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 28 de juny 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 RESJGL2016/12 DE DATA 14
DE JUNY 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. LLICÈNCIA URBANÍSTICA. JESUS TURON XIFRA
6. LLICÈNCIA URBANÍSTICA. GICARNS SL
7. INICI EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE CONSERVACIÓ I
MILLORA DELS ESPAIS VERDS I ARBRAT VIARI DE RIUDELLOTS DE LA
SELVA
8. TREBALLS D'EXECUCIÓ D'UN NOU EMBORNAL A L'AVINGUDA MAS PINS
9. REQUERIMENT JUSTIFICACIÓ BAIXA DESPROPORCIONADA EN LES OBRES
PER A LA COBERTA DE LA PISTA POLIESPORTIVA DE L'ESCOLA MUNICIPAL
10. ATORGAMENT
D'AJUTS
ECONÒMICS
ENTITATS
DIVERSES:
COLLA
GEGANTERA DE RIUDELLOTS. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER
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L'ORGANITZACIÓ
ANIVERSARI

DELS

ACTES

DE

LA
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DEL
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20È

11. ATORGAMENT D'AJUTS ECONÒMICS A ENTITATS: CLUB PETANCA
RIUDELLOTS PEL CAMPIONAT SOCIAL DE LA FESTA MAJOR DE L'ANY 2016
12. SOL·LCITUD DE SUBVENCIÓ PER LA PARTICIPACIÓ EN ELS CAMPIONATS
D'ESPANYA D'HANDBOL. DENEGACIÓ
13. URGENTS
SOL.LICITUD EXEMPCIÓ ESCOMBRARIES PER LOCAL TANCAT. MANEL
NAQUI PINTOR
14. PRECS I PREGUNTES
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Obert l’acte per la Sra. Alcaldessa, s’inicia el debat dels anteriors punts detallats:

1. APROVACIÓ ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL RESJGL2016/12 DE DATA 14
DE JUNY DE 2016
Vista la proposta d’acord número PRP2016/549 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 14 de juny de 2016 (RESJGL2016/12), còpia de la qual,
s’ha tramés 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 14 de juny de 2016 (RESJGL206/11).

Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
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2. AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE DESPESES VÀRIES.
Vista la proposta d’acord número PRP2016/543 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 11/2016, i d'import ONZE
MIL TRES-CENTS QUARANTA EUROS I NORANTA-VUIT CÈNTIMS (11.340,98€).
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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 PRP2016/533 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: FORMACIÓ CARRIL BICI.
 Empresa adjudicatària: ALBERT TULSÀ SL
 Número Certificació: 1 (REGISTRE D'ENTRADA NUM. 3107 10.06.2016)
 Import: 6.961,64€
SEGON.- L’esmentada despesa serà a càrrec de la partida 60905.171 de
l’estat de despeses del pressupost vigent.
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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 PRP2016/534 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
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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. 3127 de 14.06.2016),
corresponent als imports recaptats durant el mes de MAIG, en període voluntari i
executiu, per un import total de 190.865,70€, 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 221,40€..
SEGON.- Aprovar el plec de càrrec corresponent al mes de MAIG tramès pel
mateix Servei de Recaptació del Consell Comarcal de La Selva (Reg. entrada núm.
3128 de 14.06.2016) i referit als conceptes tributaris i imports que seguidament
s’indiquen:
EXERCICI
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

CONCEPTE
Bens
immobles
de
característiques especials
Escombraries
IAE
IBI Urbana
IIVTNU-Impost
s/increment
valor
terrenys n. urbana
IVTM-Impost
Vehicles
T.M.
Interessos
de
demora
extemp.
IVTM-Impost
Vehicles
T.M.
Recàrrec extemporaneïtat

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

IMPORT
8.579,05€
2.994,27€
100,78€
169,98€
5.980,70€
3.758,61€
4,87€
162,15€
23,34€
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TOTAL CÀRRECS

21.773,75€

TERCER.- Aprovar la factura de data corresponent al mes d'abril, tramesa
pel Servei de Gestió Tributària del Consell Comarcal de la Selva (reg. entrada núm.
3129 de 14.06.2016, i referida als conceptes tributaris i import que seguidament
s'indiquen; i disposant-ne la corresponent baixa dels comptes municipals.
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EXERCICI
2010
2016
2016
2016

CONCEPTE
Taxa utilització privativa
Cementiri
IBI Urbana
IVTM-Impost
Vehicles
T.M.
TOTAL BAIXES

IMPORT
619,99€
311,17€
204,01€
82,30€
1.217,47€

QUART.- Aprovar la factura de data corresponent al mes de maig, tramesa
pel Servei de Gestió Tributària del Consell Comarcal de la Selva (reg. entrada núm.
3160 de 14.06.2016, i referida als conceptes tributaris i import que seguidament
s'indiquen; i disposant-ne la corresponent baixa dels comptes municipals.
EXERCICI
2011
2011
2012
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2014
2015
2016
2016

CONCEPTE
IIVTNU-Impost
s/increment
valor
terrenys n. urbana
IVTM-Impost
Vehicles
T.M.
IIVTNU-Impost
s/increment
valor
terrenys n. urbana
Interessos
de
demora
extemp.
IVTM-Impost
Vehicles
T.M.
Recàrrec extemporaneïtat
IIVTNU-Impost
s/increment
valor
terrenys n. urbana
IIVTNU-Impost
s/increment
valor
terrenys n. urbana
IVTM-Impost
Vehicles
T.M.
IVTM-Impost
Vehicles
T.M.
IVTM-Impost
Vehicles
T.M.
Escombraries
IBI Urbana
TOTAL BAIXES
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182,08€
1.853,36€
155,56€
4,87€
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632,81€
256,70€
298,50€
298,50€
298,50€
127,18€
539,55€
5.763,00€
5

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

75c10a158cba4e6fb5994fab9d7c726d001

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.

5. LLICÈNCIA URBANÍSTICA. J T X
Vista la proposta d’acord número PRP2016/542 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
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Vist l’expedient de llicència urbanística número 2016/364, 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: 364 - 01 11 004 86 /2016



Sol·licitant: J T X



Obres que s’autoritzen: CONSTRUCCIÓ PISCINA



Emplaçament: CARRER AVETS, 5



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:...............................................161,20.-€
(pagament efectuat en data 09/06/2016)



Liquidació provisional de l’Impost sobre construccions, instal·lacions
i obres (ICIO): .................................................................. 227,02.-€.

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: -
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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.
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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 286.-€
(dipòsit previ efectuat en data 23/06/2016)
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. GICARNS SL
Vista la proposta d’acord número PRP2016/541 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vist l’expedient de llicència urbanística número 2016/377, 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: 377 - 01 11 004 91 /2016



Sol·licitant: GICARNS SL



Obres que s’autoritzen: MOVIMENT DE TERRES PREVI A LA CONSTRUCCIÓ
DE NAU INDUSTRIAL
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Emplaçament: AV MAS VILÀ, 190 (POLÍGON INDUSTRIAL)



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: ..................... 161,20.-€



Liquidació provisional de l’Impost sobre construccions, instal·lacions
i obres (ICIO): .................................................................. 299,21.-€

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

En relació al contingut del projecte i documentació presentada:
1.1 En el moment de realitzar la segona fase de l’excavació de 1024,35 m3 de
terres, s’haurà de justificar el seu destí.

2.

De caràcter urbanístic:
2.1 L’eficàcia de la llicència haurà de comportar el desmantellament de totes
les instal.lacions situades dins la franja no edificable de 10 mts en el límit
del polígon.

3.

Altres autoritzacions que es requereixen amb caràcter previ: TERCER.- Donar trasllat de la present resolució a l’interessat/ada.

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

7. INICI EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE CONSERVACIÓ I
MILLORA DELS ESPAIS VERDS I ARBRAT VIARI DE RIUDELLOTS DE LA
SELVA
Vista la proposta d’acord número PRP2016/539 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Atès que és necessari l’inici d’un procediment per la contractació dels serveis de
conservació i millora dels espais verds i arbrat viari de Riudellots de la Selva.
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Mitjançant l’execució del contracte se satisfarà la necessitat de conservar i mantenir
els espais públics (béns immobles) de titularitat municipal.
La funció principal és assegurar la prestació d’un servei de conservació i
manteniment d’espais públics del municipi en les millors condicions possibles
d’eficàcia, eficiència, seguretat, millora continuada del comportament ambiental,
estalvi de recursos , prevenció de la contaminació i potenciació de les funcionalitat
del verd urbà envers els veïns, tot garantint la competència professional dels
treballadors del referit servei.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen , ACORDA:
PRIMER.- Que s’iniciï l’expedient per la contractació dels serveis de
conservació i millora dels espais verds i arbrat viari de Riudellots de la selva.
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SEGON.- Que l’Interventora emeti un informe sobre el percentatge que
suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent
als efectes de determinar l’òrgan competent.
TERCER.- Que la Secretaria emeti un informe sobre la legislació aplicable i el
procediment a seguir per a dur a terme l’adquisició.

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

8. TREBALLS D'EXECUCIÓ D'UN NOU EMBORNAL A L'AVINGUDA MAS PINS.
Vista la proposta d’acord número PRP2016/538 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Atès que quan es produeixen fortes pluges, s’acumula molta aigua en l’Avinguda
Mas Pins davant de l’empresa Simon. És voluntat d’aquest Ajuntament fer un nou
embornal amb la reixa inclinada i oberta en direcció al carrer perquè l’aigua hi entri
directament.
L’actuació consistirà en l’enderroc de l’embornal existent i transport de runes a
l’abocador, així com la reposició de la vorera i la barana de protecció pels vianants.
El nou embornal tindrà les mides d’1,00m de llargada X 0,50m d’amplada i 0,70m
de fondària a la vorera.
Per tal de dur a terme aquests treballs, es demana pressupost a 3 empreses
especialitzades, les següents:
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EMPRESA
Construccions i Obres
Riudellots, S.L.
Albert Tulsà, S.L.
Moreno Barbera, S.L.

DATA I REGISTRE
D’ENTRADA
08/06/2016 R.E. 3043

IMPORT ( IVA EXCLOS)

15/06/2016 R.E. 3172
15/06/2016 R.E. 3184

2.850,00 €
1.755,00 €

2.843,61 €

Vist l’informe de la tècnica municipal la Sra. Emma Masó i Casadellà el qual conclou
que l’oferta més econòmica per realitzar els treballs es la presentada per l’empresa
MORENO BARBERA,S.L. amb un pressupost total de 1.755,00 € + IVA = 2.123,55 €
Alhora, el mateix informe manifesta la conveniència de que l’adjudicatari presenti
una declaració responsable del compliments dels requisits per contractar amb
l’administració.
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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.- Acceptar el pressupost presentat per la mercantil Construcciones
MORENO BARBERA,S.L amb domicili a carrer Àngel Guimerà. 60 Entl. 3a 17190 de
Salt i amb NIF B17166497 per la realització dels treballs d’execució d’un embornal
nou per un import total de 2.123,55 € ( iva inclòs).
SEGON.- Requerir a l’empresa adjudicatària que en un termini de 10 dies
presenti degudament omplerta la declaració responsable del compliments dels
requisits per contractar amb l’administració que s’adjunta.
TERCER.- La despesa derivada de la present contractació anirà a càrrec de la
partida 21301.165 del pressupost vigent.
QUART.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada
Riudellots de la Selva, 29 de juny de 2016

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

9. REQUERIMENT JUSTIFICACIÓ BAIXA DESPROPORCIONADA EN LES OBRES
PER A LA COBERTA DE LA PISTA POLIESPORTIVA DE L'ESCOLA MUNICIPAL
Vista la proposta d’acord número PRP2016/548 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
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La mesa de contractació en sessió del dia 23 de juny de 2016 va procedir a
l’obertura del sobre núm. 2, corresponent al procediment de licitació de les obres
per la coberta de la pista poliesportiva de l’escola de Riudellots de la Selva.
El sobre núm. 2 contenia les ofertes econòmiques així com els altres criteris de
valoració amb els següents resultats.
EMPRESA LICITADORA
B28 CONSTRUCCIONS S.L.
APIMET CONSTRUCCIONES
AUTOPORTANTES S.L.
RUBAU- TARRÉS S.A.U
ÀRIDS VILANNA S.L.U
XAVIER ALZINA S.A.
SALVADOR SERRA
ARGON CONSTRUCCIÓ
ARCADI PLA S.A.
CONSTRUCCIONS DEUMAL S.A.
BIGAS CONSTRUCTORA

Elia Masso i Tamayo
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TOP PROYECTOS & CONTRATAS
COBRA
VORACYS
SEITEC
ARTÍFEX
GICSA
TEX EXCAVACIONES AMPURDAN
2000
VISCOLA

PREU OFERTAT
214.200,00 €
159.812,00 €

A*
4.48
6.00

B**
2,00
2,00

C***
2,00
0,00

TOTAL
8,4765
8,0000

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

4.82
5.66
4.84
5.05
5.71
4.95
5.00
5.19
5.16
4.36
5.18
4.94
4.74
4.78
4.65

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
0,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
0,00

8,8157
9,6578
8,8428
9,0467
9.7144
8.9547
8,9986
9,1934
7,1565
8,3634
9,1831
8,9361
8,7433
8,7819
6,6459

190.991,73 €

5.02

2,00

2,00

9,0205

199.144.51
169.478,55
198.000,00
190.000,00
167.800,00
193.529,59
191.829,00
184.999,00
185,953,82
219.754,43
184.999,00
194.258,06
202.151,54
200.521,40
206.390,00

A*.- PUNTUACIÓ PREU ( MÀXIM 6 PUNTS)
B**.- PUNTUACIÓ TERMINI DE GARANTIA FINS A 4 ANYS ( MÀXIM 2 PUNTS).
C***.-PUNTUACIÓ REDUCCIÓ DE TERMINI DE 6 SETMANES + PRESENTACIÓ PLA DE TREBALL
(MÀXIM 2 PUNTS).

Atès que l’oferta econòmica més avantatjosa és la presentada per l’empresa
ARGON INFORMÀTICA, S.A. amb NIF A17154006, per a l’execució del contracte
corresponent les obres per la coberta per la pista poliesportiva de l’escola de
Riudellots de la SELVA.
Atès que la seva oferta constitueix baixa temerària de conformitat amb l’establert i
l’art. 85 i 86 del Reglament de Contractes de les Administracions públiques al ser
inferior al 10% de la mitjana aritmètica del conjunt de les ofertes un cop exclosos
aquelles que superaven en un 10% la mateixa.
Atès que l’art. 152 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector públic (TRLCS)
requereix que quan s’identifiqui una proposta que pugui ser considerada
desproporcionada o anormal, s’haurà de donar audiència al licitador que l’hagi
presentat per tal de que justifiqui la valoració de l’oferta i precisi les condicions de
la mateixa, en particular al que es refereix a l’estalvi que permet el procediment
d’execució del contracte, les solucions tècniques adoptades i les condicions
excepcionalment favorables de què disposi per executar la prestació, la originalitat
de les prestacions proposades, el respecte de les disposicions relatives a la
protecció del treball així com les seves condicions.
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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.- Requerir a l’empresa ARGON INFORMÀTICA S.A. amb NIF
A17154006 perquè en el termini màxim de 10 dies naturals presenti la
documentació justificativa de l’execució del contracte per l’import ofertat, en els
termes establerts a l’art. 152 del TRLCSP.
SEGON.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.
No obstant, la Junta de Govern Local acordarà allò que consideri més oportú.

Debat:

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

10. ATORGAMENT D'AJUTS ECONÒMICS ENTITATS DIVERSES:
COLLA GEGANTERA DE RIUDELLOTS. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER
L'ORGANITZACIÓ DELS ACTES DE LA CELEBRACIÓ DEL SEU 20È ANIVERSARI
Vista la proposta d’acord número PRP2016/535 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vista la sol·licitud de subvenció presentada la Sra. Maria Riera Casadevall, com a
Tresorera de la Colla Gegantera de Riudellots de la Selva, en data 7 de juny de
2016 i registre d’entrada número 3031.
Atès que en la sol·licitud exposen que el dia 28 de novembre de 2015, la Colla
Gegantera va celebrar el seu 20è aniversari, i es va fer una festa amb 16 colles
geganteres d’altres poblacions i tot un seguit d’actes per commemorar aquesta
efemèride.
Atès que per acord de Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 27
d’octubre de 2015, va acordar atorgar a la Colla gegantera de Riudellots una
subvenció per import de 5.000,00€ com a avançament per sufragar part de les
despeses del actes programats per la celebració del 20è aniversari de la colla
gegantera.
Atès que juntament amb la sol·licitud, presenten la relació d’ingressos i despeses,
així com còpia de totes les factures, de la celebració del 20è aniversari.
En aquest sentit, exposen que van obtenir d’ingressos 9.829,52 € (inclou la
bestreta efectuada per la corporació de 5.000,00€) i de despeses un total de
13.138,59 €. Sol·licitant una subvenció de 3.309,07 €.
Plaça de l’Ajuntament, 1 . 17457 Riudellots de la Selva
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Vist l’interès públic dels actes programats que es varen programar, pel foment de la
cultura catalana, tradicional i popular.
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 Colla Gegantera de Riudellots de la Selva amb NIF V17520289 una subvenció per import de 3.309,07 per a sufragar part de les
despeses dels diferents actes de la celebració del 20è aniversari de la Colla
gegantera.
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SEGON.- Disposar la despesa amb càrrec a la partida 48011.338 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 Colla Gegantera de Riudellots, pel seu
coneixement, i si en un termini d’un mes no manifesta el contrari, s’entén
acceptada la subvenció, així com les condicions generals i específiques per a la seva
aplicació.

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

11. ATORGAMENT D'AJUTS ECONÒMICS A ENTITATS:
CLUB PETANCA RIUDELLOTS PEL CAMPIONAT SOCIAL DE LA FESTA MAJOR DE
L'ANY 2016
Vista la proposta d’acord número PRP2016/544 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vista la sol·licitud de subvenció presentada pel Sr. Antonio Tuset Vilagrasa, com a
Secretari del Club Petanca Riudellots, amb registre d’entrada número 1384 en data
16 de març de 2016, pel campionat social de Festa Major 2016 i per la compra de
20 noves camisetes pels socis federats del Club.
Atès que la Regidoria d’esports ha creat un logotip del Servei d’Esports Municipal, i
vol incloure en totes les equipacions esportives aquest logotip identificatiu. És per
això, que va oferir al Club Petanca la compra de nou equipament esportiu, al qual la
corporació subvenciona el 50% d’aquest equipament, per un import de 1.141,03€
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(factura número
77916475L).

A-160.089

de

l’empresa

Equipacions

Esportives

amb

CIF

En aquet sentit, el Club petanca en data 14 de juny de 2016 i amb registre
d’entrada número 3130, modifiquen la seva petició inicial, sol·licitant només
subvenció pel Campionat social de la Festa Major de l’any 2016.
Vist l’informe emès pel Regidor d’Esports, Sr. Gerard Fabrellas, en data 23 de juny
de 2016, al qual estima correcta la petició de subvenció plantejada per aquesta
entitat.
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.
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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 al Club Petanca Riudellots, amb NIF G17947276, una
subvenció per un import de 732,00€, per sufragar les despeses del campionat
Social de Petanca de la Festa Major de l’any 2016.
SEGON.- Disposar la despesa amb càrrec a la partida 48021.340 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 732,00 €, 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.
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.
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SETÈ.- Notificar el present acord al Club Petanca 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.

12. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER LA PARTICIPACIÓ EN EL CAMPIONATS
D'ESPANYA D'HANDBOL. DENEGACIÓ

Elia Masso i Tamayo
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Vista la proposta d’acord número PRP2016/546 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vista la sol·licitud de subvenció presentada pel Sr. Lluís Díaz, en representació de
l’Alba Díaz Sánchez, per la participació de l’Alba amb el Club BML La Roca, de la
Roca del Vallès de Barcelona, als Campionats d’Espanya d’handbol juvenil femení
disputats a la localitat de Sagunto (València), els dies 4 a 8 de maig de 2016.
Atès que aquesta corporació sempre té la voluntat de promoure l’esport a tots els
nivells; és per això que dóna suport a les entitats esportives municipals, així com
als esportistes del municipi que realitzen esports individuals i que participen en
competicions tant nivell nacional com internacional.
Vist l’informe emès pel Regidor d’Esports, Sr. Gerard Fabrellas, en data 23 de juny
de 2016.
Atès que l’Alba ha participat a aquests campionats d’Espanya amb un club que no
és de Riudellots de la Selva, i per tant, les despeses exposades a la sol·licitud no és
una despesa subvencionable per part d’aquesta 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.- Denegar la subvenció sol·licitada per la per la participació de l’Alba
Diaz del Club BML La Roca, de la Roca del Vallès de Barcelona, als Campionats
d’Espanya d’handbol juvenil femení disputats a la localitat de Sagunto (València),
els dies 4 a 8 de maig de 2016.
SEGON.- Donar trasllat del present acord a la interessada i felicitar a l’Alba
Díaz per la seva participació amb el Club BML La Roca, de la Roca del Vallès de
Barcelona, als Campionats d’Espanya d’handbol juvenil femení, i pel bon resultat
obtingut.
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Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.

13. URGENTS
SOL.LICITUD BONIFICACIÓ TAXA ESCOMBRARIES PER LOCAL TANCAT.MNP

Elia Masso i Tamayo
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Vista la proposta d’acord número PRP2016/558 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vista la sol·licitud i documentació presentada pel Sr. M N P (RE 3227 de
17.06.2016), com a subjecte passiu tributari, sol·licitant BONIFICACIÓ de la
següent la següent liquidació:


Taxa pel servei de recollida de deixalles
Local comercial: Av. Països Catalans, 21
Exercici 2016
Import: 432,21€

Vist l’informe emès pels SSTT municipals, constatant el tancament efectiu del local,
segons informe del dia 23 de juny passat que indica que en l’esmentat local no s'hi
desenvolupa cap activitat.
D’acord amb l’ordenança fiscal núm. 8 a la liquidació repetida, pot ser-li aplicada la
bonificació prevista a l'art. 4 2.5 de la mateixa ordenança, que es transcriu tot
seguit : “S’aplicarà una bonificació del 50% de la quota que correspongui a locals o
establiments destinats a activitats industrials, comercials, professionals, artístiques o de
serveis situats en el nucli urba residencial, quan romanguin tancats al públic i sense activitat
de cap mena durant un mínim de 6 mesos consecutius al llarg del període impositiu (1 de
gener-31 de desembre de cada any) i així ho sol·liciti el contribuent interessat aportant
documentació acreditativa suficient”.

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.- Atorgar al Sr. M N P, en relació a la liquidació repetida de l'exercici
2016, bonificació del 50% de l'import de la tarifa aplicada (432'21 x 50% =
216,10€), a l'empara de l'art. 4 2.5 de l'ordenança fiscal núm. 8, reguladora de la
taxa per la prestació del servei de recollida de deixalles.
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TERCER.- Significar al Sr. M N P que aquesta bonificació té caràcter anual i,
en conseqüència, podrà sol·licitar-la novament, sempre i quan el local comercial
que genera la taxa romangui desocupat i sense activitat per un període mínim de 6
mesos consecutius al llarg del període impositiu (1 de gener-31-de desembre).
QUART.- Traslladar el present acord a l'interessat Sr. M N P i al Servei de
Recaptació del Consell Comarcal de La Selva, pel seu coneixement i als efectes
oportuns.

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

Elia Masso i Tamayo
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05/07/2016 SECRETARIA INTERVENTORA Montserrat Roura i Massaneda 07/07/2016 Alcaldessa

I no produint-se cap intervenció, la Sra. Alcaldessa dóna per finalitzada la reunió.
Són les 21:30 hores.
Compleixi’s
Montserrat Roura i Massaneda
Alcaldessa

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

Ho certifico
Èlia Massó i Tamayo
Secretària-interventora
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