ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DEL DIA 19 DE MAIG 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. JGL2020000010
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 19 de maig de 2020
Hora d’inici: 08:00 h
Hora de fi: 09:00 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.- LLICÈNCIES:
3.1.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA. J F LL
3.2.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA. D C C
3.3.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA. TRANSPORTES LÍQUIDOS JM CAÑADAS SL
3.4.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA. MICROTECH CORK SL
4.- CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’UNS LLISTONS PER A UNS BANCS I
D’UNES PAPERERES
5.- CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL PER A LA PREVENCIÓ DE
LA PROPAGACIÓ DE LA COVID-19
6.- APROVACIÓ DE PRESSUPOST PER A LA GRAVACIÓ I EDICIÓ D’UN VIDEO
PROMOCIONAL DEL COMERÇ LOCAL
7.- MEMÒRIA DE GESTIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS
CORRESPONENT A L'ANY 2018. ASSABENTATS.
8.- ATORGAMENT D'AJUTS ECONÒMICS A ENTITATS: COMISSIÓ DE FESTES DE
RIUDELLOTS ACTIVITATS ANY 2020
9.- URGENTS
10.- 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 de
data 5 de maig 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/2020/9 que s’adjunta al present com
annex, d’import VUITANTA-NOU MIL CENT VUITANTA EUROS I SEIXANTA-DOS
CÈNTIMS (89.180,62€).
SEGON.- Prendre coneixement i ratificar en allò que sigui necessari, la relació
de despeses 4/2020 per un import de QUINZE MIL TRES-CENTS VINT-I-SET EUROS I
QUARANTA-SET CÈNTIMS (15.327,47€), corresponent al període comprés entre el dia
1 i el 30 d’abril de 2020, aprovades mitjançant resolució d’Alcaldia número
2020DECR000326 de data 11 de maig de 2020, la qual s’annexa.
TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.
Resultat: Aprovat per unanimitat
3.0.- LLICÈNCIES:
3.1.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA. J F LL
Vist que per Resolució de l’Alcaldia de data 20 de gener de 2020, es denega la
sol·licitud de llicència urbanística per la instal·lació de l’esmentat ascensor.
Vist que en data 22 d’abril de 2020 (Registre d’Entrada E2020001943), es presenta de
nou, nova sol·licitud i projecte per part del Sr. Josep Fabrellas Lloveras, per la
substitució d’una escala per muntacàrregues a Can Ciurana (Veïnat de Can Buixó).
Vist l’informe emès per l’arquitecte municipal de data 6 de maig de 2020, amb
caràcter favorable, en què conclou : “El Decret Llei 16/2019 de 26 de novembre, de mesures
urgents per a l’emergència climàtica i impuls a les energies renovables, en l’article 5 de
Modificació del Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost per el qual s’aprova el Text Refós de la Llei
d’urbanisme, afegeix un nou article 9 bis, on diu:
“els projectes d’obres per a la rehabilitació d’edificacions preexistents poden comportar
l’autorització per ocupar, mentre subsisteixi l’edificació, sòls reservats a sistemes urbanístics o
terrenys privats inedificables que siguin indispensables per instal.lar ascensors o altres elements
relacionats amb l’accessibilitat de les persones.......”.

De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local ACORDA:
PRIMER.- Atorgar la següent llicència urbanística:



Exp. Número: X2019000878



Sol·licitant:



Obres que s’autoritzen:



Emplaçament: CAN CIURANA (VEINAT DE CAN BUIXÓ)



Referència Cadastral : 3186412DG8338N



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: ...................... 268,32.-€



Liquidació provisional de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i
obres (ICIO):

JOSEP FABRELLAS LLOVERAS
SUBSTITUCIÓ D’ESCALA PER MUNTACÀRREGUES

Pressupost de l’obra ................................................. 12850.-€
Impost Construccions Instal.lacions i Obres (ICIO) ...... 3’09%
Quota impost ........................................................... 397,06.-€
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: -

3.

Altres autoritzacions que es requereixen amb caràcter previ:
3.1.En cas de precisar-se la instal·lació d’algun tipus de grua-torre per a l’execució
de les obres, cal obtenir autorització del Departament d’Empresa i Ocupació de la
Generalitat de Catalunya i presentar en aquest Ajuntament, degudament
diligenciat, el model “GR-1”

4.

En quant a la gestió de les runes i altres residus originats:
4.1 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.

4.2 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.
TERCER.- Donar trasllat de la present resolució a l’interessat/ada.”
Resultat: Aprovat per unanimitat

3.2.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA. D C C
Vist l’expedient de llicència urbanística i els diversos documents que hi figuren
incorporats.
Vist l’informe emès per l’arquitecte municipal, de data 13 de maig de 2020,
caràcter favorable.

amb

De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local ACORDA:
PRIMER.- Atorgar la següent llicència urbanística:


Exp. Número: X2020000139



Sol·licitant:



Obres que s’autoritzen:



Emplaçament: C/MIGJORN, 1 CANTONADA CARRER GREGAL



Referència Cadastral : 3089106DG8338N0001OF



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: ...................... 429,51.-€



Liquidació provisional de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i
obres (ICIO):

DCC
CONSTRUCCIÓ HABITATGE UNIFAMILIAR AILLAT

Pressupost de l’obra ................................................. 378225.-€
Impost Construccions Instal.lacions i Obres (ICIO) ........ 3’09%
Quota impost ..................................................... 11.687,15.-€

SEGON.- L’eficàcia de llicència urbanística atorgada, queda subjecte al
compliment dels següents condicionants:
5.

En relació al contingut del projecte i documentació presentada: -

6.

De caràcter urbanístic: -

7.

Altres autoritzacions que es requereixen amb caràcter previ:
3.1. L’obtinguda per part de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, de data 8 de
maig de 2020, amb condicionants i que s’adjunta a la present llicència.
3.2 En cas de precisar-se la instal·lació d’algun tipus de grua-torre per a l’execució
de les obres, cal obtenir autorització del Departament d’Empresa i Ocupació de la
Generalitat de Catalunya i presentar en aquest Ajuntament, degudament
diligenciat, el model “GR-1”

8.

En quant a la gestió de les runes i altres residus originats:
4.1 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.
4.2 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.
TERCER.- Donar trasllat de la present resolució a l’interessat/ada.

Resultat: Aprovat per unanimitat

3.3.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA. TRANSPORTES LÍQUIDOS JM CAÑADAS SL
Vist l’expedient de llicència urbanística i els diversos documents que hi figuren
incorporats.
Vist l’informe emès per l’arquitecte municipal,
caràcter favorable.

de data

6 de maig de 2020, amb

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

PRIMER.- Atorgar la següent llicència urbanística:


Exp. Número: X2020000220



Sol·licitant:



Obres que s’autoritzen:



Emplaçament: AV. MAS PINS, 99,101 i 103



TRANSPORTES LÍQUIDOS JM CAÑADAS SL
ENDERROC DE 3 NAUS

Referència Cadastral : 3893621DG8339S0001TH
3893621DG8339S0002YJ
3893621DG8339S0003UK



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: ................... 268,32.-€



Liquidació provisional de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i
obres (ICIO):
Pressupost de l’obra ................................................. 17840.-€
Impost Construccions Instal.lacions i Obres (ICIO) ...... 3’09%
Quota impost ........................................................ 551,26.-€

SEGON.- L’eficàcia de llicència urbanística atorgada, queda subjecte al
compliment dels següents condicionants:
9.

En relació al contingut del projecte i documentació presentada:

10. De caràcter urbanístic:
11. Altres autoritzacions que es requereixen amb caràcter previ:
3.1. La obtinguda per part de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea de data 22
d’abril de 2020, amb condicionants i que s’adjunta a la present llicència.
3.2 En cas de precisar-se la instal·lació d’algun tipus de grua-torre per a l’execució
de les obres, cal obtenir autorització del Departament d’Empresa i Ocupació
de la Generalitat de Catalunya i presentar en aquest Ajuntament, degudament
diligenciat, el model “GR-1”
12. En quant a la gestió de les runes i altres residus originats:
4.1 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.
4.2 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.
TERCER.- Donar trasllat de la present resolució a l’interessat/ada.”

Resultat: Aprovat per unanimitat

3.4.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA. MICROTECH CORK SL
Vist l’expedient de llicència urbanística, i els diversos documents que hi figuren
incorporats.
Vist l’informe emès per l’arquitecte municipal, de data 7 de maig 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: X2020000275



Sol·licitant:



Obres que s’autoritzen:
INSTAL.LACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA PER A
AUTOCONSUM A LA COBERTA DE LA NAU.



Emplaçament: AV. MAS PINS, 140



Referència Cadastral : 3991707DG8339S0001AH



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: ..................... 268,32.-€

MICROTECH CORK SL



Liquidació provisional de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i
obres (ICIO):
Pressupost de l’obra ................................................. 43613,24.-€
Impost Construccions Instal.lacions i Obres (ICIO) ........ 3’09%
Quota impost ........................................................ 1347,65.-€

SEGON.- L’eficàcia de llicència urbanística atorgada, queda subjecte al
compliment dels següents condicionants:
13. En relació al contingut del projecte i documentació presentada: 14. De caràcter urbanístic: 15. Altres autoritzacions que es requereixen amb caràcter previ:
3.1. En cas de precisar-se la instal·lació d’algun tipus de grua-torre per a
l’execució de les obres, cal obtenir autorització del Departament d’Empresa i
Ocupació de la Generalitat de Catalunya i presentar en aquest Ajuntament,
degudament diligenciat, el model “GR-1”
16. En quant a la gestió de les runes i altres residus originats:
4.1
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.
4.2 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.
TERCER.- Donar trasllat de la present resolució a l’interessat/ada.”

Resultat: Aprovat per unanimitat
4.0.- CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’UNS LLISTONS PER A UNS
BANCS I D’UNES PAPERERES
Vist que s’han detectat que hi ha bancs que tenen algun llistó fet malbé, el consistori
creu convenient encarregar el subministrament de recanvis per arreglar-los, en
comptes de comprar-ne de nous.

Atès que els recanvis que van bé només els trobem a l’empresa BENITO URBAN SL,
s’ha demanat el següent pressupost:
Contractista
BENITO URBAN SL

Número
pressupost
20741012

Import
(IVA exclòs)
1.401,00.-€

Import Total
(IVA inclòs)
1.695,21.-€

Donat que s’han de col·locar unes papereres en el nucli antic amb unes
característiques determinades, és a dir, han de ser petites i amb han de portar un
barret, i que només les trobem a l’empresa BENITO URBAN SL, s’ha demanat el
següent pressupost:
Contractista
BENITO URBAN SL

Número
pressupost
20741015

Import
(IVA exclòs)
917,50.-€

Import Total
(IVA inclòs)
1.110,18.-€

Vista la proposta de despesa de contracte menor de despesa dels llistons i de les
papereres emesa per la Sra. Carme Camps i Goy, regidora responsable de l’àrea de
medi ambient i pagesia 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 efectuada 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.
Vist que la disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020 modificat pel
ReialDecret 465/2020 determina, la suspensió dels terminis per a la tramitació dels
procediments de les entitats del sector públic.
Vist però, com a excepció a la regla general de suspensió automática dels terminis, el
Reial decret permet a l'òrgan competent acordar, de forma raonada, les mesures
d'organització i d’instrucció necessàries per evitar greus perjudicis als interessos i
drets dels interessats en el procediment, i fins i tot no suspendre els límits de temps
quan la persona afectada o entitat mostri la seva conformitat, així com la continuación
d’aquells procediments administratius que vinguí referits a situacions estretament
vinculats als fets justificatius de l’estat d’alarma o que siguin indispensables per la
protecció de l’ interès general o pel funcionament bàsic dels serveis.
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, pelqual es declara
l'estatd'alarma, per tal de ferfront a l'emergènciasanitària causada pel coronavirus
COVID-19 a Espanya.
SEGON.- Aprovar el pressupost presentat per l’empresa BENITO URBAN SLU,
amb CIF núm. B59987529, domiciliada a l’Edifici Benito Urban del c/ Lleida, 10 8mòdul
3) de Vic-08500 (Barcelona), pel subministrament d’uns llistons, per import total de
1.695,21.-€ (IVA inclòs).

TERCER.- Aprovar el pressupost presentat per l’empresa BENITO URBAN SLU,
amb CIF núm. B59987529, domiciliada a l’Edifici Benito Urban del c/ Lleida, 10 (mòdul
3) de Vic-08500 (Barcelona), pel subministrament d’unes papereres, per import total
de 1.110,18.-€ (IVA inclòs).
QUART.- Disposar que la despesa del subministrament dels llistons anirà a
càrrec de la partida 2020.920.22199 del pressupost vigent i que la del
subministrament de les papereres anirà a càrrec de la partida 2020.920.63501.
CINQUÈ.- Donar trasllat del present acord a l’interessat, juntament amb un
exemplar de declaració responsable, que haurà de retornar degudament signada a les
oficines municipals, amb caràcter previ a l’inici dels treballs.
Resultat: Aprovat per unanimitat

5.0.- CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL PER A LA
PREVENCIÓ DE LA PROPAGACIÓ DE LA COVID-19
Donades les circumstàncies excepcionals que estem vivint, provocades per la
pandèmia del coronavirus, aquest consistori creu convenient el subministrament de
material desinfectant per prevenir la propagació de la malaltia.
Vist això, s’ha demanat a una empresa especialitzada en productes sanitaris, la
compra d’escuma desinfectant, amb el seu corresponent dosificador.
A aquest efecte, s’ha presentat el següent pressupost:
Contractista
GLOBALDEX COSTA
BRAVA, SL

Número
pressupost
------

Import Total
(IVA exempt)
855,50.-€

Vista la proposta de despesa de contracte menor de despesa emesa per la Sra. Carme
Camps i Goy, regidora responsable de l’àrea de medi ambient i pagesia 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 efectuada 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.
Vist que la disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020 modificat pel Reial
Decret 465/2020 determina, la suspensió dels terminis per a la tramitació dels
procediments de les entitats del sector públic.
Vist però, com a excepció a la regla general de suspensió automàtica dels terminis, el
Reial decret permet a l'òrgan competent acordar, de forma raonada, les mesures
d'organització i d’instrucció necessàries per evitar greus perjudicis als interessos i

drets dels interessats en el procediment, i fins i tot no suspendre els límits de temps
quan la persona afectada o entitat mostri la seva conformitat, així com la continuació
d’aquells procediments administratius que vingui referits a situacions estretament
vinculats als fets justificatius de l’estat d’alarma o que siguin indispensables per la
protecció de l’ interès general o pel funcionament bàsic dels serveis.
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 COVID19 a Espanya.
SEGON.- Aprovar el pressupost presentat per l’empresa GLOBALDEX COSTA
BRAVA, SL, amb CIF núm. B55361166, domiciliada al Polígon Industrial les Ferreries,
c/ Camí de Fornells, 19, de Campllong-17459 (Girona), pel subministrament de
material per a la prevenció de la COVID-19, per import total de 855,50.-€ (IVA
exempt).
TERCER.- Disposar que aquesta despesa anirà a càrrec de la partida
2020.323.22106 del pressupost vigent.
QUART.- Donar trasllat del present acord a l’interessat, juntament amb un
exemplar de declaració responsable, que haurà de retornar degudament signada a les
oficines municipals, amb caràcter previ a l’inici dels treballs.
Resultat: Aprovat per unanimitat

6.0.- APROVACIÓ DE PRESSUPOST PER A LA GRAVACIÓ I EDICIÓ D’UN VIDEO
PROMOCIONAL DEL COMERÇ LOCAL
Vista la greu situació econòmica que estan patint els establiments comercials i de
serveisdel municipi a causa de les mesuresderivades l’estat d’alarma decretat per fer
front al virus COVID-19, i que han obligat al tancament de molts locals o han restringit
l’activitat comercial habitual.
Vist que aquest Ajuntament està portant a terme diverses actuacions per impulsar el
comerç local, fomentar que els veïns i treballadors del municipi realitzin les seves
compres diàries al municipi i que aquests disposin de serveis de proximitat.
Atès que una de les mesures que pot impulsar aquest Ajuntament és la difusió a
través de xarxes socials d’un anunci publicitari del comerç local de Riudellots de la
Selva.
Vist que per a gravar i editar les imatges de l’anunci, s’han sol·licitat els següents
pressupostos:

Núm. de Registre
d’entrada
E20200002114
E20200002126

Empresa

Import

Nosolomedia SL
Dièresi publicacions SL

1.652,89.-€
1.800.-€

Import total
(IVA inclòs).
2.000.-€
2.178.-€

E20200002157

Alex Tremps
(Ikou Studio)

1.100.-€

1.331.-€

Izquierdo

Vista la proposta de despesa emesa pel regidor de dinamització econòmica sobre
aquesta contractació.
Vist però, com a excepció a la regla general de suspensió automática dels terminis, el
Reial decret permet a l'òrgan competent acordar, de forma raonada, les mesures
d'organització i d’instrucció necessàries per evitar greus perjudicis als interessos i
drets dels interessats en el procediment, i fins i tot no suspendre els límits de temps
quan la persona afectada o entitat mostri la seva conformitat, així com la continuación
d’aquells procediments administratius que vinguí referits a situacions estretament
vinculats als fets justificatius de l’estat d’alarma o que siguin indispensables per la
protecció de l’ interès general o pel funcionament bàsic dels serveis.
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.
Vist que la disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020 modificat pel
ReialDecret 465/2020 determina, la suspensió dels terminis per a la tramitació dels
procediments de les entitats del sector públic.
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 COVID19 a Espanya.
SEGON.- Aprovar el pressupost presentat pel Sr.Alex Tremps Izquierdo, amb
domicili al carrer Francesc Rogés, local 14 de 17005 Girona, per import total de
1.331.-€ (IVA inclòs), per a la gravació i edició d’unanunci publicitari del comerç local
de Riudellots de la Selva.
TERCER.- Disposar que l’anterior despesa anirà a càrrec de la partida
430.22699.
QUART.- Donar trasllat del present acord a les empreses interessades.

Resultat: Aprovat per unanimitat

7.0.- MEMÒRIA DE GESTIÓ DE LES INSTAL·LACIONS
MUNICIPALS CORRESPONENT A L'ANY 2018. ASSABENTATS.

ESPORTIVES

El Ple de la Corporació, en sessió celebrada el dia 2 de juny de 2010, va adjudicar a la
companyia mercantil SPORTGEST 3000, S.L., amb NIF B-17.600.198, el contracte de
gestió de les instal·lacions esportives municipals.
El citat contracte, pròrrogues incloses, va estar vigent fins el dia 31 de desembre de
2019.
En l’Annex I del Plec de clàusules jurídico-administratives i econòmiques particulars, hi
constava la obligació del concessionari, de donar compte a aquesta Corporació, dels
resultats econòmics obtinguts i a presentar anualment una memòria detallada de la
gestió del servei que inclogués el resum econòmic, la justificació del resultat i
l’aplicació de la subvenció satisfeta per l’Ajuntament.
Vist que el 23 d’abril de 2020, va tenir entrada al registre de documents d’aquest
Ajuntament (E2020001951), instància d’SPORTGEST ASSOCIACIÓ ESPORTIVA, per la
que presenten la Memòria de gestió de les instal·lacions esportives corresponent a
l’exercici 2018, així com sol·liciten la devolució de la garantia prestada per a l’execució
del servei de gestió de les instal·lacions esportives.
De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local ACORDA:
PRIMER.- Donar-se per assabentada de la presentació de la Memòria de la
gestió de les instal·lacions esportives municipals, corresponent a l’exercici 2018,
darrer any en el que SPORTGEST ASSOCIACIÓ ESPORTIVA va prestar l’esmentat
servei.
SEGON.- Donar trasllat del present acord a l’interessat, fent-li avinent que el
Ple de la Corporació és l’òrgan competent per acordar la devolució de la garantia
prestada per a l’execució del servei.

Resultat: Aprovat per unanimitat

8.0.- ATORGAMENT D'AJUTS ECONÒMICS A ENTITATS: COMISSIÓ DE FESTES
DE RIUDELLOTS ACTIVITATS ANY 2020
RELACIÓ DE FETS
Vista la sol·licitud de subvenció presentada en data 8 de maig de 2020 amb registre
d’entrada número E2020002093 per la Secretària General, Sra. Marta Masmiquel i
Planagumà, de l’Associació Comissió de Festes de Riudellots de la Selva, per les
activitats culturals que realitzarà aquesta associació durant l’any 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 que en la memòria de l’activitat presentada, exposen les activitats que ja han
realitzat com: el Cagatió, els patges reials, la cavalcada de reis, el servei de bar per la
fira FIPORC, així com altres activitats que tenen previst fer com la Festa de la Fruita
Fresca, el sopar a la fresca i la Festa Major 2020.
Vist que el pressupost per dur a terme aquestes activitats és d’una previsió
d’ingressos de 28.487,94 € i d’una previsió de despeses de 38.663,09€, sol·licitant
una ajuda econòmica de 10.175,15€.
Vist l’interès públic de les activitats realitzades i previstes per aquesta associació, amb
l’objectiu de promoure la cultura i les tradicions catalanes.
Vist l’informe favorable emesa per la Regidora de Festes, Sra. Cristina Pineda, en data
12 de maig de 2020 en relació a la petició de subvenció sol·licitada per aquesta
entitat.
Vist l’informe emès per l’Alcaldia en data 12 de maig 2020, en relació a la justificació
de la continuació del procediment administratiu 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 338.48010 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 COVID19 a Espanya.
SEGON.- ATORGAR a la Comissió de Festes de Riudellots, una subvenció per
import de 10.175,15€, per sufragar una part de les despeses de les activitats
pressupostades en la sol·licitud de subvenció, tal i com es detalla a continuació:
Número
expedient
electrònic
X2020000363

Cost total de
l’objecte
subvencionat
38.663,09€

Nom
del
beneficiari

NIF
del
beneficiari

Objecte
de
subvenció

Comissió de
Festes
de
Riudellots de
la Selva
Cost de les
despeses
subvenciona
bles

G55213227

Activitats
2020

Import de la
subvenció

Percentatge
finançament

38.663,09€

10.175,15€

26,32%

la
any

de

Període
l’activitat

de

15/11/2019
al
30/11/2020
Import
justificar

a

38.663,09€

TERCER.- Disposar la despesa amb càrrec a la partida 338.48010 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
38.663,09€, 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 a l’Associació Comissió de Festes 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.- URGENTS
10.0.- 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,

