 de l’esmentada Ordenança
municipal, l’import de la fiança a dipositar per a garantir que els residus
generats en una obra siguin gestionats correctament, és de 150.-€ (a càrrec de
la constituïda per la companyia promotora, amb caràcter general i per a la
finalitat exposada, mitjançant aval bancari presentat en data 13 de juny de
2005).
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5. En quant a afectació de la via pública :
De conformitat amb informe del tècnic municipal incorporat a l’expedient, la
garantia assenyalada en aquest s’atribueix fins a l’import 236,05 €, a càrrec de
la constituïda per la companyia promotora, amb caràcter general i per a la
finalitat exposada, mitjançant aval bancari presentat en data 28 de març de
2003.
TERCER.- Donar trasllat de la present resolució a l’interessat/ada.
Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
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Vista la proposta d’acord número PRP2016/1020 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.

Elia Masso i Tamayo

7.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA. TELEFONICA DE ESPAÑA SA
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Vist l’expedient de llicència urbanística número 2016/640, i els diversos documents
que hi figuren incorporats.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
PRIMER.- Atorgar la següent llicència urbanística:


Exp. Número: 640 - 01 11 004 197 /2016



Sol·licitant: TELEFONICA DE ESPAÑA SA



Obres que s’autoritzen:
TELEFÒNICA



Emplaçament: C/ESTACIÓ



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).



Liquidacions tributàries : Exempta de l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres, en aplicació de la Llei 15/1987, de tributació de la
companyia Telefonica, parcialment desenvolupada per RD 1334/88 de 4 de
novembre de Ministeri
d’Economia i Hisenda amb les modificacions
introduïdes per la disposició addicional vuitena de la Llei 39/88, reguladora
de les Hisendes Locals

OBERTURA

DE

RASA

PER

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

En relació al contingut del projecte i documentació presentada:
1.1 Caldrà disposar, amb caràcter previ a l’¡nici de les obres, de l’acta de
control de l’obra d’acord amb l’Ordre TIC/341/2003.

2.

De caràcter urbanístic:
2.1 Condicionant generals per la instal·lació dins les voreres:
Les peces o panots enderrocats en l’excavació de la rasa no podran ser
utilitzats en la reposició, encara que aparentment estiguin en bon estat, s’haurà
de fer amb peces de nova adquisició.
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Es respectaran les distàncies o separacions mínimes amb els altres serveis.
La fondària de la instal·lació des de la generatriu superior a la rasant del
paviment de les voreres no serà inferior a 60 cm.
3.

Altres autoritzacions que es requereixen amb caràcter previ: -

4.

En quant a la gestió de les runes i altres residus originats:
4.1. La persona titular de la llicència urbanística ha de garantir que els residus
que genera siguin gestionats de conformitat amb l’establert a l’Ordenança
municipal de gestió de residus de la construcció i demolició, al Decret legislatiu
1/2009, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels
residus i al Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de
gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la
producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció.
TERCER.- Donar trasllat de la present resolució a l’interessat/ada.

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

8.- LLICÈNCIA DIVISIÓ HORITZONTAL. PARBOMA SL
Vista la proposta d’acord número PRP2016/1027 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vist l’expedient de sol.licitud de divisió horitzontal amb número 2016/649, i els
diversos documents que hi figuren incorporats.
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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.- Atorgar la següent llicència de DIVISIÓ HORITZONTAL:


Exp. Número: 649 - 01 11 006 205 /2016



Sol·licitant: PARBOMA SL



S’autoritza: La divisió horitzontal d’un habitatge en tres habitatges, segons
detall següent :

Elia Masso i Tamayo
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Habitatge 1: Està format per una planta baixa amb rebedor, sala-estarcuina, safareig i cambra higiènica, i una planta pis amb quatre habitacions i
dues cambres higièniques. A més disposa d’un altell de 10’30 m2 i les
plantes estan unides per una escala interior de comunicació vertical. Té una
superfície útil total segons projecte de 150, 35 m2.
Habitatge 2: Està format per una planta baixa amb rebedor, sala, cuina,
safareig i cambra higiènica, i una planta pis amb tres habitacions i dues
cambres higièniques. A més disposa d’un altell de 36,00 m2 de superfície
segons plànols, i les plantes estan unides per una escala interior de
comunicació vertical. Té una superfície útil total segons projecte de 162, 60
m2.
Habitatge 3 : Està format per una planta baixa amb rebedor, sala, cuina,
safareig i cambra higiènica, i una planta pis amb quatre habitacions i dues
cambres higièniques. A més disposa d’un nou altell de 11’35 m2 de
superfície, i les plantes estan unides per una escala interior de comunicació
vertical. Té una superfície útil total segons projecte de 151,00 m2.


Emplaçament: Can Calau, (Veïnat de l’Hostal Nou)



Referència cadastral: 000800600DG83G001EM



Liquidació definitiva de la Taxa per l’estudi, anàlisi i expedició de
documents i llicències en l’àmbit urbanístic:
Article 4.12 Llicències de parcel.lació, segregació de finques o divisió
hoiritzontal ...............................(107,64 € per parcel.la o unitat resultant)
Quota : ............................................................................... 322,92.-€

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

En relació al contingut del projecte i documentació presentada:
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1.1 El projecte preveu conservar el volum existent, la modificació de les obertures
existents i la construcció de noves obertures en façana. També proposa tractar
totes aquestes obertures col.locant un sardinell de maó vist en llindes i brancals.
TERCER.- Donar trasllat de la present resolució a l’entitat PARBOMA SL,
incorporant a la present resolució una còpia certificada dels plànols en què consta el
nombre d’habitatges independents.
Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
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9.- FONS DE COOPERACIÓ LOCAL DE CATALUNYA ANY 2014. ATRIBUCIÓ QUOTA
SUPRAMUNICIPAL A LA MANCOMUNITAT DE LA CONCA DE L’ONYAR
Vista la proposta d’acord número PRP2016/1028 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vista la resolució del Departament de Governació i Relacions Institucionals
GRI/1178/2014, de 23 de maig, publicada al DOGC, núm. 6634, de 30 de maig de
2014, de distribució als municipis de Catalunya de la participació en els ingressos
de la Generalitat integrada en el Fons de cooperació local de Catalunya, any 2014.
La participació exposada s’ha fixat per l’any 2014, en la quantitat de 64.789,50€, a
percebre directament per aquest municipi i 2.956,79€, per distribuir a favor de
mancomunitats, comunitats de municipis i consorcis en els quals participi la
Corporació.
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.- Assignar la quantitat detallada de 2.956,79€, a favor de la
Mancomunitat de la Conca de l’Onyar, constituïda pels municipis de Campllong i
Riudellots de la Selva – registre d’ens locals núm. 9012130008.
SEGON.- Comunicar el present acord a la Direcció General d’Administració
Local i al municipi de Campllong.”
Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
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10.- RESOLUCIÓ CONTRACTE MANTENIMENT SOFT.
Vista la proposta d’acord número PRP2016/1029 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vist que en els darrers anys la companyia mercantil PH SYSTEM, S.L. ha prestat els
serveis informàtics de comptabilitat a aquest Ajuntament.
Atesa la voluntat d’aquest Ajuntament d’adherir-se al Pla d’Assistència Comptable
(PAC) que la Diputació de Girona ofereix a les entitats locals, de forma gratuïta,
amb efectes des del proper dia 1 de gener de 2017.
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Vist que els servies inclosos dins el PAC són els següents:
-

Pel que fa a l’àmbit comptable:
o Assessorament en tot el que fa referència a l’aplicació de les
instruccions de comptabilitat.
o Assistència en l’ús del programari que es posa a disposició dels
ens beneficiaris.
o Formació continuada a l’ens local.

-

Pel que fa a l’àmbit informàtic:
o Ús de l’aplicació informàtica comptable.
o Instal·lació i posada en marxa en el maquinari de l’ens beneficiari.
o Migració de dades de l’exercici en què es posa en marxa.
o Manteniment del programari.
o Servei de proveïdor d’aplicacions.

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 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:
PRIMER.- Desistir, amb efectes a 31 de desembre de 2016, dels serveis
informàtics en matèria comptable que fins aquest moment ha estat prestant la
companyia PH SYSTEMS, S.L.
SEGON.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.

Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
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11.- SERVEIS D'IMPLANTACIÓ SIT URBANISME. ACCEPTACIÓ PRESSUPOST.

Elia Masso i Tamayo
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Vista la proposta d’acord número PRP2016/1050 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Les administracions locals com a organització administradora del territori i gestora
de grans volums d’informació, s’han vist afectades en els últims anys per Projectes
d’implantació SIG com una solució integradora de tota la seva gestió.
Vist el pressupost presentat per TECNOGEO, S.L. (R.E. 6368 de 19/12/2016), que
planteja una solució basada en unes aplicacions informàtiques i en la prestació de
serveis que permeten un millor coneixement del territori gràcies a l’ús de
cartografia digital, i que garanteixen tant la incorporació dels elements que
provenen de l’edició i el manteniment de la mateixa, realitzada per l’Ajuntament
com la publicació de les dades.
La proposta de Tecnogeo, SL està basada en una metodologia que permet
identificar relacionar i analitzar de forma eficient tant el territori com les dades
urbanístiques en les seves diferents vessants, millorant el rendiment i la
transparència, transformant les dades en informació per a la millora de la capacitat
de gestió i anàlisis de l’Ajuntament.
Per això els objectius que es persegueixen són:
- Disposar de la cartografia de referència i del carrerer.
- Càrrega de la informació urbanística actual sobre el SIT Corporatiu.
- Optimització de la gestió i eficiència dels processos interns de l’Ajuntament
en l’àmbit de la gestió territorial.
- Millora de l’atenció que ofereix l’entitat als ciutadans, incrementant la
capacitat d’actuació de l’organismes per a que gestioni els seus recursos
amb més agilitat i presti més i millors serveis al municipi.
Atès que per la implantació del SIT URBANISME i SIT EXPEDIENTS que es preveu
per l’exercici 2017 és necessari la realització d’uns treballs previs d’estudi de
coneixement del territori i de la gestió municipal.
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 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:
PRIMER.- Acceptar el pressupost presentat per TECNOGEO, S.L., amb
domicili a Barcelona-08018, al carrer Álava, 140-144, amb NIF B-65.019.903,
únicament pel que fa als serveis de depuració del carrer, digitalització de plànols i
per una sessió de 4h d’assistència telemàtica, valorats en QUATRE MIL DOS-CENTS
TRENTA-CINC EUROS (4.235,00.-€), IVA inclòs.
SEGON.- La despesa derivada de la present contractació serà a càrrec de la
partida 920.22706 del pressupost.
TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.
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Debat:
S’ha produït aquesta adjudicació després de demanar altres pressupostos de cost
superior, entre d’altres el que consta incorporat a la proposta de la Universitat de
Girona.

12.- ATORGAMENT D'AJUTS ECONÒMICS ENTITATS:
COLLA GEGANTERA
RIUDELLOTS. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER LES DESPESES DE LA TROBADA
GEGANTERA CELEBRADA DINS ELS ACTES DE LA FESTA MAJO DE RIUDELLOTS ANY
2016.
Vista la proposta d’acord número PRP2016/1036 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 per la Sra. Maria Riera Casadevall, en
representació de la Colla Gegantera de Riudellots de la Selva, el dia 28 de
novembre de 2016 amb registre d’entrada número 5948, per fer front a les depeses
originades en la Trobada Gegantera 2016 dintre dels actes de la Festa Major
d’enguany.
Atès que la Colla Gegantera de Riudellots de la Selva va anticipar els diners de la
Trobada Gegantera amb motiu de la festa major, als proveïdors.
Vist que juntament amb la sol·licitud de subvenció s’han adjuntat les factures de
l’esmentada despesa, amb el corresponent justificant de pagament per part de la
Colla Gegantera de Riudellots de la Selva, l’import de les quals ascendeix a
1.992,06 €, desglossats en:
Data
04/10/16
01/10/16
06/10/16
03/10/16
28/10/16
29/09/16
28/09/16
01/10/16
10/10/16

Proveïdor
Pararols Salvi, sl
Bar Franciac
Novavenda
Forn St. Cristofol
Granja el Provençal
Fruites Santiago
Arts Gràfiques Ju-Per
Patates oleguer
Noguera Bosch, sl

Rostisseria Ca la Pilar
Esmorzars
Diversos begudes
Pà
Venda de iogurts
Tomàquets
Trofeus metacrilat
Xips
Coques trobada
TOTAL DESPESES:

Concepte
955,68 €
47,80 €
113,40 €
48,00 €
79,20 €
11,98 €
532,40 €
54,00 €
149,60 €
1.992,06 €

Atès que la referida entitat ha justificat degudament les subvencions que li han
estat concedides fins el moment.
Vist l’interès públic d’aquesta activitat pel foment de la cultura catalana, tradicional
i popular, realitzada dins els actes de la Festa Major.
Vist l’informe emès pel Sr. Josep Mª Corominas i Pujol, Regidor de Festes, en data
16 de desembre de 2016, el qual estima correcta la petició de subvenció plantejada
per aquesta entitat.
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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.- Atorgar a la Colla Gegantera de Riudellots de la Selva una
subvenció d’import 1.992,06 € per les despeses derivades de la Trobada Gegantera
de Riudellots de la Festa Major d’enguany amb càrrec a la partida 48011 del
pressupost del corrent exercici.
SEGON.-Donar trasllat del present acord a la Colla Gegantera de Riudellots
pel seu coneixement als efectes oportuns.
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Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.

13.- JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ ENTITATS: ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS DEL
POLIGON. DINAMITZACIÓ POLÍGON INDUSTRIAL ANY 2016.
Vista la proposta d’acord número PRP2016/1004 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vista la proposta d’acord número PRP2016/409 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vista la sol·licitud de subvenció presentada pel Sr. Xavier Fuentes i 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,
destinada a fer front a part de les despeses de dinamització del polígon industrial
de Riudellots de la Selva.
Vist l’informe emès pel regidor de Promoció Econòmica, Sr. Lluís Barnés i Tarrés de
data 12 de maig de 2016, el qual estima correcta la petició plantejada.
Vist l’acord de Junta de Govern Local , en sessió ordinària celebrada el dia 19 de
maig de 2016, pel qual s’atorga a l’Associació de propietaris del Polígon Industrial
de Riudellots de la Selva, amb CIF número G17369372, una subvenció per import
de 6.000 €, pel finançament de les despeses de dinamització del polígon industrial
de Riudellots de la Selva amb càrrec a la partida 48019.430 del pressupost del
corrent exercici.
Vist que l’entitat sol·licitant en data 28 de novembre de 2016 amb registre
d’entrada número 5947 ha acreditat despeses de dinamització del Polígon Industrial
de Riudellots de la Selva per import superior a 6.000 €, corresponents a diverses
factures pels serveis de vigilància privada del polígon industrial:
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30/06/16
31/07/16
31/08/16

Securitas Seguridad España, s.a.
Securitas Seguridad España, s.a.
Securitas Segurdad España, s.a.

Seguretat juny
Seguretat juliol
Seguretat agost

9.796,97 €
9.796,97 €
9.796,97 €

De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
PRIMER.- Tenir per degudament justificada la subvenció sol·licitada per
l’Associació de propietaris del Polígon Industrial de Riudellots de la Selva amb CIF
G17369372 i procedir al pagament de la subvenció atorgada de 6.000 € amb càrrec
a la partida 48019.430 del pressupost del corrent exercici.
SEGON.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.

Signatura 2 de 2

29/12/2016 SECRETARIA INTERVENTORA Montserrat Roura i Massaneda 09/01/2017 Alcaldessa

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

14.- JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ ENTITATS: ATENEU DE LA DONA
Vista la proposta d’acord número PRP2016/1015 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
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 Sra. Susagna Xifra i Quintana
com a Secretària de l’Ateneu de la Dona de Riudellots, amb registre d’entrada
número 1019 en data 25 de febrer de 2016, per l’organització de les activitats
previstes per l’any 2016.
Vist l’informe emès per l’Alcaldessa en data 17 de maig de 2016, el qual estima
correcta la petició de subvenció plantejada per l’Ateneu de la Dona.
Vist l’Acord de la Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 19 de
maig de 2016, pel qual s’atorga 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 l’any 2016 amb càrrec a la partida 48014.231 del pressupost del corrent
exercici, prèvia presentació del compte justificatiu abans del 30 de novembre de
2016 per import igual o superior a 203 €.
Vist que l’entitat sol·licitant en data 28 de novembre de 2016 amb registre
d’entrada 5949, ha presentat el compte justificatiu per import superior a 203 €,
amb detall de les despeses justificades que es corresponen amb:
Actuació

Elia Masso i Tamayo
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Dia de la dona:

Concepte
despeses
Coca, xocolata i

Import
Total
136,63 €
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%
Subvencionat
25 %

Import
subvencionat
34,15 €
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Sortida
peu
fins
a
Sant
Andreu
13/03/16
Caminar,
Natura
i
Benestar
08/07/16
Caminada a la
llum de lluna
16/07/16
Gavarres
25/11/16

begudes

Crics,
sucs

aigua

i

38,56 €

25 %

9,64 €

Gelats i Crics

36,21 €

27,12 %

9,82 €

Crics, begudes i
moscatell
Total:

40,54 €

25 €

10,14 €

251,94

25,53 %

63,75 €
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De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
PRIMER.- Tenir per degudament justificada la subvenció sol·licitada per
l’Ateneu de la Dona G17603820 d’import 63,75 €, i acordar el seu pagament amb
càrrec a la partida 48014.231 del pressupost del corrent exercici.
SEGON.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.
Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.

15.- JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ ENTITATS: ASSOCIACIÓ COMISSIÓ DE FESTES DE
RIUDELLOTS
Vista la proposta d’acord número PRP2016/1016 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vistes les propostes d’acord número PRP2015/835 i PRP2016/44 presentades a la
Junta de Govern Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vistes les sol·licituds de subvenció presentades pel Sr. Xevi López i Cadena com a
Secretari de l’Associació Comissió de Festes de Riudellots, amb registre d’entrada
número 5728 de data 9 de desembre de 2015, i amb registre d’entrada número
6029 de data 28 de desembre de 2015 per la direcció, arranjaments, posada en
escena i equips tècnics dels PASTORETS DE RIUDELLOTS 2015.
Vist l’informe emès pel regidor de Festes d’aquesta corporació, Sr. Josep Mª
Corominas en data 15 de desembre de 2015, el qual estima correcta la petició de
subvenció plantejada per la Comissió de Festes per la representació teatral dels
Pastorets de Riudellots.
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Vist l’Acord de la Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 22 de
desembre de 2015, pel qual s’atorga a l’Associació Comissió de Festes de Riudellots
de la Selva amb NIF G55213227 una subvenció per import de 1.512,50 € per
sufragar les despeses del primer pagament a compte de la direcció, arranjaments,
posada en escena i equips tècnics dels pastorets de Riudellots 2015 amb càrrec a la
partida 48005.334 del pressupost de l’exercici 2015.
Vist l’Acord de la Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el 26 de
gener de 2016 pel qual atorga a l’Associació Comissió de Festes Riudellots de la
Selva amb NIF G55213227 una subvenció per import 367,50 € per sufragar part de
les despeses del segon pagament a compte de la direcció, arranjaments, posada en
escena i equips tècnics dels Pastorets de Riudellots 2015, amb càrrec a la partida
48010.338 del pressupost de l’exercici 2016. (Atès que la comissió de festes en
concepte de taquillatge va recaptar un total de 1.145,00 €)
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Vist que l’entitat sol·licitant en data 29 de novembre de 2016 amb registre
d’entrada 5989, ha presentat la factura nº 793 de 19 de desembre de Nando
Massaneda corresponent al segon pagament per la direcció, arranjaments, posada
en escena i equips tècnics dels pastorets de Riudellots 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:
PRIMER.- Tenir per degudament justificada la subvenció sol·licitada per
l’Associació Comissió de Festes de Riudellots de la Selva amb NIF G55213227
d’import 367,50 €, amb càrrec a la partida 48010.338 del pressupost del corrent
exercici.
SEGON.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.
Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.

16.- JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ ENTITATS: ACER RIUDELLOTS DESPESES ANY
2016
Vista la proposta d’acord número PRP2016/1018 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
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 l’Agrupació Cultural i Esportiva
Riudellots (ACER) registre d’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, material mèdic, etc., pels equips de la selecció de
futbol sala, la secció d’atletisme i ciclisme.
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Vist l’acord de Junta de Govern Local en sessió Ordinària celebrada el dia 19 de
maig de 2016, va 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 selecció d’atletisme i
ciclisme amb càrrec a la partida 48012.341 del pressupost del corrent exercici, amb
justificació de despesa per import igual o superior a 43.320,00 €.
Vist que per resolució d’Alcaldia 2016/289 de 26 de maig de 2016 es va concedir
bestreta de 5.000,00 € que es va pagar a ACER en data 30 de maig de 2016.
Vist que en resolució d’Alcaldia 2016/404 de 28 de juliol de 2016 es va concedir
bestreta de 6.000,00 € que es va pagar a ACER en data 1 d’agost de 2016.
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Vist que l’entitat sol·licitant, en data 30 de novembre de 2016, amb registre
d’entrada número 6038 ha presentat compte justificatiu simplificat de la subvenció,
memòria de la realització de l’actuació així com memòria econòmica de la subvenció
inferior a la inicialment pressupostada amb els documents justificatius de les
despeses que es corresponen amb:
Data
15/11/16
18/09/16
18/09/16
22/09/16
22/09/16
24/09/16
17/11/16
Any 2016
20/06/16
08/01/16
09/02/16
09/02/16
03/03/16
24/09/16
14/09/16
08/05/16
08/05/16
07/04/16
12/10/16
30/09/16
29/11/16
30/10/16
27/01/16
24/05/16
25/02/16
13/10/16
23/11/16
19/10/16

Proveïdor
Concepte
Comitè Tècnic Arbitratge Catal Arbitratges
Federació Catalana de Futbol
Mutualitat
Federació Catalana de Futbol
Mutualitat
Federació Catalana de Futbol
Mutualitat
Federació Catalana de Futbol
Mutualitat
Federació Catalana de Futbol
Mutualitat
Federació Catalana de Futbol
Mutualitat
ACER
Dietes
Sportone Cellera s.l.u.
Material esportiu
Comitè Tècnic Arbitratge Catal Arbitratges
Comitè Tècnic Arbitratge Catal Arbitratges
Comitè Tècnic Arbitratge Catal Arbitratges
Comitè Tècnic Arbitratge Catal Arbitratges
Comitè Tècnic Arbitratge Catal Arbitratges
Comitè Tècnic Arbitratge Catal Arbitratges
Comitè Tècnic Arbitratge Catal Arbitratges
Comitè Tècnic Arbitratge Catal Arbitratges
Comitè Tècnic Arbitratge Catal Arbitratges
Comitè Tècnic Arbitratge Catal Arbitratges
Comitè Tècnic Arbitratge Catal Arbitratges
Fotoinstant.com
Sant Silvestre
Federació Catalana de Futbol Sancions
Euroestrellas
Aigua partits
Equipbase
Material esportiu
Equipbase
Material esportiu
Equipbase
Material esportiu
Equipbase
Material esportiu
Federació Catalana d’Atletisme Llicència Club
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Import
887,00 €
100,77 €
222,33 €
124,19 €
130,20 €
523,78 €
74,48 €
15.090,00 €
409,80 €
559,00 €
229,00 €
405,00 €
442,00 €
38,00 €
213,00 €
802,00 €
28,00 €
1.161,00 €
918,00 €
72,00 €
3.146,00 €
209,94 €
254,31 €
118,24 €
330,06 €
44,24 €
1.168,65 €
375,00 €
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Any 2016 Federació Catalana Futbol
Mutualitats
Any 2016 Entitats financeres
Despeses financeres
15/11/16 Federació Catalana d’Atletisme Mutualitats
15/11/16 Federació Catalana d’Atletisme Llicència Club
TOTAL DESPESES:

1.649,00 €
501,89 €
94,50 €
1.168,50 €
31.489,88 €

Vist que l’article 11 b) de l’Ordenança general de Subvencions aprovada pel Ple de
la Corporació, en sessió Extraordinària celebrada el dia 10 de novembre de 2015,
publicada al BOP nº 9 de 15 de gener de 2016, conforme procedeix la modificació
de la subvenció, quan el beneficiari no hagi justificat adequadament la totalitat de
l’import de les despeses de l’actuació que estigui obligat a justificar.
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De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
PRIMER.- Tenir per degudament justificada la subvenció sol·licitada per
l’Agrupació Cultural i esportiva Riudellots amb NIF G17414004 atorgada per
15.560,00 € (justificant despeses de 43.320,00 €) i atès que les despeses finalment
pagades per l’entitat sol·licitant, han estat inferiors a les inicialment pressupostades
(s’han justificat despeses de 31.489,88 €), procedeix modificar-ne l’import atorgat,
en la quantitat de 11.310,77 € per ser la quantitat proporcional entre les despeses
subvencionades i les pagades per l’entitat sol·licitant.
SEGON.- Atès que l’entitat Agrupació Cultural i Esportiva Riudellots (ACER)
ha rebut en bestretes la quantitat total 11.000,00 €, procedeix disposar el
pagament de la quantitat restant, 310,77 € amb càrrec a la partida 48012.341 del
pressupost de l’exercici corrent.
TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.
Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.

17.- JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ ENTITATS: CLUB HANDBOL RIUDELLOTS DE LA
SELVA TEMPORADA 2016-2017
Vista la proposta d’acord número PRP2016/1030 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vista la proposta d’acord número PRP2016/612 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vista la sol·licitud de subvenció presentada per la Sra. Lluïsa Bosch i Trias, com a
tresorera del Club Handbol Riudellots, amb registre d’entrada número 1571 en data
24 de març de 2016, per sufragar les despeses dels mesos de setembre a
novembre temporada 2016-2017.
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Vist l’informe emès pel Regidor d’Esports, Sr. Gerard Fabrellas, en data 19 de juliol
de 2016, el qual estima correcta la petició de subvenció plantejada pel Club Petanca
Riudellots.
Vist l’Acord de la Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 21 de
Juliol de 2016, pel qual s’atorga al Club Handbol Riudellots, amb NIF G17904434,
una subvenció per import de 1.860,00 € per sufragar les despeses dels mesos de
setembre a novembre de la temporada 2016-2017 amb càrrec a la partida
48013.341 del pressupost de l’exercici corrent, sempre que presenti compte
justificatiu abans del 30 de novembre de 2016 per import igual o superior a 3.860
€.
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Vist que l’entitat sol·licitant en data 17 de novembre de 2016 amb registre
d’entrada 5774, ha presentat el compte justificatiu per import de 3.860 €, amb el
següent detall de despeses:
Data
06/10/16
29/09/16
01/10/16
Diverses
Diverses
15/10/16
15/10/16
30/08/16
21/10/16
Diverses
03/11/16
Diverses
16/11/16

Proveïdor
Canoves Ofiseg, sl
Xp Sport
Ajuntament
Llagostera
Federació Catalana
de Handbol
Federació Catalana
de Handbol
Federació Catalana
de Handbol
Federació Catalana
de Handbol
Mediamarkt
Dolors
Brunsó
Casellas
Desplaçaments
Entrenadors
Federació Catalana
de Handbol
Anna Gomez
Mercadona

Concepte
Assegurança
Renovació pilotes
Lloguer pavelló
arbitratges
Llicències
jugadores
Inscripció lliga

Import
449,67 €
135,79 €
70,00 €
298,92 €
1.113,22 €
385,00 €

Autorització

32,48 €

Material fungible
Material
farmaciola
Desplaçaments
entrenadors
Lliga

62,70 €
96,94 €

Arbitratges
Aigua
Total despeses:

1.050,00 €
142,49 €
20,00 €
3,90 €
3.861,11 €

De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
PRIMER.- Tenir per degudament justificada la subvenció sol·licitada pel Club
Handbol Riudellots de la Selva amb NIF G17904434 i procedir al pagament de
l’import atorgat 1.860,00 €, amb càrrec a la partida 48013.340 del pressupost del
corrent exercici.
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SEGON.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.
Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
18.- JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ ENTITATS: ESPLAI PARROQUIAL PER LES
ACTIVITATS DEL CURS 2016
Vista la proposta d’acord número PRP2016/1031 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 per la Sra. Laia Boadas i Gironès en
representació de l’Esplai Parroquial de Riudellots de la Selva, de data 29 de març de
2016 amb registre d’entrada número 1593 per sufragar part de les despeses
derivades de les activitats del curs 2015-2016.
Vist que l’acord de la Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 19
de maig de 2016 va atorgar a l’Esplai Parroquial de Riudellots de la Selva, amb NIF
R1700002G una subvenció de 1.757,15 € per sufragar part de les activitats del curs
2015-2016, disposant que abans del 30 de novembre de 2016, ha de presentar
compte justificatiu simplificat per import igual o superior a 15.943,69 €.
Vist que en data 21 de novembre de 2016 amb registre d’entrada 5802, per part de
l’Esplai Parroquial, es va presentar compte justificatiu simplificat en el qual hi
mancava documentació acreditativa de diverses despeses detallades a la memòria
econòmica de l’actuació, en data 2 de desembre de 2016 va recaure resolució
d’alcaldia 2016/628 pel que, sota advertiment exprés de revocació de la subvenció,
es requeria a l’entitat sol·licitant que aportés documentació acreditativa de les
despeses no justificades a la memòria econòmica.
Vist que en data 5 de desembre de 2016, amb registre d’entrada número 6122
l’entitat sol·licitant, dins el termini establert, ha presentat justificació de totes i cada
una de les despeses detallades a la memòria econòmica de l’actuació, amb un total
de despeses justificat de 15.952,11 €.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
PRIMER.- Tenir per degudament justificada la subvenció sol·licitada per
l’Esplai Parroquial amb CIF: R-1700002-G d’import: 1.757,15 € procedir al seu
pagament amb càrrec a la partida 48022.337 del pressupost del corrent exercici.
SEGON.- Donar trasllat de la present resolució a l’interessat/ada.
Debat:
Es considera que les partides de transport del compte justificatiu, no son
despeses subvencionables.
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19.- JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ ENTITATS: ASSOCIACIÓ DE JOVES RIUDELAN PER
L'ORGANITZACIÓ DE LA LANPARTY 2016
Vista la proposta d’acord número PRP2016/1033 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vista la proposta d’acord número PRP216/615 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vista la sol·licitud de subvenció presentada pel Sr. Albert Pérez Pairet, com a
president de l’Associació de Joves RiudeLAN, amb registre d’entrada número 1485
de 21 de març de 2016, per l’organització de la LanParty 2016, amb una previsió de
despesa de 1.830,00 €.

Elia Masso i Tamayo

Signatura 2 de 2
Signatura 1 de 2

29/12/2016 SECRETARIA INTERVENTORA Montserrat Roura i Massaneda 09/01/2017 Alcaldessa

Vist l’informe emès pel regidor de Joventut Sr. Gerard Calle, en data 19 de juliol de
2016, el qual estima correcta la petició de subvenció sol·licitada per l’entitat Joves
RiudeLAN per l’organització de la LanParty 2016.
Vist l’Acord de la Junta de Govern Local adoptat en sessió Ordinària celebrada el dia
21 de juliol de 2016, pel qual s’atorga a l’Associació RiudeLAN de Riudellots de la
Selva, amb NIF: G55135735 una subvenció per import de 830,00 € per sufragar les
despeses de la LanParty 2016 amb càrrec a la partida 48027.341 del pressupost del
corrent exercici.
Vist que l’Associació RiudeLAN en data 3894 de data 26 de juliol de 2016 va
sol·licitar bestreta del 80% de l’import concedit i que per resolució d’alcaldia
2016/401 es va concedir a l’ Associació RiudeLAN una bestreta per import 664,00 €
pagat en data 01/08/16 a compte de la subvenció concedida.
Vist que l’entitat sol·licitant en data 29 de novembre de 2016 amb registre
d’entrada número 5990 ha presentat compte justificatiu simplificat de la subvenció,
memòria de realització de l’actuació així com memòria econòmica de la subvenció i
documents justificatius de les despeses que es corresponen amb:
Data
Document

Proveïdor

Concepte
Despesa

02/08/16
04/08/16
05/08/16
05/08/16
05/08/16
05/08/16
06/08/16
06/08/06
07/08/16
07/05/16
08/06/16

Bauhaus
Bauhaus
Mercadona
Caprabo
Forn Sant Antoni

S. Elèctric
S. Elèctric
Càtering
Càtering
Càtering
Càtering
Càtering
Càtering
Càtering
Servidor
Cartells

Carnisseria Josep Güell

Mercadona
Forn Sant Antoni
Forn Sant Antoni
Mercado actual
Imprenta Total

Plaça de l’Ajuntament, 1 . 17457 Riudellots de la Selva
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Import
294,05 €
22,70 €
26,22 €
3,87 €
27,00 €
290,86 €
67,28 €
45,10 €
37,50 €
755,47 €
42,24 €

%
Subvenci
onat
40 %
40 %
40 %
40 %
40 %
40 %
40 %
40 %
40 %
40 %
40 %

Import
Subvencionat
117,62 €
9,08 €
10,48 €
1,54 €
10,80 €
116,34 €
26,91 €
18,04 €
15,00 €
302,18 €
16,90 €
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27/07/16
25/08/16
Diversos

Gros Mercat
Arquia
Paypal

Càtering
Premi
Premis
TOTAL

173,43 €
25,00 €
275,00 €
2.085,75 €

40 %
40 %
38,5%
39,79 %

69,37 €
10,00 €
105,74 €
830,00 €

De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
PRIMER.- Tenir per degudament justificada la subvenció sol·licitada per
l’Associació RiudeLAN de Riudellots de la Selva amb CIF: G55135735 d’import
830,00 €. Atès que de l’import concedit ja s’ha pagat per bestreta la quantitat de
664,00 € que es correspon amb el 80 %, es disposa el pagament del 20% restant
de la subvenció concedida que ascendeix a 166,00 €, amb càrrec a la partida
48027.341 del pressupost del corrent exercici.
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SEGON.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.
Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.

20.- JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ ENTITATS: LES VEUS DEL CRIC PER LES
ACTIVITATS DEL CURS 2015-2016
Vista la proposta d’acord número PRP2016/1038 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vista la proposta d’acord núm. PRP2015/839 presentada a la Junta de Govern Local
per l’Alcaldia-Presidència de al Corporació.
Vista la sol·licitud de subvenció presentada pel Sr. Daniel Gil i Serra, com a
President de l’entitat Coral “Les Veus del Cric”, el dia 15 de desembre de 2015 amb
registre d’entrada número 5820, per fer front a les despeses derivades de les
activitats programades pel curs 2015-2016 i pressupostades per import total de
2.560,00 €.
Vist l’acord de la Junta de Govern Local en sessió Ordinària celebrada el passat 22
de desembre de 2015, pel qual s’atorgava a la Coral “Les Veus del Cric” amb NIF
G55115000 una subvenció per import de 2.422,00 € per sufragar part de les
despeses de les activitats 2015-2016, d’acord amb la relació que s’adjunta a
continuació:
Conceptes subvencionables
Import
Percentatge
Import
pressupost
subvencionat
subvencionat
10 mensualitats despeses
2.000,00€
100%
2.000,00€
directora Coral
Acompanyament d’un
180,00€
70%
126,00€
instrumentista per a 3 concerts
Despeses concert de Nadal
100,00€
100%
100,00€
Material, amplificador i faristol
280,00€
70%
196,00€
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TOTAL

2.560,00€

---

2.422,00€
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Vist que l’entitat sol·licitant en data 30 de novembre de 2016 amb registre
d’entrada número 5998 ha presentat compte justificatiu simplificat de la subvenció,
memòria de la realització de l’actuació així com memòria econòmica de la subvenció
amb els documents justificatius de les següents despeses:
Data
27/09/15
24/10/15
28/11/15
19/12/15
29/01/16
26/02/16
27/03/16
30/04/16
29/05/16
28/06/16
08/11/16
19/12/15
26/11/15
23/10/15
19/12/15

Proveïdor
Clara Banet
Clara Banet
Clara Banet
Clara Banet
Clara Banet
Clara Banet
Clara Banet
Clara Banet
Clara Banet
Clara Banet
Ibiza Sound
Robert Gazquez
Vivaldi
Clara Banet
Diversos

Concepte
Directora Coral
Directora Coral
Directora Coral
Directora Coral
Directora Coral
Directora Coral
Directora Coral
Directora Coral
Directora Coral
Directora Coral
Material
Acompanyament concert
Material
Acompanyament concert
Despeses concert Nadal
TOTAL DESPESES

Import Pagat
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
199,99 €
60,00 €
20,00 €
100,00 €
93,41 €
2.473,40 €

Atès que en data 23 de desembre es va efectuar pagament de l’import atorgat de
2.422,00 € a l’entitat sol·licitant.
Vist l’article 11 b) de l’Ordenança general de Subvencions aprovada pel Ple de la
Corporació, en sessió Extraordinària celebrada el dia 10 de novembre de 2015,
publicada al BOP núm. 9 de 15 de gener de 2016, conforme procedeix la
modificació de la subvenció, quan el beneficiari no hagi justificat adequadament la
totalitat de l’import de les despeses de l’actuació que estigui obligat a satisfer.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
PRIMER.- Tenir per degudament justificada la subvenció sol·licitada per la
coral “Les Veus del Cric” amb NIF G55115000 atorgada per import de 2.422,00 €
(justificant despeses de 2.560,00 €) i atès que les despeses finalment pagades per
l’entitat, han estat inferiors a les inicialment pressupostades, procedeix modificarne l’import atorgat, en la quantitat de 81,93 € per ser la diferència proporcional
entre les despeses subvencionades i les despeses pagades per l’entitat sol·licitant.
SEGON.- Atès que l’entitat “Les Veus del Cric” amb NIF G55115000 ha
sol·licitat una altra subvenció per les activitats del segon semestre del curs 20152016, procedeix compensar aquests 81,93 € de la quantitat atorgada en aquesta
altra subvenció.
TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.
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Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.

21.- JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ ENTITATS: ASSOCIACIÓ CORAL LES VEUS DEL
CRIC PER LES DESPESES DEL SEGON SEMESTRE DEL CURS 2016

Elia Masso i Tamayo
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Vista la proposta d’acord número PRP2016/1040 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vista la proposta d’acord núm. 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 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 del curs 2015-2016 i pressupostades
per import total de 800 €.
Vist l’acord de la Junta de Govern Local en sessió Ordinària celebrada el passat 19
de maig de 2016, pel qual s’atorga a la Coral “Les Veus del Cric” amb NIF
G55115000 una subvenció per import de 800 € per sufragar part de les despeses
de les activitats del segon semestre de l’any 2016 que es corresponen amb:
Conceptes subvencionables
Import
Percentatge
Import
pressupost
subvencionat
subvencionat
4 mensualitats despeses directora
800,00 €
100%
800,00€
Coral
TOTAL
800,00€
--800,00€
Vist que l’entitat sol·licitant en data 30 de novembre de 2016 amb registre
d’entrada número 5999 ha presentat compte justificatiu simplificat de la subvenció,
memòria de la realització de l’actuació així com memòria econòmica de la subvenció
amb els documents justificatius de les següents despeses:
Data
27/09/16
24/10/16
23/11/16
22/12/16

Proveïdor
Clara Banet
Clara Banet
Clara Banet
Clara Banet

Concepte
Directora Coral
Directora Coral
Directora Coral
Directora Coral
TOTAL DESPESES

Import Pagat
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
800,00 €

Vist que l’entitat sol·licitant té atorgada una altra subvenció per part de les
activitats del curs 2015-2016, per import 2.422,00 € que es va pagar en data 23 de
desembre de 2015, import que ha estat minorat en 81,93 € atès que l’entitat
sol·licitant ha sufragat menys despeses de les pressupostades.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
PRIMER.- Tenir per degudament justificada la subvenció sol·licitada per la
coral “Les Veus del Cric” amb NIF G55115000 atorgada per import de 800,00 €.
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SEGON.- Atès que existeix una diferència a favor de l’Ajuntament de 81,93 €
de la subvenció atorgada i pagada a l’entitat sol·licitant per sufragar part de les
activitats del curs 2015-2016, procedeix compensar aquests 81,93 € de la quantitat
atorgada en la present subvenció procedint al pagament de 718,07 € (a resultes de
ser 800,00 € - 81,93 €) amb càrrec a la partida 48009.334 del pressupost del
corrent exercici.
TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.
Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
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22.- URGENTS
S’aprova per unanimitat la urgència de incloure un nou assumpte en l’ordre del
dia.
22.1 - MODIFICAT DEL PROJECTE DE REFORMA I AMPLIACIÓ DEL PAVELLÓ
POLIESPORTIU. APROVACIÓ.
Vista la proposta d’acord número PRP2016/1039 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
El Ple de la Corporació, en sessió ordinària celebrada el dia 12 de gener de 2015, va
aprovar definitivament el TEXT REFÓS DEL PROJECTE DE REFORMA I AMPLIACIÓ
DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL, redactat pels Serveis Tècnics del Consell
Comarcal de la Selva, amb un pressupost d’execució per contracte de 801.439,35.€, més IVA, corresponents a:
-

El Ple de la Corporació, en sessió extraordinària celebrada el dia 16 de desembre de
2015, va adjudicar a la UTE VORACYS, S.L. i MOLINS CONSTRUCCIÓN
URBANÍSTICA Y PROYECTOS, S.L., l’execució de les obres de reforma i ampliació
del pavelló poliesportiu municipal, d’acord amb el projecte aprovat, per un import
de 724.825,00,.-€, més IVA.
Durant l’execució de l’obra, s’han hagut d’introduir algunes modificacions respecte
el projecte aprovat, com a conseqüència de l’aparició de partides i conceptes d’obra
que no apareixien en el projecte o bé que hi apareixien però no estaven
suficientment detallats; per la variació en els amidaments d’algunes partides ja
contemplades; i finalment, per canvis en la distribució total o parcial dels diferents
espais creats; les quals han suposat un increment de despesa de 72.528,16.-€,
més IVA, corresponents a:

Elia Masso i Tamayo
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Fase 2.- Ampliació: 703.047,99.-€, més IVA
Fase 3.- Reforma: 98.391,36.-€, més IVA

Fase 2.- Ampliació: 67.699,49.-€, més IVA
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-

Fase 3.- Reforma: 4.828,67.-€, més IVA

Tenint en compte que la UTE adjudicatària va oferir una rebaixa respecte del preu
de licitació del 9,56%, el cost real d’increment de despesa per a les modificacions
introduïdes, ha estat de 65.594,47.-€, més IVA, dels quals, 61.227,42.-€, més IVA,
corresponen a la fase d’ampliació, i 4.367,05.-€, més IVA, corresponen a la part de
la reforma.
El cost de les modificacions introduïdes respecte del projecte inicial, representa un
increment del 9,05 %.
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De conformitat amb l’establert a l’article 234 del Text refós de la Llei de contractes
del sector públic (Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre), per part de
l’arquitecte dels Serveis Tècnics del Consell Comarcal de la Selva Sr. David Calvo i
Corominas, qui té encomanda la direcció de les obres, s’ha redactat el Modificat del
Projecte de reforma i ampliació del pavelló poliesportiu municipal (R.E. 6285 de
14/12/2016).
El citat projecte, diferencia els tipus de modificacions que es descriuen tot seguit;
les quals, no alteren les condicions essencials de licitació i adjudicació del
contracte:
o

Enderrocs i estructura: L’increment global generat de l’ordre del 4% és deu
bàsicament a les petites modificacions que ha calgut realitzar per a fer
una correcta unió entre l’estructura nova i l’estructura existent atès que el
plànol d’estructura original facilitat contenia alguns errors, principalment en la
definició d’alguns murs de bloc com a portants.
Així mateix l’altra modificació principal en aquest apartat ha estat motivat per
diferències en els nivells i rasants preexistents per a l’escala d’accés al camp de
futbol,
circumstància
que
ha
generat modificacions a l’alça en
l’amidament d’algunes partides però no pas l’aparició de nous preus no
contemplats en origen.

o

Coberta i tancaments: S’ha
estimat
un increment
en PEM
en aquests
apartats de poc més de 4.000€, el que representa un increment percentual del
5,21%.
L’origen d’aquest increment es deu gairebé de manera exclusiva al capítol
de distribucions interiors, bàsicament per un major amidament de trasdossats i
envans fruits dels canvis de distribució proposats i acceptats.

o

Paviments i acabats: L’increment total previst en aquest conjunt de capítols
és de poc més de 2.000€, el que representa un ercentatge de l’ordre del
2%.
L’origen d’aquest
l’amidament del
la zona d’accés
passadissos per

increment és deu majoritàriament a l’increment estimat en
sostre de fibres minerals fruit del canvi de distribució generat a
i recepció així com fruit de les franges establertes en els
tal de disposar d’elements registrables des d’on poder
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accedir
sostre.
o

fàcilment

a

les

diferents

instal·lacions

que discorren grapades pel

Instal·lacions: És el conjunt de capítols on s’ha previst un major increment,
de fins a 38.780,22€, el que representa un percentatge del 32,16%.
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Una part molt significativa d’aquest increment s’origina en els apartats de
gas i aigua fruit de les exigències de DipSalut en relació a la xarxa de
producció d’ACS, les quals no afecten només a la nova instal·lació sinó també
a la xarxa preexistent en què no es preveia d’intervenir però que s’ha
adaptat en la mateixa mesura.
Més enllà d’això podem destacar increments menors en el capítol elèctric
(major amidament de diversos tipus de cablejat en tant que ha estat
necessari de substituir íntegrament el cable que va des del pavelló fins a
l’escomesa de la companyia), de lluminàries (s’han substituït totes les
lluminàries previstes per nous elements de tecnologia LED), de veu i dades (s’han
incrementat els punts de xarxa i antena previstos) i proteccions contra
incendis (ha estat necessari duplicar el sistema previst per a la detecció de
fums atès que la cortina existent per a partir la pista en dos per als
entrenaments no fa possible de resoldre-ho amb una sola línia).
o

Fusteria: Increment
poc
rellevant,
de l’ordre
concentrat en l’apartat de fusteria exterior.

d’un

3%, íntegrament

L’origen d’aquests increments es troben motivats en la modificació de la zona
d’accés i recepció en què s’ha convertit una finestra petita en una semibalconera i s’ha afegit una finestra de tipus guillotina per actuar, si s’escau, com a
guixeta.
o

Modificació banys: Cal entendre’l com a un capítol de nova aparició, tot i estar
majoritàriament format per partides d’obra ja detallades i valorades en el projecte
inicial.
El
seu
origen
no
és
altre
que
la
modificació endegada pels
responsables municipals en relació a la nova ubicació dels banys per al públic,
havent incorporat en aquesta part aquelles conceptes més primaris que es podien
entendre propis de la fase 02.

o

Exteriors: Modificació insignificant, fins
52,17€).

i tot lleugerament

o

Reforma i ampliació de la pista: L’increment global generat
24% suposa, percentualment, la modificació més destacable.

a la baixa (menys
de gairebé

un

L’origen i justificació d’aquest increment rau en la problemàtica detectada un
cop s’han pogut fer les cales oportunes i s’ha pogut comprovar la composició de
la tarima de la pista, diferent a la prevista a l’inici.
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A més a més, la solera de formigó preexistent no es trobava a un nivell uniforme,
fet que ha comportat la necessitat de demolir-ne manualment una part
significativa per tal de poder realitzar adequadament l’extensió de la pista.
Finalment, també ha suposat un increment la necessitat de modificar i adaptar els
ancoratges de part de les porteries, inexistents en l’època en què es va
redactar el projecte.
o

WC’s: Tal
i
com
ja
hem destacat
anteriorment, la modificació dels
banys ha estat un dels canvis més notables en relació al projecte aprovat,
modificació que ha suposat també un increment notable de cost tot i que
en aquesta comparativa pugui aparèixer com a un estalvi.
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Això és així perquè únicament s’ha mantingut en aquest
apartat
la
part
d’obra
exclusivament vinculada als nous banys, havent traslladat a un nou
capítol de la fase 2 tota la part relativa als canvis generats en la zona de
l’accés així com en d’altres apartats els aspectes relatius a la fusteria exterior i
part dels nous tancaments.
Si
ho haguéssim computat en un únic capítol l’increment generat per la
modificació dels banys es mouria a l’entorn dels 25.000€.
o

Ascensor: L’increment majoritari estimat per aquest capítol es deu a la
necessitat de disposar d’una escomesa independent per a l’ascensor d’acord
amb la nova legislació vigent.

o

Exteriors: Atesos els increments globals d’aquesta fase i atès que en aquest
apartat només es preveien diferents elements
de
mobiliari
urbà
prescindibles
s’ha estimat convenient la supressió d’aquestes partides per tal
de minimitzar l’increment total.
Vist l’informe emès el proppassat dia 16 de desembre per l’arquitecta tècnica
municipal.
Vist l’informe emès en el dia d’avui per la Secretària-interventora municipal.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar la urgència de la present proposta.
SEGON.- Aprovar el MODIFICAT DEL PROJECTE DE REFORMA I AMPLIACIÓ
DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL, redactat per l’arquitecte dels Serveis
Tècnics del Consell Comarcal de la Selva i director de les obres, de conformitat amb
l’establert a l’article 234.3.a) del TRLCSP.
Atès que les modificacions que s’hi contemplen ja han estat executades per
l’empresa adjudicatària, no té sentit el tràmit d’audiència del contractista i del
redactor del projecte, previst a l’article 234.3.b) del TRLCSP, i en conseqüència es
prescindirà d’aquest tràmit.
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TERCER.- Modificar el contracte d’obres de la reforma i ampliació del pavelló
poliesportiu municipal, adjudicat a la UTE VORACYS, S.L. i MOLINS CONSTRUCCIÓN
URBANÍSTICA Y PROYECTOS, S.L., al concórrer les circumstàncies que es descriuen
a continuació, de conformitat amb l’establert a l’article 107.1 del TRLCSP:
-

Inadequació de la prestació contractada per a satisfer les necessitats que
pretenen cobrir-se degut a errors o omissions en la redacció del projecte
o de les especificacions tècniques (art. 107.1.a) del TRLCSP):
o Hi havia un error en el plànol d’estructura original facilitat,
principalment en la definició d’alguns murs de blocs com a
portants, que ha obligat a realitzar petites modificacions en la
partida d’enderrocs i estructura, per a poder unir correctament la
nova estructura amb aquella existent.
o Unes diferències en els nivells i rasants preexistents per a l’escala
d’accés al camp de futbol, ha obligat a incrementar els
amidaments d’algunes partides ja contemplades en el projecte.
o Substitució de les lluminàries previstes per nous elements de
tecnologia LED.
o Increment dels punts de xarxa i antena previstos inicialment.

-

Necessitat
d’ajustar
la prestació
a especificacions
tècniques,
mediambientals, urbanístiques, de seguretat o d’accessibilitat aprovades
amb posterioritat a l’adjudicació del contracte (art. 107.1.e) del
TRLCSP):
o Fruit de les exigència de DIPSALUT en relació a la xarxa de
producció d’ACS, les partides d’instal·lacions d’aigua i de gas,
s’han vist significativament incrementades respecte les previsions
del projecte.
o Necessitat que l’ascensor, d’acord amb la nova legislació vigent,
disposi d’una escomesa independent.
o Necessitat de substituir íntegrament el cable elèctric que va des
del pavelló fins a l’escomesa de la companyia
o Necessitat de duplicar el sistema d’incendis per a la detecció de
fums atès que la cortina existent per a partir la pista en dos per
als entrenaments no fa possible resoldre-ho amb una sola línia.

-

Inadequació del projecte o de les especificacions de la prestació per
causes objectives que determinen la seva falta d’idoneïtat, consistents en
circumstàncies de tipus geològic, hídric, arqueològic, mediambiental o
similars, posades de manifest en posterioritat a l’adjudicació del
contracte i que no fossin previsibles amb anterioritat aplicant tota la
diligència requerida d’acord amb una bona pràctica professional en
l’elaboració del projecte o en la redacció de les especificacions tècniques
(art. 107.1.b) del TRLCSP):
o Problemàtica detectada en la composició de la tarima de la pista
un cop s’han pogut realitzar les cales oportunes.
o Necessitat d’enderrocar manualment una part significativa de la
solera de formigó de la pista, atès que no es trobava a un nivell
uniforme per tal de poder realitzar adequadament l’extensió de la
pista.
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TERCER.- Les modificacions del contracte que s’esmenten a punt precedent,
no alteren en cap cas les condicions essencials de la licitació i adjudicació, i es
limiten a introduir les variacions estrictament indispensables per a respondre a les
causes objectives que, en cada cas, la fan necessària.
QUART.- El valor global de les modificacions que es descriuen en el
MODIFICAT DEL PROJECTE, ascendeix a SETANTA-DOS MIL CINC-CENTS VINT-IVUIT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS (72.528,17.-€), més QUINZE MIL DOS-CENTS
TRENTA EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS (15.230,92.-€) en concepte d’IVA.
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No obstant, el cost real de les modificacions és lleugerament inferior, atès que
l’empresa adjudicatària va oferir una rebaixa respecte el preu de licitació del
9,56%, percentatge que també s’ha d’aplicar en l’import de les modificacions
executades. Per tant, el cost real de les modificacions d’obra descrites en el
MODIFICAT DEL PROJECTE és de SEIXANTA-CINC MIL CINC-CENTS NORANTAQUATRE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS (65.594,47.-€), més IVA, és a dir,
SETANTA-NOU MIL TRES-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS
(79.369,31.-€).
CINQUÈ.- La despesa derivada de la modificació del contracte, serà a càrrec
de la partida 63201.342 del pressupost de l’exercici.
SISÈ.- La validesa dels citats acords queda condicionada a la ratificació dels
mateixos per part del Ple de la Corporació, el qual, de conformitat amb l’establert a
la Disposició addicional segona del Text refós de la Llei de contractes del sector
públic (Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre) té assignades les
competències com a òrgan de contractació.
SETÈ.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.

Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
23.- PRECS I PREGUNTES.
El regidor el Sr. Lluís Barnès comenta que s’encarregarà a la empresa INSTEL per
import de 452,50 € (iva exclòs) la posada en funcionament dels dispositius per els
accessos als equipaments públics.
I no produint-se cap intervenció, la Sra. Alcaldessa dóna per finalitzada la reunió.
Són les 21:00 hores.
Compleixi’s
Montserrat Roura i Massaneda
Alcaldessa
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