ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 30 D´ABRIL DE
2019
Identificació de la sessió:
Núm. JGL2019000009
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 30 d´abril de 2019
Hora d’inici: 19:00 h
Hora de fi: 20:00 h
Lloc: sala 1 de juntes
Hi assisteixen:
Montserrat Roura Massaneda, Alcaldessa
Josep Ma. Corominas Pujol, Regidor
Gerard Fabrellas Ciurana, Regidor
Cristina Pineda Espinosa, Regidora
Èlia Massó I Tamayo, Secretària
Amb veu i sense vot:
Cap
Han Excusat la seva absència:
Cap
No han Excusat la seva absència:
Cap
Desenvolupament de la sessió.
Una vegada comprovada per la secretària l’existència del “quòrum” que cal, perquè
pugui ser iniciada es passa a tractar dels assumptes inclosos en l’ordre del dia.
ORDRE DEL DIA
1.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
2.- AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE DESPESES VARIES
3.- SERVEI GESTIÓ TRIBUTÀRIA MARÇ
4.- SERVEI DE VALORACIÓ D'UN TERRENY EDIFICABLE DE "CAL QUECO" A
RIUDELLOTS DE LA SELVA
5.- TRACTAMENT DE DESINSECTACIÓ I DESRATITZACIÓ DELS EDIFICIS MUNICIPALS
6.- SUBMINISTRAMENT SENYALITZACIÓ VERTICAL I PLAQUES AMB EL NOM DEL
CARRER PER EL POLÍGON INDUSTRIAL DE RIUDELLOTS DE LA SELVA
7.- SUBMINISTRAMENT MATERIAL DIVERS PER LA BRIGADA MUNICIPAL
8.- AMPLIACIÓ DE L'APARCA BICICLETAS DE L'ESCOLA DE RIUDELLOTS
9.- ADDENDA AL CONVENI MARC ENTRE EL CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ
LINGÜÍSTICA I L'AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA PER AL
DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES I ACTUACIONS D'ACOLLIMENT LINGÜÍSTIC
MITJANÇANT L'ORGANITZACIÓ DE CURSOS DE CATALÀ. APROVACIÓ.

10.- SUBVENCIÓ ENTITATS O PARTICULARS: SUBVENCIÓ A L’ESPORTISTA POL BOET
SURROCA PER LA PARTICIPACIÓ ALS CAMPIONATS NACIONALS I D'EUROPA DE
MOTOCICLISME
11.- CONCESSIÓ DE BESTRETA AL CONSELL PASTORAL PARROQUIA DE SANT ESTEVE
DE RIUDELLOTS
12.- URGENTS:
12.1 ESTABLIMENT DE PREUS PÚBLICS PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS ESPORTIUS
EN EL PAVELLÓ MUNICIPAL: GIMNÀSTICA 3A EDAT
13.- PRECS I PREGUNTES

1.0.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de
data 16 d’abril de 2019.
2.0.- AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE DESPESES VARIES
Vistes les relacions de factures que s’indiquen.
De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar la relació de factures F/2019/8 que s’adjunta al present com
annex, d’import VINT-SET MIL SIS-CENTS DINOU EUROS I TRENTA-NOU CÈNTIMS
(26.167,39€)
SEGON.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.

3.0.- SERVEI GESTIÓ TRIBUTARIA MARÇ
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, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar la liquidació mensual tramesa pel Servei de Recaptació del
Consell Comarcal de La Selva, corresponent als imports recaptats durant el mes de
MARÇ, en període voluntari i executiu, per un import total de 66.635’29€, pels
conceptes 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 818’90€.
SEGON.- Aprovar el plec de càrrecs corresponents al mes de MARÇ tramès pel
mateix Servei de Recaptació del Consell Comarcal de La Selva i referit als conceptes
tributaris i imports que seguidament s’indiquen.

EXERCICI
2018
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2018
2019
TOTAL CÀRRECS

CONCEPTE
DESCOMPTE PAGAMENT
ANTICIPAT
(MULTES/SANCIONS)
DESCOMPTE PAGAMENT
ANTICIPAT
(MULTES/SANCIONS)
FRACCIONAMENT
GRATUÏT UNIFICAT
IAE
IAE
IBI RÚSTICA
IBI RÚSTICA
IBI RÚSTICA
IBI URBANA
IBI URBANA
IBI URBANA
IBI URBANA
IBI URBANA
ICIO
IVTM
MULTES/SANCIONS
MULTES/SANCIONS
MULTES/SANCIONS

IMPORT
-50,00
-550,00
258,48
24,63
10.008,40
85,82
85,82
85,82
224,58
224,58
190,68
190,68
196,50
203,59
600,05
180,00
100,00
1.100,00
13.159,63€

TERCER.- Aprovar les baixes corresponents al mes de MARÇ tramès pel mateix
Servei de Recaptació del Consell Comarcal de La Selva i referit als conceptes tributaris
i imports que seguidament s’indiquen, disposant-ne la corresponent baixa dels
comptes municipals.
EXERCICI
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2014
2015
2016
2017
2018
2019
TOTAL BAIXES

CONCEPTE
IVTM
IVTM
IVTM
IVTM
IVTM
IVTM
IVTM
IBI URBANA
IVTM
IVTM
IVTM
IVTM
IVTM
IVTM

IMPORT
49,30
130,49
169,36
169,36
169,36
454,54
2.089,51
0,06
2.602,95
2.910,07
2.910,07
2.747,92
3.072,22
1.612,87
19.088,08€

QUART.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.

4.0.- SERVEI DE VALORACIÓ D'UN TERRENY EDIFICABLE DE "CAL QUECO" A
RIUDELLOTS DE LA SELVA
Atès que es vol saber el preu de mercat d’un terreny edificable de “Cal Queco” a
Riudellots de la Selva s’ha vist necessari disposar d’un informe de valoració, per
aquest motiu s’ha demanat pressupost a una empresa especialitzada per fer-ne la
valoració amb el següent resultat:
Empresa
ST
SOCIEDAD
TASACIÓN, SA

DE

Objecte
Valoració
del
terreny
edificable de “Cal Queco”

Import (IVA exclòs)
2.210,00.-€

Atès que es una empresa especialitzada en valoracions, només s’ha demanat un
pressupost.
Vista la proposta de despesa de contracte menor emesa per la Sra. Montserrat Roura,
Alcaldessa d’aquest Ajuntament, sobre la necessitat i finalitat del contracte a satisfer,
així com sobre l’adjudicatari del mateix.
L’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de govern local, en virtut de les
delegacions de competències efectuades per l’Alcaldessa-Presidenta de la Corporació,
mitjançant resolució 2015/307, de data 8 de juliol de 2015, sens perjudici de la seva
possible avocació per raons d’urgència, oportunitat o supòsits especials.
De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Acceptar el pressupost presentat per ST SOCIEDAD DE TASACIÓN,
SA amb CIF A28808145 i domicili a l’Avinguda Sarrià, 102-106 (Edifici Sarrià Fòrum),
de Barcelona-08017, per import de 2.674,10.-€ (IVA inclòs) per la valoració del
terreny edificable de “Cal Queco” de Riudellots de la Selva
SEGON.- La despesa resultant de la present contractació serà a càrrec de la
partida pressupostària 2019.920.22706
TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.

5.0.- TRACTAMENT DE DESINSECTACIÓ I DESRATITZACIÓ DELS EDIFICIS
MUNICIPALS. ACCEPTACIÓ PRESSPOST
Vist la obligació que tenen els ajuntaments a fer la desinsectació i desratització dels
edificis municipals i del casc urbà del municipi, s’han demanat tres pressupostos per
fer-ne el tractament amb el següent resultat:

Empresa

Objecte

GESTIOR QUÍMICS, SL

Tractament de desinsectació i
desratització
dels
edificis
municipals i casc urbà.
Tractament de desinsectació i
desratització
dels
edificis
municipals i el casc urbà.
Tractament de desinsectació i
desratització
dels
edificis
municipals i el casc urbà.

GRUP GQ PLAGUES, SL

TRATAMIENTO
I
CONTROL DE ANIMALES
NOCIVOS, SL

Import
(IVA
exclòs)
5.654,08.-€
6.784,92.-€

7.067,60.-€

Vista la proposta de despesa de contracte menor emesa per la Sra. Carme Camps
Goy, regidora de medi ambient d’aquest Ajuntament, sobre la necessitat i finalitat del
contracte a satisfer, així com sobre l’adjudicatari del mateix.
L’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de govern local, en virtut de les
delegacions de competències efectuades per l’Alcaldessa-Presidenta de la Corporació,
mitjançant resolució 2015/307, de data 8 de juliol de 2015, sens perjudici de la seva
possible avocació per raons d’urgència, oportunitat o supòsits especials.
De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Acceptar el pressupost presentat per GESTIOR QUÍMICS, SL amb CIF
B59360818 i domicili a la plaça Sant Joan, 7 de Castellar del Vallès-08211, per import
de 6.654,61.-€ (IVA inclòs) per el tractament de desinsectació i desratització dels
edificis municipals i el casc urbà.
SEGON.- La despesa resultant de la present contractació serà a càrrec de la
partida pressupostària 2019.1522.22700
TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.

6.0.- SUBMINISTRAMENT DE SENYALITZACIÓ VERTICAL I PLAQUES DE NOMS
DE CARRERS PER EL POLÍGON INDUSTRIAL I EL NUCLI URBA DE RIUDELLOTS
DE LA SELVA. ACCEPTACIÓ PRESSUPOST.
Atès que s’ha de completar la senyalització horitzontal del polígon industrial amb
senyalització vertical, en aquest cas pas de vianants, s’ha optat per posar 40 senyals
noves de pas de vianants.
Atès a la gran velocitat en que circulen els vehicles dins del nucli urbà, s’ha vist
necessari reduir la velocitat passant de 40 a 30 km/h, per aquest motiu s’ha optat per
posar 45 senyals de velocitat 30 km/h.
Vist també que degut al deteriorament que comporta el pas dels anys, s’han de
canviar les plaques de carrer amb els noms corresponents de la part nova del nucli
urbà de Riudellots, i per aquest motiu s’ha optat per posar 48 plaques i 15 suports per

banderola.
A aquest efecte s’ha demanat pressupost
senyalització amb el següent resultat:
Empresa
SEÑALES GIROD, SL

SERVEIS
VIALS
VALLÈS, SL

DEL

SEÑALIZACIONES
I
OBRAS FERNANDEZ, SL

a

3

empreses

Objecte
Senyalització
vertical
i
plaques de noms de carrer
per el polígon i el nucli urbà.
Senyalització
vertical
i
plaques de noms de carrer
per el polígon i el nucli urbà.
Senyalització
vertical
i
plaques de noms de carrer
per el polígon i el nucli urbà.

especialitzades

en

Import (IVA exclòs)
5.771,56.-€

4.800,84.-€
882,76.-€ (total del
preu per unitat de
cada senyal i placa del
carrer.)

Vista la proposta de despesa de contracte menor emesa per la Sra. Carme Camps Goy
regidora de medi ambient d’aquest Ajuntament, sobre la necessitat i finalitat del
contracte a satisfer, així com sobre l’adjudicatari del mateix.
L’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de govern local, en virtut de les
delegacions de competències efectuades per l’Alcaldessa-Presidenta de la Corporació,
mitjançant resolució 2015/307, de data 8 de juliol de 2015, sens perjudici de la seva
possible avocació per raons d’urgència, oportunitat o supòsits especials.
De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Acceptar el pressupost presentat per SERVEIS VIALS DEL VALLÈS, SL
amb CIF B62175575 i domicili al carrer Mas Dorca, 24 del polígon industrial l’Ametlla
Park de l’Ametlla del Vallès-08480, per import de 5.809,02.-€ (IVA inclòs) per el
subministrament de senyalització vertical i plaques de noms de carrer per el polígon
industrial i el nucli urbà de Riudellots.
SEGON.- La despesa resultant de la present contractació serà a càrrec de la
partida pressupostària 2019.454.21003
TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.

7.0.- SUBMINISTRAMENT MATERIAL DIVERS PER LA BRIGADA MUNICIPAL.
ACCEPTACIÓ PRESSUPOST.
Atès que es vol garantir que les cordes de subjecció de la càrrega del remolc quedin
guardades i no puguin ser sostretes es necessària la compra d’una caixa de transport
homologada per guardar-hi material.
A part també s’ha comprat divers material com una corona per fer forats des de 6 mm
fins a 40mm, brides i altre petit material perquè la brigada en tingui en estoc per quan

es necessiti.
A aquest efecte, s’ha demanat pressupost a una empresa especialitzada amb el
següent resultat:
Empresa
WÜRTH ESPAÑA, SA

Objecte
Material divers per a la
brigada municipal.

Import (IVA exclòs)
500,31.-€

Vista la proposta de despesa de contracte menor emesa per la Sra. Carme Camps Goy
regidora de medi ambient d’aquest Ajuntament, sobre la necessitat i finalitat del
contracte a satisfer, així com sobre l’adjudicatari del mateix.
L’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de govern local, en virtut de les
delegacions de competències efectuades per l’Alcaldessa-Presidenta de la Corporació,
mitjançant resolució 2015/307, de data 8 de juliol de 2015, sens perjudici de la seva
possible avocació per raons d’urgència, oportunitat o supòsits especials.
De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Acceptar el pressupost presentat per WÜRTH ESPAÑA, SA amb CIF
A08472276 i domicili al carrer Joiers, 21 del polígon industrial Riera de Caldes de
Palau-Solità i Plegamans-08184, per import de 605,38.-€ (IVA inclòs) per la compra
de material divers per a la brigada municipal.
SEGON.- La despesa resultant de la present contractació serà a càrrec de la
partida pressupostària 2019.1522.21300
TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.

8.0.- AMPLIACIÓ DE L'APARCA BICICLETAS DE L'ESCOLA DE RIUDELLOTS.
ACCEPTACIÓ PRESSUPOST.
Atès que des de l’Escola de Riudellots s’ha demanat ampliar la zona per aparcar
bicicletes degut a la gran quantitat de nens i nenes que van a l’escola en bicicleta o
patinet. Per aquest motiu es creu convenient adquirir-ne un amb capacitat per 5
bicicletes més.
A aquest efecte, s’ha demanat pressupost a dues empreses especialitzades amb el
següent resultat:
Empresa
Park’s 3000, SL
Benito Urban, SLU

Objecte
Aparca Bicicletes
Aparca Bicicletes

Import (IVA exclòs)
81,00.-€
116,75.-€

Vista la proposta de despesa de contracte menor emesa per la Sra. Carme Camps
Goy, regidora de medi ambient d’aquest Ajuntament, sobre la necessitat i finalitat del
contracte a satisfer, així com sobre l’adjudicatari del mateix.
L’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de govern local, en virtut de les

delegacions de competències efectuades per l’Alcaldessa-Presidenta de la Corporació,
mitjançant resolució 2015/307, de data 8 de juliol de 2015, sens perjudici de la seva
possible avocació per raons d’urgència, oportunitat o supòsits especials.
De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Acceptar el pressupost presentat per PARK’S 3000, SL amb CIF
B17708009 i domicili al carrer Pedret, 1 de Girona-17007, per import de 98,01.-€ (IVA
inclòs) per el subministrament d’un aparca bicicletes de 5 places per a l’Escola de
Riudellots.
SEGON.- La despesa resultant de la present contractació serà a càrrec de la
partida pressupostària 2019.454.21003
TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.

9.0.- ADDENDA AL CONVENI
MARC ENTRE EL CONSORCI PER A LA
NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA I L'AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS DE LA
SELVA PER AL DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES I ACTUACIONS
D'ACOLLIMENT LINGÜÍSTIC MITJANÇANT L'ORGANITZACIÓ DE CURSOS DE
CATALÀ. APROVACIÓ:
Vist que l’Ajuntament de Riudellots i el Consorci de Normalització Lingüística (CPNL)
comparteixen la voluntat i la necessitat de promoure l'ús social del català com a
llengua pròpia i oficial de Catalunya i de contribuir a l'aplicació de la Llei 1/1998, de 7
de gener, de política lingüística.
Atès que també tenen, la voluntat de treballar conjuntament per a millorar la
competència comunicativa de tots els col·lectius d'immigrants que no coneixen la
llengua catalana, com a recurs bàsic de cohesió social.
Vist que amb aquesta voluntat, en data 18 d’octubre de 2016, la Junta de Govern
Local va aprovar el Conveni marc entre el Consorci per a la Normalització Lingüística i
l’Ajuntament de Riudellots de la Selva per al desenvolupament de programes i
actuacions d'acolliment lingüístic.
Vist que les diferents actuacions acordades per desenvolupar aquest pla d'acolliment
lingüístic s'adjuntaran a aquest conveni marc mitjançant documents annexos, on
constarà el tipus d'actuació, els destinataris i les aportacions econòmiques.
En aquest sentit, es dur a terme un curs de català nivell Bàsic 3, amb codi
12068B3PRJ00022, amb data d'inici 2 d'abril de 2019 i data de finalització 20 de juny
de 2019, de 45 hores de durada, amb un màxim de 25 alumnes, a la Casa de Cultura
de Riudellots de la Selva.
De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local, ACORDA:

PRIMER.- Aprovar l’Addenda al Conveni marc per al desenvolupament de
programes i actuacions d'acolliment lingüístic. S’adjunta com annex 1.
SEGON.- Facultar àmpliament l’Alcaldessa, Sra. Montserrat Roura i Massaneda,
per a la signatura del document corresponent i realització d’altres gestions necessàries
per a la formalització de l’aprovació disposada, si s’escau.
TERCER.- Aprovar l’aportació d’aquest Ajuntament per finançar el curs de
català segons consta en l’annex del conveni, per import de 3.100,00€ amb càrrec a la
partida 338.22609 del pressupost del corrent exercici.
QUART.- Donar trasllat del present acord al Servei Comarcal de Català de la
Selva.
ANNEX I
Addenda al Conveni marc per al desenvolupament de programes i actuacions
d'acolliment lingüístic
REUNITS
D'una part, la senyora Montserrat Roura i Massaneda, alcaldessa de l’Ajuntament de
Riudellots de la Selva, nomenada en data 13 de juny de 2015, en virtut del que
disposa l'article 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
I d'una altra, el senyor Josep Madorell i Bonora, gerent del Consorci per a la
Normalització Lingüística (CPNL), nomenat per la resolució 40/2011 de la presidència
del CPNL de 20 de juny i ratificat pel Ple del CPNL el 24 de gener de 2012, d'acord
amb l'article 10 dels Estatuts del CPNL aprovats pel Govern de la Generalitat de
Catalunya els dies 3 i 11 d'octubre de 1988, i a l'empara de les facultats que li
confereix la resolució 71/2014 de la presidència del CPNL de 22 d'octubre i l'article 15
dels Estatuts.
MANIFESTEN
1. Que amb data 1 de setembre de 2016, el CPNL i l’Ajuntament de Riudellots de la
Selva van subscriure un Conveni marc per al desenvolupament de programes i
actuacions d'acolliment lingüístic amb codi C863-02013-008-16.
2. Que al conveni de col·laboració esmentat al punt anterior, es preveu que es podran
concretar les línies d'actuació previstes en addendes.
Les parts es reconeixen la capacitat legal suficient per a la signatura d'aquest
document i
ACORDEN
Primer.
Que el CPNL dugui a terme les següents accions:

- Organització d'un curs de nivell Bàsic 3, amb codi 12068B3PRJ00022, amb data
d'inici 2 d'abril de 2019 i data de finalització 20 de juny de 2019, de 45 hores de
durada, amb un màxim de 25 alumnes i un import de 3.100,00 €.
Segon.
Que l’Ajuntament de Riudellots de la Selva assumirà el 100,00% del cost total dels
serveis executats pel CPNL, és a dir, 3.100,00 €.
Tercer.
Que l’Ajuntament de Riudellots de la Selva efectuarà el pagament de l'import
especificat al punt anterior, abans de l'inici de les actuacions, mitjançant ràfega
bancària o ingrés, al número IBAN ES61 2100 2882 66 0200046565 de CaixaBank.
Com a prova de conformitat i acceptació, les parts signen aquesta addenda.
Montserrat Roura i Massaneda

Josep Madorell i Bonora

10.0.- SUBVENCIÓ ENTITATS O PARTICULARS: SUBVENCIÓ ESPORTISTA POL
BOET SURROCA PER LA PARTICIPACIÓ CAMPIONATS NACIONALS I D'EUROPA
DE MOTOCICLISME
Vista la sol·licitud de subvenció presentada pel Sr. Jordi Boet, en representació del seu
fill Poel Boet Surroca, el dia 11 de febrer de 2019 amb registre d’entrada número
E2019000857.
Atès que en la sol·licitud manifesta que en Pol Boet practica l’esport de motocròs a
nivell nacional i participarà als campionats europeus a la categoria mx125 i sub. 18, i
sol·licita col·laboració econòmica.
Atès que les administracions públiques han de promocionar l’esport a tots els nivells;
per això es considera convenient donar suport econòmic tant a les entitats esportives
municipals com als esportistes del municipi que participin en competicions tant nivell
nacional com internacional.
Vist l’informe emès pel Regidor d’Esports en data 29 d’abril de 2019 en relació a la
petició de subvenció sol·licitada.
De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Atorgar a l’esportista Pol Boet Surroca, veí de Riudellots de la Selva,
una subvenció per import de 200,00 euros per participar en els campionats
d’Espanya i d’Europa de motocròs.
SEGON.- Disposar la despesa amb càrrec a la partida 341.48024 del pressupost
del corrent exercici.
TERCER.- Disposar a l’interessat que haurà de presentar abans del dia 30 de
novembre del 2018 la següent documentació justificativa de la subvenció concedida,

per import igual o superior a 400,00€, 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).

QUART.- Disposar que el pagament anticipat o bestreta de les subvencions
abans de la justificació s’efectuarà prèvia sol·licitud expressa per part de l’interessat.
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 el material esportiu, en qualsevol acta,
acció de publicitat o difusió que realitzi sobre les actuacions objecte de la present
subvenció.
SISÈ.- Disposar que l’incompliment de les obligacions contingudes en aquesta
resolució i en l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Riudellots de la
Selva, pot donar lloc a la revocació de la subvenció concedida i al reintegrament, fins i
tot per la via administrativa, de les quantitats lliurades.
SETÈ.- Notificar el present acord a l’interessat, 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.

11.0.- CONCESSIÓ DE BESTRETA AL CONSELL PASTORAL PARROQUIA DE
SANT ESTEVE DE RIUDELLOTS
Vist que la Junta de Govern Local en sessió Ordinària celebrada el dia 19 de març de
2019, va acordar atorgar al Consell Pastoral de la Parròquia de Sant Esteve de
Riudellots de la Selva amb NIF R1700002G, una subvenció per import de 3.000,00€.
Atès que en aquest acord es va disposar que el pagament anticipat o bestreta de les
subvencions abans de la justificació s’efectuarà prèvia sol·licitud expressa per part
d’aquesta entitat, i que l’import màxim que es pot sol·licitar com a bestreta és del
80% de l’import concedit.
Atès que el Sr. Jaume Julià, rector de la Parròquia i en representació del Consell
Pastoral de la Parròquia de Sant Esteve de Riudellots de la Selva, en data 12 d’abril de
2019 amb registre d’entrada número E2019002103, ha sol·licitat la bestreta del 80 %
de l’import atorgat.
De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Concedir la bestreta corresponent al 80% de la subvenció concedida
per acord de la Junta de Govern Local adoptat en sessió ordinària del 19 de març de
2019, al Consell Pastoral de la Parròquia de Sant Esteve de Riudellots de la Selva amb
NIF R1700002G, per import de 2.400,00€.

SEGON.- Disposar la despesa amb càrrec a la partida 334.48015 del pressupost
del corrent exercici.
TERCER.- Donar trasllat de la present resolució al Consell Pastoral de la
Parròquia de Sant Esteve de Riudellots de la Selva pel seu coneixement.

12.0.- URGENTS:
12.1.- ESTABLIMENT DE PREUS PÚBLICS PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS
ESPORTIUS EN EL PAVELLÓ MUNICIPAL: GIMNÀSTICA 3A EDAT
Vist que el Ple de la Corporació en sessió celebrada 10 de novembre de 2015 va
aprovar l’Ordenança fiscal número 25 reguladora dels preus públics; la qual es va
modificar per acord del Ple de la Corporació, en sessió celebrada el dia 7 de novembre
de 2017, per tal d’incorporar a l’Annex I de la mateixa, nous conceptes pels quals es
poden aprovar preus públics (activitats esportives i de lleure al pavelló poliesportiu
municipal).
Vist que la modificació de la citada Ordenança fiscal va quedar aprovada
definitivament al no haver-se presentat, durant el període d’informació pública,
al·legacions ni reclamacions al respecte.
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 23 de gener de 2018, va
aprovar l’establiment de nous preus públics per a la realització d’activitats esportives i
de lleure al pavelló poliesportiu municipal.
Atès que en l’oferta de les activitats dirigides, s’ha inclòs la gimnàstica de 3a edat, que
es realitza dos dies a la setmana, dimarts i dijous, en horari de matí de 9:30 a 10:30
hores, i que està destinada a persones grans, ja que es tracta d’una activitat orientada
a millorar la qualitat de vida de la població jubilada mitjançant la pràctica física; és
voluntat d’aquest Ajuntament, establir un preu públic diferenciat per a les persones
que únicament assisteixen a aquesta activitat dirigida.
De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar la urgència de la present proposta.
SEGON.- Aprovar provisionalment l’establiment del nou preu públic que es
detalla a continuació, per a la realització de la següent activitat dirigida:
 Gimnàstica 3a edat: Activitat orientada a millorar la qualitat de vida
de la població jubilada mitjançant la pràctica física, consistent en dos
sessions a la setmana, en horari de matí de 9:30 a 10:30 hores, per
import de 10,75.-€/ mes.
TERCER.- Sotmetre el present acord a informació pública, pel termini de trenta
dies hàbils, mitjançant la publicació del corresponent anunci al BOP de Girona i al
tauler d’anuncis municipal, a fi que qualssevol interessat pugui examinar l’expedient i

presentar les reclamacions que estimi oportunes.
QUART.- L’aprovació provisional s’entendrà elevada a definitiva si no es
produeixen reclamacions en el termini indicat, procedint en aquest cas, a la publicació
íntegra dels preus públics aprovats.
CINQUÈ.- Informar al Ple municipal de l’adopció d’aquest acord en la propera
sessió ordinària que tingui lloc.

13.0.- PRECS I PREGUNTES

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

Signat electrònicament,

