
 

 

 

 

 
 

 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

DEL DIA 7 D´ABRIL DE 2020 

 

El Reial Decret 463/2020 de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la 

gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 estableix una sèrie de 

restriccions a la mobilitat de les persones indicant que únicament podran circular per 

les vies públiques en determinades situacions. 

 

Donades les competències que tenen atorgats els òrgans col·legiats de la corporació, i 

vist l’acord plenari que determina el règim de sessions, resulta necessari convocar 

aquests òrgans. 

 

La Disposició addicional Tercera del Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures 

urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de 

transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica estableix que els 

òrgans col·legiats de les entitats locals de Catalunya poden constituir-se, convocar i 

celebrar sessions, adoptar acords i remetre actes a distància, quan concorrin 

situacions de força major o de greu risc col·lectiu, catàstrofe i calamitats públiques. 

 

Les condicions exigides per l’esmentat Decret Llei als efectes de portar a terme la 

sessió són les següents: 

 

1) La convocatòria de les sessions haurà de motivar la concurrència o manteniment de 

la situació que justifica excepcionalment que se celebri a distància. 

 

2) Cal assegurar, per mitjans electrònics, les identitats dels membres  de la 

corporació, el contingut de les seves manifestacions i el moment en què es 

produeixen, la interactivitat i intercomunicació en temps real i la disponibilitat dels 

mitjans. 

 

3) Els mitjans electrònics han de garantir que no es produeixen interferències 

externes, la seguretat de les persones que hi participen, el manteniment del quòrum 

de constitució, la llibertat de participació en els debats i deliberacions i el secret 

d’aquestes últimes ( quan aquestes així ho siguin). A aquest efecte, d’acord amb Reial 

Decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en 

l'àmbit de l'Administració Electrònica, caldrà que els mitjans telemàtics utilitzats 

compleixin amb l’ENS. 

 

Cal tenir en compte, també que la sentència del Tribunal Constitucional número 

19/2019, de 12 de febrer determina, en relació a l’obligació dels càrrec electes 

d’assistir presencialment en el funcionament ordinari de les càmeres legislatives, que: 

 

Esta exigencia no admite otra excepción que la que pueda venir establecida en los 

reglamentos parlamentarios respecto a la posibilidad de votar en ausencia cuando 

concurran circunstancias excepcionales o de fuerza mayor, y para ello será necesario 

que el voto realizado sin estar presente en la cámara se emita de tal modo que se 

garantice que expresa la voluntad del parlamentario ausente y no la de un tercero que 

pueda actuar en su nombre. 

 

Atès que el Real Decret llei 11/2020 en la seva disposició final segona afegeix un 



 

 

 

 

 
 

apartat 3r a l’article 46 de la llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les bases de règim 

local que estableix: 

“3. En todo caso, cuando concurran situaciones excepcionales de fuerza mayor, de 

grave riesgo colectivo, o catástrofes públicas que impidan o dificulten de manera 

desproporcionada el normal funcionamiento del régimen presencial de las sesiones de 

los órganos colegiados de las Entidades Locales, estos podrán, apreciada la 

concurrencia de la situación descrita por el Alcalde o Presidente o quien válidamente 

les sustituya al efecto de la convocatoria de acuerdo con la normativa vigente, 

constituirse, celebrar sesiones y adoptar acuerdos a distancia por medios electrónicos 

y telemáticos, siempre que sus miembros participantes se encuentren en territorio 

español y quede acreditada su identidad. Asimismo, se deberá asegurar la 

comunicación entre ellos en tiempo real durante la sesión, disponiéndose los medios 

necesarios para garantizar el carácter público o secreto de las mismas según proceda 

legalmente en cada caso.A los efectos anteriores, se consideran medios electrónicos 

válidos las audioconferencias, videoconferencias, u otros sistemas tecnológicos o 

audiovisuales que garanticen adecuadamente la seguridad tecnológica, la efectiva 

participación política de sus miembros, la validez del debate y votación de los 
acuerdos que se adoptena”.  

En aquest sentit, davant la situació actual d’Estat d’Alarma es justifica plenament 

d’adopció la mesura de celebrar la sessió de la Junta de Govern telemàtica amb motiu 

del confinament i la restricció de la mobilitat de les persones com a conseqüència del 

COVID-19. 

 

Vista la competència de l’ article 21.1, m) de la Llei de Bases de Règim Local que 

estableix que correspon a l’alcalde “adoptar personalmente, y bajo su responsabilidad, 

en caso de catástrofe o de infortunios públicos o grave riesgo de los mismos, las 

medidas necesarias y adecuadas dando cuenta inmediatamente al Pleno”.   

 

Donat que l’Ajuntament disposa d’un reglament orgànic municipal però no regula els 

casos en què es pot assistir telemàticament. 

 

Per tant, procedeix adoptar com a mesura temporal mentre duri l’estat d’alarma i la 

restricció de moviments de les persones, la celebració de la Junta de Govern amb 

l’assistència telemàtica dels i les electes, havent de posar a disposició de tots 

i totes elles els mitjans telemàtics que siguin oportuns. 

 

La celebració de les sessió es regirà per les següents normes: 

 

El sistema d'assistència telemàtica i de votació remota estarà sota la supervisió de la 

Presidència i haurà de complir els requisits i respectar els principis de seguretat i 

accessibilitat. L'accés als recursos del sistema exigirà disposar d'un equipament 

informàtic adient i connexió a internet. 

 

El sistema ha de garantir la verificació per mitjans electrònics de l'efectiva presència o 

absència del regidor/a, i el sentit del seu vot. La presència necessàriament tindrà 

caràcter sincrònic i s'haurà de mantenir al llarg de tota la sessió, en idèntics termes a 

l'assistència presencial al saló de sessions, el qual a tots els efectes tindrà la 

consideració de lloc de celebració de la sessió. 

 



 

 

 

 

 
 

La Presidència vetllarà perquè el regidor o regidora pugui emetre el seu vot i donar 

explicació del mateix, si s'escau. La interrupció de la connexió no implicarà la 

suspensió de la celebració de la sessió, i en tot cas se'ls tindrà per absents en la sessió 

durant el temps que duri la interrupció. 

 

Identificació de la sessió: 

Núm.  JGL2020000007  

Caràcter: Sessió Ordinària 

Data: 7 d´abril de 2020 

Hora d’inici:  08:00 h 

Hora de fi: 09:15 h 

Lloc: sessió telemàtica 

 

Hi assisteixen:  

Montserrat Roura Massaneda, Alcaldessa 

Josep Ma. Corominas Pujol, Regidor 

Francesc Xavier Lopez Cadena, Regidor 

Cristina Pineda Espinosa, Regidora 

Èlia Massó I Tamayo, Secretària 

 

Han Excusat la seva absència: 

Cap  

 

Desenvolupament de la sessió: 

 

ORDRE DEL DIA 

 

1.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

2.- AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE DESPESES VÀRIES 

3.- SERVEI D'INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA DE LA XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA 

DIPUTACIÓ DE GIRONA MES DE DESEMBRE 

4.- SERVEI D'INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA DE LA XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA 

DIPUTACIÓ DE GIRONA MES DE FEBRER 

5.- LLICÈNCIES: 

5.1.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA. EDISTRIBUCION REDES DIGITALES SLU 

5.2.- COMUNICACIÓ PRÈVIA URBANÍSTICA 1A. OCUPACIÓ. R S G 

6.- APROVACIÓ DE PRESSUPOST RELATIU AL PAQUET PUBLICITARI I DE SUBSCRIPCIÓ 

AL DIARI EL PUNT AVUI PER L'ANY 2020-21 

7.- APROVACIÓ DEL PRESSUPOST DE NOSOLOMEDIA SL PER ALS SERVEIS DE 

COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL AMB LA SELVA TV 

8.- ATORGAMENT D'AJUTS ECONÒMICS A ENTITATS: PARRÒQUIA DE SANT ESTEVE DE 

RIUDELLOTS PER SUFRAGAR PART DE LES DESPESES DERIVADES DEL LES OBRES 

D’INVERSIÓ PER LA REHABILITACIÓ DE L’ESGLÈSIA. 

9.- ATORGAMENT D'AJUTS ECONÒMICS A ENTITATS: AMPA ESCOLA RIUDELLOTS 

ACTIVITATS CURS 2019/2020 

10.- ALTA DEL NOU TRÀMIT D'INSCRIPCIÓ A LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS A 

LA PLATAFORMA E-TRAM 

 

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. 

 



 

 

 

 

 
 

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 24 de març de 2020. 

 

2.0.- AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE DESPESES VÀRIES 

 

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 O/2020/6 que s’adjunta al present com 

annex, d’import SEIXANTA-DOS MIL CENT VINT-I-TRES EUROS I NORANTA-VUIT 

CÈNTIMS (62.123,98€).  

 

SEGON.- Prendre coneixement i ratificar en allò que sigui necessari, la relació 

de despeses 3/2020 per un import de VUITANTA MIL TRES-CENTS DOTZE EUROS I 

CINQUANTA-DOS CÈNTIMS (80.312,52€), corresponent al període comprés entre el 

dia 1 i el 31 de març de 2020, aprovades mitjançant resolució d’Alcaldia número 

2020DECR000272 de data 2 d’abril de 2020, la qual s’annexa. 

 

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

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

3.0.- SERVEI D'INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA DE LA XARXA LOCAL DE MUNICIPIS 

DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA MES DE DESEMBRE 

 

L'Àrea d'Inspecció Tributària de Xaloc ha tramès diferent documentació relativa a les 

actuacions inspectores dutes a terme i informe de les liquidacions realitzades en el 

marc de les competències delegades a la Diputació de Girona, 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. 

 

Pel que fa a la liquidació mensual del mes de DESEMBRE, la Xarxa Local de Municipis 

ha recaptat 2.022,30.-€ en concepte d’Inspecció IAE i Sancions d’Inspecció IAE. 

Segons l’ordenança fiscal reguladora (article 5, tarifa 2), la taxa de gestió per la 

recaptació de les sancions que es puguin derivar de procediments d’inspecció i 

comprovació limitada serà l’import equivalent el 100% de l’import de la sanció. Per la 

qual cosa, la liquidació definitiva del mes de DESEMBRE serà 815,01.-€. 

 

De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local ACORDA: 

 

PRIMER.- Aprovar la liquidació mensual tramesa per l’Àrea d’Inspecció 

Tributària de Xaloc, corresponent als imports recaptats durant el mes de DESEMBRE, 

en període voluntari i executiu, per un import total de 815,01.-€; en concepte 

d’inspecció IAE. 

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

 



 

 

 

 

 
 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

4.0.- SERVEI D'INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA DE LA XARXA LOCAL DE MUNICIPIS 

DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA MES DE FEBRER 

 

L'Àrea d'Inspecció Tributària de Xaloc ha tramès diferent documentació relativa a les 

actuacions inspectores dutes a terme i informe de les liquidacions realitzades en el 

marc de les competències delegades a la Diputació de Girona, 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. 

 

Pel que fa a la liquidació mensual del mes de FEBRER, la Xarxa Local de Municipis ha 

recaptat 733,19.-€ en concepte d’Inspecció IAE i Sancions d’Inspecció IAE. Segons 

l’ordenança fiscal reguladora (article 5, tarifa 2), la taxa de gestió per la recaptació de 

les sancions que es puguin derivar de procediments d’inspecció i comprovació limitada 

serà l’import equivalent el 100% de l’import de la sanció. Per la qual cosa, la liquidació 

definitiva del mes de FEBRER serà 685,53.-€. 

 

De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local ACORDA: 

 

PRIMER.- Aprovar la liquidació mensual tramesa per l’Àrea d’Inspecció 

Tributària de Xaloc, corresponent als imports recaptats durant el mes de FEBRER, en 

període voluntari i executiu, per un import total de 685,53.-€; en concepte d’inspecció 

IAE. 

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

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

5.0.- LLICÈNCIES: 

 

5.1.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA. EDISTRIBUCION REDES DIGITALES SLU 

 

Vist l’expedient de llicència urbanística, i els diversos documents que hi figuren 

incorporats. 

 

Vist l’informe emès per l’arquitecta tècnica municipal, de data 1 d’abril de 2020,  amb 

caràcter favorable. 

 

De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local ACORDA: 

 

 PRIMER.- Atorgar la següent llicència urbanística: 

 

 Exp. Número:  X2020000170 

 

 Sol·licitant: EDISTRIBUCION REDES DIGITALES SLU  

 

 Obres que s’autoritzen:  OBERTURA I REPOSICIÓ DE 4 M DE RASA I ESTESA 



 

 

 

 

 
 

DE NOVA LÍNIA ELÈCTRICA DE BAIXA TENSIÓ SUBTERRÀNIA. 

 

 Emplaçament:  AV. PAISOS CATALANS, 120 (PALOMERAS-

GAMBUS SA) 

 

 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: ........................  96,82.-€  

 

 Liquidació provisional de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i 

obres (ICIO): 

 

Pressupost de l’obra ................................................. 1857,38.-€ 

Impost Construccions Instal.lacions i Obres (ICIO) .......    3’09% 

Quota impost ......................................................... 57,39.- € 

 

 SEGON.- L’eficàcia de llicència urbanística atorgada, queda subjecte al 

compliment dels següents condicionants: 

 

1. De caràcter urbanístic: 

 

1.1 Condicionant generals pel creuament o per la instal·lació dins les voreres: 

 

- La reposició de les voreres es farà amb el mateix material en tota 

la seva amplada. 

- 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. 

-  

2. En quant a la gestió de les runes i altres residus originats: 

 

  La persona titular de la comunicació prèvia urbanística ha de garantir que els 

residus que genera siguin gestionats de conformitat amb l’establert a l’article 11c 

del Decret 89/2010, de 29 de juny pel qual s’aprova el Programa de gestió de 

residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), modificat posteriorment pel 

Reial Decret 210/2018, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el Programa  de prevenció 

i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20) publicat al BOE núm. 92 

de 16 d’abril.  

 

S’ha aportat document d’acceptació de residus de construcció i/o demolició 

d’acord amb el que determina el Reial Decret 210/2018 de 6 d’abril, pel qual 

s’aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya 

(PRECATRO) publicat al BOE núm. 92 de 16 d’abril, signat pel titular o productor 



 

 

 

 

 
 

dels residus i dels gestor dels mateixos. 

 

3. 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 278,60.-€, a càrrec de la 

constituïda per la companyia promotora, amb caràcter general i per a la finalitat 

exposada, mitjançant aval bancari presentat en data 28.03.2003. 

 

 TERCER.- Donar trasllat de la present resolució a l’interessat/ada. 

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

5.2.- COMUNICACIÓ PRÈVIA URBANÍSTICA 1A. OCUPACIÓ. R S G 

 

Vista la comunicació prèvia urbanística de primera ocupació i utilització d’edificis, 

formulada per la Sra. Roser Sanchez Gallardo (Registre d’Entrada núm. E2019000054 

de  4 de gener de 2019) i posterior documentació presentada. 

 

Vist l’informe emès per la arquitecta tècnica municipal, de data 27 de març de 2020, 

amb caràcter favorable. 

 

De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local ACORDA: 

 

 PRIMER.- DONAR-SE PER ASSABENTADA de la següent : COMUNICACIÓ 

PRÈVIA URBANÍSTICA DE PRIMERA OCUPACIÓ I UTILITZACIÓ D’EDIFICIS. 

 

 Exp. Número:    X2018000042 

 

 Sol·licitant:  R S G  

 

 Obres:    HABITATGE UNIFAMILIAR AILLAT  

 

 Emplaçament:  C/MESTRAL, 2 

 

 REFERÈNCIA CADASTRAL : 2989215DG8328N0001TP. 

 

SEGON.-   Aprovar les liquidacions de les taxes segons detall següent :  

 

Art. 5 Taxa per a primera ocupació d’una edificació (Ordenança fiscal núm. 20, 

Reguladora de la taxa per l’estudi, analisi i expedició de documents i llicències en 

l’àmbit urbanístic. 

 

5.1 Amb una visita d’inspecció (preu/visita) ......................... 100 € 

 

TERCER.- Donar trasllat de la present resolució a l’interessat/ada i informar-ne 

al Ple municipal en la primera sessió ordinària que tingui lloc. 

 

 



 

 

 

 

 
 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

6.0.- APROVACIÓ DE PRESSUPOST RELATIU AL PAQUET PUBLICITARI I DE 

SUBSCRIPCIÓ AL DIARI EL PUNT AVUI PER L'ANY 2020-21 

 

Atès que aquest Ajuntament té la voluntat de difondre l’acció de govern que 

desenvolupa al llarg de l’any i de publicitar els actes i esdeveniments que s’organitzen 

al municipi. 

 

Vist el pressupost presentat per Hermes Comunicacions SA el dia 24/03/2020 (R.E. 

núm. E2020001561), l’empresa editora de El Punt-Avui, per import total de 3.499,96.-

€ (IVA inclòs) anuals, i que inclou les següents prestacions: 

 

- Una subscripció en paper al diari El Punt-Avui: 517,60.-€ (IVA inclòs), 

facturats en una única quota. 

- Diversos serveis publicitaris: 2.982,36.-€ (IVA inclòs), facturats en 12 quotes 

de 248,53.-€/mes (IVA inclòs), i que inclouen: 

- Publicitat en paper per valor de 35.000.-€ (IVA no inclòs). 

- Publicació de tots els edictes sense càrrec. 

- 81.000 impressions a les webs. 

 

Vist que l’edició impresa de El Punt Avui arriba a un total de 44.000 lectors diaris en 

l’edició de les comarques gironines, i a 116.000 lectors a tot Catalunya, segons dades 

de l’Estudi General de Mitjans, d’octubre de 2018 a maig de 2019, realitzat per 

l’Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación. 

 

Vist que la web elpuntavui.cat arriba a 1.039.261 d’usuaris únics al mes i registra 

2.370.600 visites, segons les dades de l’Oficina de Justificación de la Difusión del mes 

d’octubre de 2019. 

 

Vist que l’oferta econòmica presentada per El Punt Avui suposa un estalvi econòmic 

per aquest Consistori en relació al valor dels serveis que utilitza, i que no és possible 

demanar dos pressupostos més, ja que no hi ha cap més mitjà a les comarques 

gironines amb una difusió i repercussió com la de El Punt Avui. 

 

Vista la proposta de despesa de contracte menor emesa pel regidor de comunicació 

d’aquest Ajuntament. 

 

Atès que l’adopció d’aquest acord, és competència de la Junta de Govern Local, en 

virtut de la delegació de competències efectuades per l’Alcaldessa de la Corporació, 

mitjançant resolució 2019DECR000505, de data 21 de juny de 2019, 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.- Aprovar l’oferta de serveis presentada per l’empresa Hermes 

Comunicacions SA, amb domicili al carrer Güell, núm. 68 de 17005 Girona, i amb CIF 

A17374547, per import de 517,60.-€, (IVA inclòs), la qual inclou una subscripció en 

paper al diari El Punt-Avui.  



 

 

 

 

 
 

SEGON.- Disposar que la despesa resultant d’aquesta contractació anirà a 

càrrec de la partida 3321.22001 del pressupost vigent. 

 

TERCER.- Aprovar l’oferta de serveis presentada per l’empresa Hermes 

Comunicacions SA, amb domicili al carrer Santa Eugènia núm. 42 de 17005 Girona, i 

amb CIF A17374547, per import màxim de 2.982,36.-€, (IVA inclòs), la qual comprèn 

els serveis de publicitat descrits en la part expositiva, i que es facturaran en 12 

mensualitats de 248,53.-€ (IVA inclòs).  

 

QUART.- Disposar que la despesa resultant d’aquesta contractació anirà a 

càrrec de la partida 330.22602 del pressupost vigent. 

 

CINQUÈ.- Donar trasllat del present acord a l’empresa interessada, juntament 

amb un exemplar de declaració responsable, que haurà de retornar degudament 

signada a l’Ajuntament, amb caràcter previ a l’inici dels treballs. 

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

7.0.- APROVACIÓ DEL PRESSUPOST DE NOSOLOMEDIA SL PER ALS SERVEIS 

DE COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL AMB LA SELVA TV 

 

Vist el pressupost presentat per Nosolomedia SL, amb registre d’entrada número 

E20200001629 de data 2 d’abril de 2020, per import total de 10.000.-€ (I.V.A. no 

inclòs), corresponent a la gravació i edició de 40 peces informatives sobre el municipi.  

 

Vist que Nosolomedia SL gestiona la web www.laselvatv.cat, que ofereix serveis de 

publicitat activa de les accions de govern i realitza reportatges dels actes que 

s’organitzen als municipis. 

 

Atès que segons la documentació que consta a l’expedient, Nosolomedia SL presenta 

el servei de gravació en alta definició (HD), no estableix un límit d’entrevistes per cada 

peça informativa, cedeix el seu material a altres televisions i productores i ofereix la 

creació d’anuncis promocionals d’esdeveniments importants al municipi. Vist que tots 

aquests serveis no els presta cap altra empresa amb la mateixa influència dins de la 

comarca de la Selva.  

 

Vista la proposta de despesa emesa pel regidor de règim intern, regulació i 

comunicació sobre la idoneïtat d’aquesta contractació. 

 

Atès que l’adopció d’aquest acord, és competència de la Junta de Govern Local, en 

virtut de la delegació de competències efectuades per l’Alcaldessa de la Corporació, 

mitjançant resolució 2019DECR000505, de data 21 de juny de 2019, 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.- Aprovar el pressupost presentat per Nosolomedia SL, amb NIF 

B55254619 i domicili al carrer Ricard Casademont, 34 de 17240 Llagostera, 



 

 

 

 

 
 

corresponent al servei de gravació i edició de 40 peces informatives sobre els actes 

organitzats en el municipi, per import total de 12.100.-€ (I.V.A. inclòs). 

 

SEGON.- Disposar que la despesa resultant de la present contractació serà a 

càrrec de la partida 330.22602 del pressupost vigent. 

 

TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’empresa interessada. 

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

8.0.- ATORGAMENT D'AJUTS ECONÒMICS A ENTITATS: PARRÒQUIA DE SANT 

ESTEVE DE RIUDELLOTS PER SUFRAGAR PART DE LES DESPESES DERIVADES 

DEL LES OBRES D’INVERSIÓ PER LA REHABILITACIÓ DE L’ESGLÈSIA. 

 

RELACIÓ DE FETS 

 

Vista la sol·licitud de subvenció presentada pel Sr. Emili-Xavier Barba Ballester, en 

representació del Consell Pastoral de la Parròquia de Sant Esteve de Riudellots de la 

Selva, el dia 25 de març de 2020 (amb registre d’entrada E2020001564), per cobrir 

part de les despeses d’inversió de les obres de rehabilitació de les instal·lacions de 

l’Església Parroquial de Riudellots de la Selva.  

 

Vist l’estat de comptes de l’any 2019 presentat per la Parròquia de Sant Esteve de 

Riudellots juntament amb la sol·licitud.  

 

Atès que l’església parroquial és un espai històric i cultural del municipi de Riudellots, 

on a més d’actes litúrgics i religiosos, es fan actes de tipus cultural i social, com la 

celebració de noces d’or i argent, la Diada del Jubilat, concerts, etc.  

 

Vistos els informes favorables emesos per l’Alcaldia en data 2 d’abril de 2020, un en 

relació a la petició de subvenció sol·licitada per aquesta entitat, i l’altre sobre la 

justificació de la continuació del procediment de conformitat amb Reial decret 

463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma, per tal de fer front a 

l'emergència sanitària causada pel coronavirus COVID-19 a Espanya. 

 

Atès que es va pressupostar nominativament aquesta subvenció a la partida 

pressupostària número 330.48014 del pressupost municipal de l’exercici 2020 

d’aquesta Corporació. 

 

Vist que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és adequat a la naturalesa de la 

despesa que es proposa contreure. 

 

FONAMENTS DE DRET 

 

1. Articles 240.1 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 122.1 del Decret 179/1995, 

de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 

locals (en endavant, ROAS), els ens locals poden atorgar subvencions i ajuts de 



 

 

 

 

 
 

contingut econòmic o d’una altra naturalesa a favor d’entitats públiques o privades i 

de particulars que fan activitats que complementen o supleixen les competències 

locals. 

2.  Articles 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en 

endavant, LGS), 55 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 

Reglament de la LGS (en endavant, RLGS), i 125 del ROAS, les subvencions es poden 

atorgar en règim de concurrència competitiva, o bé de forma directa. 

3. Articles 22.2.a) i 28 de la LGS, 65 RLGS, i 125.2 del ROAS, les subvencions es 

poden atorgar directament quan estiguin previstes singularment en el pressupost 

municipal. 

4. Article 9 de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Riudellots de la 

Selva també regula la concessió directa de subvencions.  

5. Articles 8.1 f) i G) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés 

a la informació pública i bon Govern. 

 

De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local ACORDA: 

 

 PRIMER.- APROVAR la continuació del procediment administratiu de conformitat 

amb l’establert al Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat 

d'alarma, per tal de fer front a l'emergència sanitària causada pel coronavirus COVID-

19 a Espanya. 

 

SEGON.- ATORGAR al Consell Pastoral de la Parròquia de Sant Esteve de 

Riudellots de la Selva una subvenció per import de 3.000,00€, tal i com es detalla a 

continuació: 

 

Número 

expedient 

electrònic 

Nom del 

beneficiari  

NIF del 

beneficiari 

Objecte de la 

subvenció 

Període de 

l’activitat 

X2020000288 Consell 

Pastoral de 

la Parròquia 

de Sant 

Esteve de 

Riudellots de 

la Selva 

R-1700002G Despeses 

derivades de les 

obres  de 

rehabilitació del 

l’església 

15/11/2019 

al 

30/11/2020 

Cost total de 

l’objecte 

subvencionat 

Cost de les 

despeses 

subvenciona

bles  

Import de la 

subvenció 

Percentatge de 

finançament 

Import a 

justificar 

 

3.528,00€ 

 

3.528,00€ 

 

3.000,00€ 

 

85% 

 

3.000,00€ 

 

 

 TERCER.- Disposar la despesa amb càrrec a la partida 330.48014 del 

pressupost del corrent exercici. 

 

 QUART.- Subjectar l’atorgament de la concessió d’aquesta subvenció al 

compliment de les següents condicions: 

 

- Complir l’objectiu, executar el projecte, fer l’activitat o adoptar el comportament que 



 

 

 

 

 
 

fonamenta la concessió de la subvenció.  

 

- Executar l’activitat subvencionable de conformitat amb els principis de bona 

administració, bona fe i presumpció de legalitat, d’acord amb l’article 55 de la Llei 

19/2014, de transparència, accés a la informació i bon govern. 

 

- Justificar el compliment dels requisits, les condicions, la realització de l’activitat i la 

finalitat de la subvenció concedida. En aquest sentit, s’ha de justificar la subvenció 

concedida abans del dia 30 de novembre del 2020, per import igual o superior a 

3.000,00€, 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. S’admetran factures justificatives corresponents al període 

 subvencionable del 15 de novembre del 2019 al 30 de novembre del 

 2020. 

 

- Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que ha d’efectuar l’Ajuntament, si escau. 

I a qualsevol altra de comprovació i control financer que puguin dur a terme els 

òrgans de control competents tan nacionals com comunitaris, i aportar tota la 

informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.  

 

- Que els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fins rebuts, 

s’hauran de conservar per un període no inferior a 6 anys, comptadors des de la 

finalització del termini de presentació de la justificació. 

 

- 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. S’haurà de 

presentar amb la justificació un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, 

utilitzada en la difusió pública. 

 

- Comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública concurrent que no 

s’hagi declarat amb la sol·licitud. 

 

- La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres 

administracions o ens públics o privats. Tanmateix l’import total de les subvencions 

rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total del projecte/activitat a 

desenvolupar. 

 

- Comunicar qualsevol modificació que es produeix en el contingut de la declaració 

responsable de la sol·licitud, durant la vigència de l’actuació objecte de la subvenció.  

 

 CINQUÈ.- 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. 

 

 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.- En tot allò no previst en la present resolució s’estarà al que estableix 

l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva, en la 

Llei General de Subvencions i el seu reglament de desenvolupament. 

 

 VUITÈ.- Notificar el present acord al Consell Pastoral de la Parròquia de Sant 

Esteve de Riudellots de la Selva pel seu coneixement, i si en un termini d’un mes no 

manifesta el contrari, s’entén acceptada la subvenció, així com les condicions generals 

i específiques per a la seva aplicació. 

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

9.0.- ATORGAMENT D'AJUTS ECONÒMICS A ENTITATS: AMPA ESCOLA 

RIUDELLOTS ACTIVITATS CURS 2019/2020 

 

RELACIÓ DE FETS 

 

Vista la sol·licitud de subvenció presentada en data 27 de març de 2020 amb 

número de registre d’entrada E2020001620 per la Sra. Fina Guillén Ramírez 

com a Tresorera de l’AMPA de l’Escola de Riudellots de la Selva, per sufragar 

part de les despeses del curs escolar 2019/2020. Acompanya a la instància de la 

següent documentació: 

- Memòria explicativa de l’activitat per la qual es demana la subvenció 

- Pressupost de l’activitat 

- Declaració responsable de reunir els requisits per ser  beneficiari de la 

subvenció d’acord amb l’article 13 de la Llei 38/2013 general de subvencions 

  

Vist l’interès públic de les activitats proposades per l’AMPA de la Llar ’Infants 

pel curs 2019-2020 pel foment de l’educació, la cultura popular i tradicional 

catalana. 

 

Vist l’informe favorable emès per la Regidora d’Ensenyament en data 2 d’abril de 2020 

en relació a la petició de subvenció sol·licitada per aquesta entitat. 

 

Vist l’informe emès per l’Alcaldia en data 2 d’abril de 2020, en relació la justificació de 

la continuació del procediment de conformitat amb Reial decret 463/2020, de 14 de 

març, pel qual es declara l'estat d'alarma, per tal de fer front a l'emergència sanitària 

causada pel coronavirus COVID-19 a Espanya. 

 

Atès que es va pressupostar nominativament aquesta subvenció a la partida 

pressupostària número 323.48005 del pressupost municipal de l’exercici 2020 

d’aquesta Corporació. 

 

Vist que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és adequat a la naturalesa de la 

despesa que es proposa contreure. 

 

FONAMENTS DE DRET 



 

 

 

 

 
 

1. Articles 240.1 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 122.1 del Decret 179/1995, 

de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 

locals (en endavant, ROAS), els ens locals poden atorgar subvencions i ajuts de 

contingut econòmic o d’una altra naturalesa a favor d’entitats públiques o privades i 

de particulars que fan activitats que complementen o supleixen les competències 

locals. 

2.  Articles 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en 

endavant, LGS), 55 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 

Reglament de la LGS (en endavant, RLGS), i 125 del ROAS, les subvencions es poden 

atorgar en règim de concurrència competitiva, o bé de forma directa. 

3. Articles 22.2.a) i 28 de la LGS, 65 RLGS, i 125.2 del ROAS, les subvencions es 

poden atorgar directament quan estiguin previstes singularment en el pressupost 

municipal. 

4. Article 9 de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Riudellots de la 

Selva també regula la concessió directa de subvencions.  

5. Articles 8.1 f) i G) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés 

a la informació pública i bon Govern. 

 

De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local ACORDA: 

 

 PRIMER.- APROVAR la continuació del procediment administratiu de conformitat 

amb l’establert al Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat 

d'alarma, per tal de fer front a l'emergència sanitària causada pel coronavirus COVID-

19 a Espanya. 

 

SEGON.- ATORGAR a l’AMPA de l’Escola de Riudellots de la Selva una subvenció 

per import de 2.421,82€ per les activitats del curs 2019-2020, tal i com es detalla a 

continuació: 

 

Número 

expedient 

electrònic 

Nom del 

beneficiari  

NIF del 

beneficiari 

Objecte de la 

subvenció 

Període de 

l’activitat 

X2020000289 AMPA CEIP 

RIUDELLOTS 

G17298332 Activitats curs 

2019-2020* 

15/11/2019 

al 

30/11/2020 

 

Cost total de 

l’objecte 

subvencionat 

Cost de les 

despeses 

subvenciona

bles  

Import de la 

subvenció 

Percentatge de 

finançament 

Import a 

justificar 

 

7.981,82 € 

 

7.981,82 € 

 

2.421,82 € 

 

Veure quadre* 

 

7.981,82 € 

 

 

*Activitats i percentatge subvencionat: 

Concepte  
Import 

pressupost 

Percentatge 

màxim  

subvencionable  



 

 

 

 

 
 

Castanyada (octubre) 380,00 € 70% 

Nadal (Regals patges per repartir alumnes) 878,82 € 70% 

Projecte Patis  453,75 € 100% 

Fiporc (taller de porquets) 58,25 € 70% 

Carnestoltes (espectacle de màgia) 484,00 € 70% 

Teatre en Anglès  777,00 € 70% 

Animació infantil P3, P4 i P5 450,00 € 70% 

Xerrada de Paco Gascón  600,00 € 70% 

Festa Fi de curs 2.000 € 50% 

Agendes curs 2020-2021 1.200 € 70% 

Material oficina 100,00 € 70% 

Gestions administratives 70,00 € O% 

Quota FAPAC 180,00 € 0% 

Comissions bancàries 100,00 € 0% 

Material Escolar (P3,P4 i P5) 600,00 € 70% 

 

 TERCER.- Disposar la despesa amb càrrec a la partida 323.48005 del 

pressupost del corrent exercici. 

 

 QUART.- Subjectar l’atorgament de la concessió d’aquesta subvenció al 

compliment de les següents condicions: 

 

- Complir l’objectiu, executar el projecte, fer l’activitat o adoptar el comportament que 

fonamenta la concessió de la subvenció.  

 

- Executar l’activitat subvencionable de conformitat amb els principis de bona 

administració, bona fe i presumpció de legalitat, d’acord amb l’article 55 de la Llei 

19/2014, de transparència, accés a la informació i bon govern. 

 

- Justificar el compliment dels requisits, les condicions, la realització de l’activitat i la 

finalitat de la subvenció concedida. En aquest sentit, s’ha de justificar la subvenció 

concedida abans del dia 30 de novembre del 2020, per import igual o superior a 

7.981,82 €, 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. S’admetran factures justificatives corresponents al període 

 subvencionable del 15 de novembre del 2019 al 30 de novembre del 

 2020. 

 

- Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que ha d’efectuar l’Ajuntament,  si 

escau. I a qualsevol altra de  comprovació i control financer que puguin dur a terme 

els òrgans de control competents tan nacionals com comunitaris, i aportar tota la 

informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.  

 

- Que els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fins rebuts, 

s’hauran de conservar per un període no inferior a 6 anys, comptadors des de la 

finalització del termini de presentació de la justificació. 

 

- 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. S’haurà de 

presentar amb la justificació un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, 

utilitzada en la difusió pública. Pel que fa al concepte subvencionat de les agendes 

escolars pel curs 2020-2021, cal que consti aquest suport econòmic en 

aquest material. 

 

- Comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública concurrent que no 

s’hagi declarat amb la sol·licitud. 

- La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres 

administracions o ens públics o privats. Tanmateix l’import total de les subvencions 

rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total del projecte/activitat a 

desenvolupar. 

 

- Comunicar qualsevol modificació que es produeix en el contingut de la declaració 

responsable de la sol·licitud, durant la vigència de l’actuació objecte de la subvenció.  

 

 CINQUÈ.- 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. 

 

 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.- En tot allò no previst en la present resolució s’estarà al que estableix 

l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva, en la 

Llei General de Subvencions i el seu reglament de desenvolupament. 

 

 VUITÈ.- Notificar el present acord l’AMPA Escola de Riudellots de la Selva pel 

seu coneixement, i si en un termini d’un mes no manifesta el contrari, s’entén 

acceptada la subvenció, així com les condicions generals i específiques per a la seva 

aplicació. 



 

 

 

 

 
 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

10.0.- ALTA DEL NOU TRÀMIT D'INSCRIPCIÓ A LES ESCOLES BRESSOL 

MUNICIPALS A LA PLATAFORMA E-TRAM 

 

Vist que en data de 17 d’octubre de 2013, el Consorci d’Administració Oberta de 

Catalunya va comunicar a aquest Ajuntament l’alta del servei e-TRAM.  

  

Vist que el servei e-TRAM permet als ciutadans enviar les seves sol·licituds les 24 

hores del dia, tots els dies de l’any.  

  

Atès que després de que el personal de l’Ajuntament hagi mantingut diverses reunions 

per acabar d’implementar l’administració electrònica, s’ha detectat la necessitat de 

donar d’alta el tràmit d’inscripció a la llar d’infants municipal al catàleg de tràmits 

electrònics que ofereix aquest Ajuntament, per tal de facilitar la comunicació 

electrònica entre ciutadans i administració.  

  

Vist el formulari de sol·licitud de modificacions al servei e-TRAM del Consorci 

d’Administració Oberta de Catalunya i el document de personalització de la Carta de 

Serveis dels Tràmits del Catàleg General ofert. 

 

Vist que si es requereix identificació electrònica per a realitzar aquest tràmit, el 

ciutadà podrà estalviar-se el desplaçament fins a l’ajuntament o a la llar d’infants per 

a comprovar la seva identitat, i li permetrà realitzar la inscripció a la llar d’infants 

municipals de forma completament telemàtica.  

  

De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local ACORDA: 

 

PRIMER.- Aprovar l’alta del tràmit d’inscripció a les escoles bressol municipals, 

requerint que aquest només es pugui realitzar mitjançant certificat digital, i sol·licitar 

al Consorci AOC que realitzi les modificacions pertinents per adaptar al tràmit a la 

normativa municipal vigent, respecte a terminis i documentació a aportar. 

 

SEGON.- Donar trasllat del present acord al Consorci d’Administració Oberta de 

Catalunya.  

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

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, 
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