ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DEL DIA 21 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. JGL2020000008
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 21 d´abril de 2020
Hora d’inici: 08:00 h
Hora de fi: 08:30 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 DESPESES VARIES
3.- SERVEI GESTIO TRIBUTARIA FEBRER
4.- SERVEI DE DINAMITZACIÓ DE L'ESPAI JOVE DE RIUDELLOTS DE LA SELVA.
PRÒRROGA CONTRACTE.
5.- DETERMINACIÓ NOMBRE MÍNIM D'ALUMNES MENORS D'UN ANY A LA LLAR
INFANTS MUNICIPAL.
6.- URGENTS
7.- PRECS I PREGUNTES
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 del
data 7 d’abril de 2020.

2.0.- AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I ORDENACIÓ 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/2020/7 que s’adjunta al present com
annex, d’import TRENTA-TRES MIL VINT-I-SET EUROS I VUITANTA-UN CÈNTIMS
(33.027,81€).
SEGON.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.

Resultat: Aprovat per unanimitat

3.0.- SERVEI GESTIÓ TRIBUTÀRIA FEBRER
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
FEBRER, en període voluntari i executiu, per un import total de 18.669,33€, 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 30,41€.
SEGON.- Aprovar el plec de càrrecs corresponents al mes de FEBRER tramès
pel mateix Servei de Recaptació del Consell Comarcal de La Selva i referit als
conceptes tributaris i imports que seguidament s’indiquen.
EXERCICI
2020
2019
2020
2020
2020
2020
2020

CONCEPTE
DESCOMPTE PER PAGAMENT ANTICIPAT
(MULTES/SANCIONS)
DESCOMPTE PER PAGAMENT ANTICIPAT
(MULTES/SANCIONS)
FRACCIONAMEN GRATUÏT UNIFICAT
IBI URBANA
ICIO
IIVTNU
ICIO

IMPORT
-100,00
-50,00
526,72
170.563,60
1.449,49
304,26
769,97

2020
2020
2020
2020
2020
2020

INTERESSOS DE DEMORA
IVTM
LLICÈNCIA URBANÍSTICA
MULTES/SANCIONS
OCUPACIÓ VIA PÚBLICA
REDUCCIÓ
25%
(RECÀRREC
EXTEMPORANEÏTAT)
2020
TAXA 1,5 (EXPEDIENT INSPECCIÓ)
2020
TAXA ESTUDI ÀMBIT URBANÍSTIC
TOTAL CÀRRECS

1.005,50
306.245,91
50,00
580,00
2.949,19
-76,88
8.245,90
161,20
492.624,86€

TERCER.- Aprovar les baixes corresponents al mes de FEBRER 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
CONCEPTE
2009
IBI URBANA
2010
IBI URBANA
2011
IBI URBANA
2012
IBI URBANA
2013
IBI URBANA
2014
IBI URBANA
2015
IBI URBANA
2016
IBI URBANA
2017
IBI URBANA
2020
IIVTNU
2020
IVTM
TOTAL BAIXES

IMPORT
16.323,40
17.669,96
19.088,62
20.241,17
21.393,71
22.658,71
22.658,71
24.891,83
5.637,49
2.607,95
125,29
173.296,84€

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

Resultat: Aprovat per unanimitat

4.0.- SERVEI DE DINAMITZACIÓ DE L'ESPAI JOVE DE RIUDELLOTS DE LA
SELVA. PRÒRROGA CONTRACTE
La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 26 de juny de 2018, va adjudicar
el contracte del servei de dinamització de l’Espai Jove del municipi a l’entitat mercantil
PUNTUAJOCS, S.L., per una durada inicial de dos anys, prorrogable per un any més,
essent la durada màxima del contracte de tres anys.
El corresponent contracte administratiu de serveis es va formalitzar el dia 29 de juny
de 2018, establint-se com a data de finalització del servei el dia 30 de juny de 2020,
sens perjudici de la pròrroga d’un any establerta en el PCAP i en el contracte.

Vist que el servei de dinamització de l’Espai Jove s’ha prestat satisfactòriament per
part de l’empresa adjudicatària durant els quasi dos anys de vigència del contracte i,
per evitar sotmetre de nou a concurrència la prestació del servei, es considera adient
prorrogar el contracte administratiu, d’acord amb el previst en el PCAP.
Vist que la clàusula 4.2 del PCAP estableix que el contracte es podrà prorrogar sempre
i quan les seves característiques romanguin inalterables durant el període de durada
de la pròrroga. I que aquesta haurà de ser acordada per l’òrgan de contractació i serà
obligatòria per a la contractista sempre que el seu preavís es produeixi almenys amb
dos mesos d’anticipació a la data de finalització del termini de durada del contracte.
En cap cas es podrà produir la pròrroga per acord tàcit de les parts.
L’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de govern local, en virtut de la
delegació de competències efectuada per l’Alcaldessa-Presidenta 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.- Prorrogar el contracte del servei de dinamització de l’Espai Jove de
Riudellots de la Selva, pel període d’un any, a comptar del dia 1 de juliol de 2020 i fins
el dia 30 de juny de 2021; de conformitat amb l’establert en el Plec de clàusules
administratives que regeixen el contracte.
Durant la vigència de la pròrroga les característiques del contracte hauran de
mantenir-se inalterables, de conformitat amb l’establert a la clàusula 4.2 del PCAP.
SEGON.- Donar
PUNTUAJOCS, S.L.

trasllat

del

present

acord

a

l’empresa

adjudicatària

TERCER.- La despesa derivada de la pròrroga acordada és de TRETZE MIL
TRES-CENTS CINQUANTA EUROS (13.350,00.-€), més IVA, corresponent als dotze
mesos de durada.
La part de la despesa corresponent al present exercici 2020, anirà a càrrec de
la partida pressupostària 2020.330.22709. I la despesa corresponent a l’exercici 2021
quedarà subordinada al crèdit pressupostari que es consigni al pressupost d’aquell
any.
Resultat: Aprovat per unanimitat

5.0.- DETERMINACIÓ NOMBRE MÍNIM D'ALUMNES MENORS D'UN ANY A LA
LLAR INFANTS MUNICIPAL.
El Ple de la Corporació, en sessió extraordinària celebrada el dia 12 d’abril de 2011, va
aprovar inicialment el Reglament regulador del procediment de preinscripció i
matrícula a la Llar d’infants municipal de Riudellots de la Selva, el qual es va sotmetre

a informació pública pel termini de trenta dies hàbils, no presentant-se cap al·legació
ni reclamació al respecte; i considerant-se en conseqüència aprovat definitivament.
Posteriorment, l’esmentat Reglament ha estat objecte de tres modificacions,
acordades pel Ple de la Corporació, en sessions celebrades els dies 18 d’abril i 11 de
juliol de 2013, i 4 de març de 2019.
Vist que l’apartat segon de l’article 3 del citat Reglament, estableix que l’admissió
d’alumnes menors d’un any, resta condicionada a que en el moment de formalitzar-se
la matrícula en el Centre –en els períodes que s’estableixin per a cada curs escolar-,
es formalitzin el nombre mínim de matrícules que per aquell tram d’edat determini
cada any la Corporació, mitjançant resolució de l’Alcaldia-Presidència o acord de la
Junta de Govern local.
De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local ACORDA:
PRIMER.- Determinar que per als propers cursos escolars i fins a nou acord per
part d’aquest òrgan o per part de l’Alcaldia-Presidència, el nombre mínim de
matrícules que s’hauran de formalitzar a la Llar d’infants municipal per a l’admissió
d’alumnes menors d’un any, haurà de ser de cinc (5).
És a dir, l’admissió d’alumnes menors d’un any, restarà condicionada a que en
el moment de formalitzar-se la matrícula en el Centre –en els períodes que
s’estableixin per a cada curs escolar-, es formalitzin com a mínim cinc matrícules per
aquell tram d’edat.
Resultat: Aprovat per unanimitat

6.0.- URGENTS
7.0.- 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,

