
 

 

 

 

 
 

 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  

DEL DIA 14 DE JULIOL DE 2020 

 

Identificació de la sessió: 

Núm.  JGL2020000014  

Caràcter: Sessió Ordinària 

Data: 14 de juliol de 2020 

Hora d’inici:  08:00 h 

Hora de fi: 09:30 h 

Lloc: sala 1 de juntes 

 

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 DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DEL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA MES DE 

MAIG. VARIS 

4.- LLICÈNCIES: 

4.1.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA. BUSQUETS SITJA SL 

4.2.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA. ADAMO TELECOM IBERIA SAU 

4.3.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA. ADAMO TELECOM IBERIA SAU 

5.- APROVACIÓ DE PRESSUPOST RELATIU AL SERVEI D'ELABORACIÓ D'UN INFORME 

SOBRE L'ESTAT DELS EQUIPS I XARXES INFORMÀTIQUES DELS EQUIPAMENTS 

MUNICIPALS 

6.- SUBMINISTRAMENT MATERIAL ESCOLAR I LÚDIC DIVERS PER A LA LLAR 

D'INFANTS MUNICIPAL. ACCEPTACIÓ PRESSUPOSTOS. 

7.- PRESTACIÓ SERVEIS DIVERSOS A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL ANNA NADAL. 

ACCEPTACIÓ PRESSUPOSTOS. 

8.- OBRES DE FORMACIÓ DEL CARRIL BICI ENTRE EL CAMÍ DE CAN BRUGADA I 

L'AUTOVIA A2. ACCEPTACIÓ PRESSUPOST. 

9.- SERVEI DE DESINSECTACIÓ I DESRATITZACIÓ DELS EDIFICIS MUNICIPALS I DE 

DESRATITZACIÓ DELS CASC URBÀ. ACCEPTACIÓ PRESSUPOST. 

10.- APROVACIÓ DEL PAGAMENT DE LES DESPESES DE LA COMUNITAT DE 

PROPIETARIS DEL HABITATGES SITUATS AL CARRER VERGE DE NÚRIA NÚMERO 28 

11.- PREUS  PÚBLICS  PER  A  LA  PRESTACIÓ  DE  SERVEIS  ESPORTIUS  I  DE  

LLEURE  AL PAVELLÓ  POLIESPORTIU  MUNICIPAL.  RATIFICACIÓ ACORD APROVACIÓ  

PROVISIONAL  SUPRESSIÓ  I ESTABLIMENT NOUS PREUS. 



 

 

 

 

 
 

12.- INICI EXPEDIENT SUBSTITUCIÓ PARQUET PAVELLÓ MUNICIPAL 

13.- ADDENDA AL CONVENI MARC PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS SOCIALS BÀSICS 

I ESPECIALITZATS AL MUNICIPI DE RIUDELLOTS DE LA SELVA PER A L'ANY 2020. 

APROVACIÓ 

14.- SOL·LICITUD D'ADHESIÓ MOBILE WEEK CATALUNYA 2021 

15.- DETERMINACIÓ FESTES LOCALS 2021 

16.- URGENTS: 

16.1.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA. LPB 

17.- PRECS I PREGUNTES 

 

na vegada comprovada pel/per la secretari/ària 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 Junta de Govern celebrada en sessió ordinària de 

data 30 de juny de 2020.  
 

2.0.- AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I ORDENACIÓ DESPESES VARIES 

 

Vistes les relacions de factures que s’indiquen. 

 

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

 

PRIMER.- Aprovar la relació de factures O/2020/13 que s’adjunta al present 

com annex, d’import CINQUANTA-SET MIL TRES-CENTS SETANTA-NOU EUROS I 

QUARANTA-NOU CÈNTIMS (57.379,49€).  

 

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

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

3.0.- SERVEI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DEL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA 

MES DE MAIG. VARIS 

 

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 

MAIG, en període voluntari i executiu, per un import total de 88.461,07€, pels 

conceptes que s’hi detallen. 

 



 

 

 

 

 
 

SEGON.- Aprovar el plec de càrrecs corresponents al mes de MAIG tramès pel 

mateix Servei de Recaptació del Consell Comarcal de La Selva i referit als conceptes 

tributaris i imports que seguidament s’indiquen. 

 

EXERCICI CONCEPTE IMPORT 

2020 DESCOMPTE PER PAGAMENT ANTICIPAT 

(MULTES/SANCIONS) 

-390,00 

2020 FRACCIONAMENT GRATUÏT UNIFICAT 526,72 

2020 IBI RÚSTICA 6.006,06 

2020 IBI URBANA 186,33 

2020 IIVTNU 7.109,76 

2020 IIVTNU 16.298,66 

2020 IVTM 180,56 

2020 MULTES/SANCIONS 780,00 

TOTAL CÀRRECS 30.698,09€ 

 

TERCER.- Aprovar el plec de baixes corresponents al mes de MAIG tramès pel 

mateix Servei de Recaptació del Consell Comarcal de La Selva i referit als conceptes 

tributaris i imports que seguidament s’indiquen 

 

EXERCICI CONCEPTE IMPORT 

2013 IVTM 174,43 

2014 IVTM 336,58 

2015 IVTM 336,58 

2015 LLICÈNCIA AMBIENTAL 322,65 

2016 IVTM 174,43 

2018 IBI RÚSTICA 62,83 

2019 IBI RÚSTICA 62,83 

2020 IVTM 66,32 

TOTAL BAIXES 1.536,65€ 

 

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

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

4.0.- LLICÈNCIES: 

 

4.1.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA. BUSQUETS SITJA 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 9 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:  X2018000620 

 

 Sol·licitant:   BUSQUETS SITJA SL  

 

 Obres que s’autoritzen:   CONSTRUCCIÓ DE 2 HABITATGES (1 EN TESTERA I 1 

EN FILERA) 

 

 Emplaçament: C/VERGE DE NÚRIA, 31-33 

 

 Referència Cadastral :  3685303DG8338N1FF i 3685302DG8338N1TF 

 

 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.-€ 

(pagament efectuat en data 18/09/2018) 

 

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

obres (ICIO): 

 

Pressupost de l’obra ............................................. 218.291,50.-€ 

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

Quota impost .....................................................  6745,20.-€ 

 

 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. La obtinguda de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, de data 19 d’agost de 

2019, amb condicionants, i que s’adjunta 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” 

 

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  

 

 

 

4.2.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA. ADAMO TELECOM IBERIA SAU 

 

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 6 de juliol 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:  X2020000035 

 

 Sol·licitant: ADAMO TELECOM IBERIA SA 

 

 Obres que s’autoritzen: CANALITZACIÓ DE 25 METRES DE LONGITUD PER A 

CONNECTAR UN PERICÓ EXISTENT A LA URBANITZACIÓ CAN JORDI. 

 

 Emplaçament: C/AVETS, 3-5 (Urbanització Can Jordi) 

 

 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 ................................................. 1200,68.-€ 



 

 

 

 

 
 

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

Quota impost .........................................................  37,10.-€ 

 

 Liquidació taxa per utilització privativa o aprofitament especial del 

domini públic municipal. (Ordenança fiscal núm. 14) 

Article 7.1.F Obertura de calicates, rases i anàlegs a carrers o voreres 

(Ordenança fiscal núm. 14) 

Paviment asfàltic  6’97 € x 25 ml =     174,25.-€  

Quota :                    174,25.- € 

 

 

 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: 

 
2.1 Condicions generals per la instal.lació dins les voreres. 

 
- Prèviament a les obres restarà obligat a assabentar-se dels serveis existents a la 

via pública i es respectaran les distàncies a separacions mínimes amb els altres 

serveis existents. 

- 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. 

- En el cas que calgui passar per les voravies i rigoles no podran ser enderrocades 

i caldrà passar per la seva part inferior formant túnel. 

 

2.2 Condicions generals pel creuament de calçades: 

 

- Abans d’iniciar l’excavació es tallarà el paviment amb una serra 

radial a cada costat de la rasa. 

- Les terres seran transportades a l’abocador autoritzat en la seva 

totalitat. 

- Les voravies i rigoles no podran ser enderrocades i caldrà passar 

per la seva part inferior formant túnel. 

- Les rases seran omplertes amb material granular d’un índex CBR 

superior a 20 cm i piconades mecànicament fins a obtenir un densitat de 98% 

del proctor modificat del material. 

- A la part superior s’estendrà una capa de formigó de 20 cm de 

gruix i un acabat d’aglomerat asfàltic en calent de 5 cm de gruix, tipus AC 16 

SURF 60/70 D (D-12), totalment enrasat i anivellat amb el paviment existent. 

- La fondària de la instal·lació des de la generatriu superior a la 

rasant de l’aglomerat del carrer no serà superior a 80 cm. 

 

 

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

 

La persona titular de la llicència urbanística ha de garantir que els residus que genera 



 

 

 

 

 
 

siguin gestionats de conformitat amb 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 

(PRECTA20).  

 

S’ha aportat document d’acceptació d’un dipòsit signat per un gestor de residus 

autoritzat, el qual garanteix la correcta destinació dels residus separats per tipus per 

un dipòsit mínim. (El dipòsit mínim és de 150 €) 

 

4.  En quant a afectació de la via pública : 

 

De conformitat amb l’informe del tècnic municipal incorporat a l’expedient, l’import de 

la fiança a dipositar es d’import 240,14.-€ (Dipòsit previ efectuat en data 

02/07/2020). 

 

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

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

4.3.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA. ADAMO TELECOM IBERIA SAU 

 

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 6 de juliol 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:  X2020000304 

 

 Sol·licitant: ADAMO TELECOM IBERIA SA 

 

 Obres que s’autoritzen: CONNEXIÓ ARQUETA EXISTENT A INFRAESTRUCTURA 

INTERIOR D’ 1 CONDUCTE DE 40 MMM. 

 

 Emplaçament: AV. MAS VILÀ, 20 

 

 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 ................................................. 400,03.-€ 

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

Quota impost .........................................................  12,36.-€ 

 

 Liquidació taxa per utilització privativa o aprofitament especial del 

domini públic municipal. (Ordenança fiscal núm. 14) 

Article 7.1.F Obertura de calicates, rases i anàlegs a carrers o voreres 

(Ordenança fiscal núm. 14) 

Paviment asfàltic  6’97 € x 3 ml =     20,91.-€  

Quota :                  20,91.- € 

 

 

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

compliment dels següents condicionants: 

 

4. En relació al contingut del projecte i documentació presentada:  

 

1.- Caldrà presentar, com a molt tard el 15 de gener de l’any següent, plànol “as built” 

on es reflecteixen totes les actuacions fetes en el municipi. Cada any s’haurà 

d’actualitzar el plànol i per tant sempre recollirà les actuacions anteriors dels altres 

anys. Si un any no es fa cap actuació, serà vàlid el de l’any anterior i no caldrà 

presentar plànol. 

 

5. De caràcter urbanístic: 

 
2.1 Condicions generals per la instal.lació dins les voreres. 

 
- Prèviament a les obres restarà obligat a assabentar-se dels serveis existents a la 

via pública i es respectaran les distàncies a separacions mínimes amb els altres 

serveis existents. 

- 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. 

- En el cas que calgui passar per les voravies i rigoles no podran ser enderrocades 

i caldrà passar per la seva part inferior formant túnel. 

 

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

 

La persona titular de la llicència urbanística ha de garantir que els residus que genera 

siguin gestionats de conformitat amb 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 

(PRECTA20).  

 

S’ha aportat document d’acceptació d’un dipòsit signat per un gestor de residus 

autoritzat, el qual garanteix la correcta destinació dels residus separats per tipus per 

un dipòsit mínim. (El dipòsit mínim és de 150 €) 

 

4.  En quant a afectació de la via pública : 

 



 

 

 

 

 
 

De conformitat amb l’informe del tècnic municipal incorporat a l’expedient, l’import de 

la fiança a dipositar es d’import 60,04.-€ (Dipòsit previ efectuat en data 29/04/2020). 

 

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

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

5.0.- APROVACIÓ DE PRESSUPOST RELATIU AL SERVEI D'ELABORACIÓ D'UN 

INFORME SOBRE L'ESTAT DELS EQUIPS I XARXES INFORMÀTIQUES DELS 

EQUIPAMENTS MUNICIPALS 

 

Vist que aquest Ajuntament i els seus equipaments municipals disposen de diverses 

mancances a nivell informàtic i de xarxes informàtiques, i que això afecta al correcte 

desenvolupament de les tasques administratives. 

 

Vist que la majoria dels equips informàtics de l’edifici de l’Ajuntament disposen del 

sistema operatiu Windows 7, i que Microsoft ha deixat d’oferir el suport tècnic per 

aquesta versió des del 14 de gener de 2020. 

 

Atès que aquest Ajuntament no disposa d’un servei de suport informàtic fixe i 

contractat, i que això ha comportat que s’hagi de contactar a un informàtic cada 

vegada que es detecta algun problema, però no es realitza gairebé cap tasca de 

manteniment proactiu i que permeti evitar les incidències. 

 

Per tots aquests motius, s’ha sol·licitat pressupost per la realització d’una diagnosi i 

elaboració d’un informe sobre les necessitats informàtiques i de connectivitat de 

l’Ajuntament, l’Espai Jove, la Llar d’Infants, la Biblioteca i la Casa de Cultura, estimat 

en 30 h de dedicació: 

 

Núm. R.E. Empresa Import (IVA inclòs) 

E2020002989 Xcrom Servicios Informaticos SLU 784,08.-€ 

 

Vista la proposta d’aprovació de la despesa emesa pel regidor de règim intern, 

regulació i comunicació, el Sr. Xevi López. 

 

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 Xcrom Servicios Informáticos 

SLU, amb NIF B55258362, i domicili a camí de Can Quecu, s/n de 17457 Riudellots de 

la Selva, per import total de 784,08.-€ (IVA inclòs), per la realització d’una diagnosi i 

elaboració d’un informe sobre les necessitats informàtiques i de connectivitat de 

l’Ajuntament, l’Espai Jove, la Llar d’Infants, la Biblioteca i la Casa de Cultura.  

 



 

 

 

 

 
 

SEGON.- Disposar que aquesta contractació anirà a càrrec de la partida 

920.22706 del pressupost vigent. 

 

 TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’empresa interessada, 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.- SUBMINISTRAMENT MATERIAL ESCOLAR I LÚDIC DIVERS PER A LA 

LLAR D'INFANTS MUNICIPAL. ACCEPTACIÓ PRESSUPOSTOS. 

 

Atesa la necessitat de la Llar d’infants de disposar del material escolar i lúdic per al 

desenvolupament de les activitats que són objecte de programació durant el proper 

curs escolar 2020-2021, la Directora del Centre ha presentat dos pressupostos per al 

subministrament del material que ha considerat necessari: 

 

Empresa Núm. pressupost Import (IVA exclòs) 

Hermex Iberica, SL 129049 745,29.-€  
(92,06.-€ al 4% i 653,23.-€ al 21% d’IVA) 

Hiper Escola Girona, SL 72851 988,84.-€ 

 

Vista la proposta de despesa de contracte menor d’obres emesa per la Sra. Cristina 

Pineda i Espinosa, regidora responsable de l’àrea d’ensenyament d’aquest 

Ajuntament; en la que motiva la necessitat del contracte i es posa de manifest que no 

s’està alterant l’objecte del contracte i que les companyies mercantils Hermex Iberica, 

SL i Hiper Escola Girona, SL, no han subscrit més contractes menors que 

individualment o conjuntament superin la xifra de 15.000.-€ 

 

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. 

 

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

 

PRIMER.- Acceptar el pressupost presentat per HERMEX IBERICA, S.L., amb 

domicili a Sabadell-08203, al carrer Brutau, 96, i amb NIF B-66.629.494, per al 

subministrament del material escolar i lúdic que es relaciona al pressupost número 

129049; per import de 886,15.-€ (IVA inclòs). 

 

SEGON.- Acceptar el pressupost presentat per HIPER ESCOLA GIRONA, S.L., 

amb domicili a Girona-17007, al carrer d’Adri, 27 del Polígon industrial Domeny, i amb 

NIF B-17.421.819, per al subministrament del material escolar i lúdic que es relaciona 

al pressupost número 72851; per import de 1.196,50.-€ (IVA inclòs). 

 

TERCER.- La despesa derivada de la present contractació serà a càrrec de la 

partida pressupostària 2020.1522.22002.  



 

 

 

 

 
 

 

QUART.- Donar trasllat del present acord als interessats/ades, juntament amb 

un exemplar de declaració responsable que hauran de retornar degudament omplerta i 

signada a les oficines municipals amb caràcter previ al subministrament. 

 

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

7.0.- PRESTACIÓ SERVEIS DIVERSOS A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL ANNA 

NADAL. ACCEPTACIÓ PRESSUPOSTOS. 

 

És voluntat d’aquest Consistori fomentar i dinamitzar la lectura en general, i 

especialment la dels infants i joves del municipi. Per aquest motiu, des de l’àrea de 

cultura de l’Ajuntament s’han programat diverses activitats a realitzar a la biblioteca 

municipal, durant el darrer quadrimestre del 2020, per a fomentar la lectura i la 

cultura en general d’infants i joves. 

 

Vistos els diferents pressupostos presentats per a diferents professionals, altament 

especialitzats i amb experiència contrastada per a la realització d’activitats diverses 

dirigides a beneficiar i millorar l’interès i la promoció de la lectura i la cultura en 

general, dels nostres infants i joves: 

 

Espectacle Professional Data 
Base 

imposable 

Hora del conte: "Contes 

màgics" 

ASSOCIACIÓ LA 

MINÚSCULA 
18/09/2020 200,00.-€ 

Taller: "Fem un mini àlbum 

plegable" 

MARTA ROLDAN 

NASPREDA 

 

09/10/2020 236,00.-€ 

Hora del conte: "La 

meravellosa medecina d'en 

Jordi" 

ASSOCIACIÓ ARTÍSTICA 

TRISKEL 16/10/2020 340,00.-€ 

Hora del conte 0-3 anys: "El 

senyor paraigües s'obre i es 

tanca" 

ISABEL BELLVEHÍ NEGRE 

 06/11/2020 165,29.-€ 

Hora del conte adults: "Viure 

del conte" 

JOAN BOHER FRIGOLA 

 
12/11/2020 230,00.-€ 

Hora del conte en anglès ÀNIMA 2014, SL 13/11/2020 181,50.-€ 

Hora del conte: "Caga-tió!" SÍLVIA MOLINS GARCIA 04/12/2020 190,00.-€ 

Taller: "Fem joies" LAIA COSTA LLIRÓ 11/12/2020 300,00.-€ 

 

Vista la proposta de despesa de contracte menor de servei emesa per la Sra. Cristina 

Pineda i Espinosa, regidora responsable de l’àrea de cultura d’aquest Ajuntament. 

 

Arran de l’estat d’alarma declarat el dia 14 de març de 2020 per a la gestió de la 

situació de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, les diferents activitats  

contractades per la Junta de govern local, en la sessió celebrada el dia 19 de 

novembre de 2019, i que s’havien de realitzar a la Biblioteca municipal durant el 



 

 

 

 

 
 

període comprès entre el dia 20 de març i el 5 de juny de 2020, no es van poder dur a 

terme.  

 

Vist que des de la Biblioteca municipal Anna Nadal s’ha estat treballant per a 

reprogramar part de les activitats que no es van poder dur a terme com a 

conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma, i aquelles que no han pogut ser 

objecte de reprogramació, s’hauran de donar de baixa per impossibilitat de ser 

realitzades en el present exercici. 

 

Les activitats objecte de reprogramació són les següents: 

 

Espectacle Professional 

Data 

inicialment 

prevista 

Nova data 

Contacontes i taller 

“Invencibles. Una cançó 

contada d’Els Catarres” 

Editorial Nanit, SL 20/03/2020 23/10/2020 

Contecontes: “El geni Rodari” Olga Cercós Benal 30/04/2020 
02/10/2020 

(*) 

Taller: “El monstre de les 

abraçades” 
Laia Bedós Bonaterra 05/06/2019 20/11/2020 

 

(*) El pressupost inicial i que fou objecte d’aprovació per part de la Junta de govern 

local, en sessió celebrada el dia 19/11/2019, era de 200,00.-€ (exempt d’IVA), per 

una breu intervenció en el decurs de l’acte del concurs literari. Per a la reprogramació 

de l’activitat al dia 02/10/2020 ha presentat nou pressupost per import de 235,00.-€ 

(exempt d’IVA), per a la realització d’un contacontes. 

 

Les activitats que hauran de ser objecte de baixa per no haver estat possible la seva 

reprogramació, són les següents: 

 

Espectacle Professional 

Data 

inicialment 

prevista 

Import 

Espectacle titelles de guant: 

“Cua de rata” 
Ton Muntané Raich 27/03/2020 400,00.-€ 

Taller creació pigments 

naturals i estampació amb 

material de rebuig 

Mar Figueras Tortras 24/04/2020 322,00.-€ 

Hora del conte: “Pomelo” 
Milagros de Josefina, 

SL 
08/05/2020 220,00.-€ 

Sessió “Planetari” Montse Rubio Cuixart 15/05/2020 300,00.-€ 

Espectacle titelles: “Ai, la 

farina!” 

Josep M. Serrat 

Comerma 
22/05/2020 400,00.-€ 

Espectacle màgia Amado Sàbat Gràcia 29/05/2019 250,00.-€ 

 

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 2012, sens perjudici de la seva 

possible avocació per raons d’urgència, oportunitat o supòsits especials. 

 



 

 

 

 

 
 

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

 

 PRIMER.- Acceptar el pressupost presentat per l’ASSOCIACIÓ LA MINÚSCULA, 

amb domicili a Sant Joan de Mollet-17463, al camí Reial, 23, i amb NIF G-55.148.266, 

per a la realització de la sessió de contes “Contes màgics”, el dia 18 de setembre de 

2020; per import de 200,00.-€ (exempt d’IVA). 

 

 SEGON.- Acceptar el pressupost presentat per la Sra. MARTA ROLDAN 

NASPREDA, amb domicili a Vilablareix-17180, al carrer Farigola, 19, i amb DNI 

40.335.525-B, per a la realització del taller "Fem un mini àlbum plegable", el dia 9 

d’octubre de 2020; per import de 236,00.-€ (sense IVA). 

 

 TERCER.- Acceptar el pressupost presentat per l’ASSOCIACIÓ ARTÍSTICA 

TRISKEL, amb domicili a Vilafranca del Penedès-08720, al Passeig Rafael Soler, 17, i 

amb NIF G-64.243.132, per a la realització de l’espectacle de narració oral “La 

meravellosa medecina d’en Jordi”, el dia 16 d’octubre de 2020; per import de 334,00.-

€ (10% IVA inclòs). 

 

 QUART.- Acceptar el pressupost presentat per la Sra. ISABEL BELLVEHÍ NEGRE, 

amb domicili a Figueres-17600, al carrer Perelada, 57,2 i amb DNI 43.674.449-W, per 

a la realització de la sessió de contes “El Sr. Paraigua s’obre i es tanca", el dia 6 de 

novembre de 2020; per import de 200,00.-€ (21% IVA inclòs). 

 

 CINQUÈ.- Acceptar el pressupost presentat pel Sr. JOAN BOHER FRIGOLA, amb 

domicili a Sant Pere Pescador-17470, al carrer Bon Aire, 7, i amb DNI 40.443.151-C, 

per a la realització de la sessió de contes "Viure del conte", el dia 12 de novembre de 

2020; per import de 253,00.-€ (10% IVA inclòs). 

 

 SISÈ.- Acceptar el pressupost presentat per la companyia mercantil ÀNIMA 

2014, S.L., amb domicili a Girona-17004, al carrer Carme, 269, i amb NIF B-

55.188.593, per a la realització de l’hora del conte en anglès, el dia 13 de novembre 

de 2020; per import de 181,50.-€ (sense IVA). 

 

 SETÈ.- Acceptar el pressupost presentat per la Sra. SÍLVIA MOLINS GARCIA, 

amb domicili a Torrelles de Llobregat-08629, al carrer de l’Olivereta, 2, 1-4, i amb DNI 

52.167.436-D, per a la representació de l’espectacle “Caga-tió!”, el dia 4 de desembre 

de 2020; per import de 209,00.-€ (10% IVA inclòs). 

 

 VUITÈ.- Acceptar el pressupost presentat per la Sra. LAIA COSTA LLIRÓ, amb 

domicili a Sils-17410, al carrer Mallorquines, 5, i amb DNI 39.363.753-N, per a la 

realització del taller infantil de joieria (dues sessions), el dia 11 de desembre de 2020; 

per import de 363,00.-€ (21% IVA inclòs). 

 

 NOVÈ.- Acceptar el nou pressupost presentat per la Sra. OLGA CERCÓS 

BERNAL, amb domicili a Begur-17255, al carrer Carles Riba, 11, i amb DNI 

40.531.478-G, per a la reprogramació del taller de conte “El Geni Rodari” que s’havia 

de realitzar el dia 30 d’abril de 2020 i que es durà a terme el dia 2 d’octubre de 2020; 

per import de 235,00.-€ (exempt d’IVA). 

 

Atès que la Junta de govern local, en sessió celebrada el dia 19 de novembre de 2019, 

ja va acceptar el pressupost presentat per la Sra. OLGA CERCÓS BERNAL, per import 



 

 

 

 

 
 

de 200,00.-€ (exempt d’IVA) pel taller que s’havia de dur a terme el dia 30/04/2020; 

en aquest moment procedeix aprovar l’increment de la despesa de 35,00.-€ (exempt 

d’IVA). 

 

 DESÈ.- La despesa derivada de la present contractació serà a càrrec de la 

partida pressupostària 2020.330.22609. 

 

 ONZÈ.- Donar de baixa de la comptabilitat l’aprovació de les següents 

despeses, per no haver-se executat els serveis que foren objecte de contractació per 

acord de la Junta de govern, en sessió del dia 19 de novembre de 2019: 

 

Professional NIF Import 

Ton Muntané Raich 46.628.109-W 400,00.-€ 

Mar Figueras Tortras 46.404.622-Y 322,00.-€ 

Milagros de Josefina, SL B-55.066.468 220,00.-€ 

Montse Rubio Cuixart 46.533.510-W 300,00.-€ 

Josep M. Serrat Comerma 39.142.640-K 400,00.-€ 

Amado Sàbat Gràcia 40.510.208-D 250,00.-€ 

 

DOTZÈ.- Donar trasllat del present acord als interessats/ades, juntament amb 

un exemplar de declaració responsable que hauran de retornar degudament signat a 

les oficines municipals, amb caràcter previ a la prestació del servei. 

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

8.0.- OBRES DE FORMACIÓ DEL CARRIL BICI ENTRE EL CAMÍ DE CAN 

BRUGADA I L'AUTOVIA A2. ACCEPTACIÓ PRESSUPOST. 

 

Per acord de la Junta de govern local, en sessió celebrada el dia 10 de novembre de 

2015 es va aprovar definitivament el projecte d’obra municipal titulat “MODIFICACIÓ 

DEL PROJECTE DE FORMACIÓ D’UN CARRIL BICI ENTRE EL CAMÍ DE CAN BRUGADA I 

LA A2, A RIUDELLOTS DE LA SELVA” redactat per l’arquitecte dels Serveis Tècnics del 

Consell Comarcal de la Selva Sr. David Calvo i Coromina. 

 

Atesa la voluntat d’aquest Ajuntament de dur a terme una part de les obres 

contemplades en el citat projecte, concretament un tram aproximat de 240 metres de 

carril bici a continuació de la rotonda construïda a la carretera C-25 a càrrec del 

Departament de Territori i Sostenibilitat, els Serveis Tècnics del Consell Comarcal de la 

Selva van elaborar un desglossat del citat text de la modificació. 

 

Atesa la voluntat d’aquest Consistori de realitzar les obres de formació del carril bici 

fins a l’Autovia A2, per part dels Serveis tècnics del Consell Comarcal de la Selva s’ha 

redactat l’ANNEX DEL PROJECTE DE FORMACIÓ D’UN CARRIL BICI ENTRE EL “CAMÍ DE 

CAN BRUGADA” I LA CTRA A2 A RIUDELLOTS DE LA SELVA per a quantificar el cost 

d’execució de les obres de formació d’un tram del carril bici  (E2020002176 de 

15/05/2020); l’import de les quals ascendeix a 40.476,51.-€, IVA inclòs. 

 

Vistos els diferents pressupostos presentats per empreses contractistes, per a 



 

 

 

 

 
 

l’execució dels treballs contemplats en el citat desglossat: 

 

Empresa Data i núm. R.E. Import (IVA exclòs) 

Germans Cañet Xirgu, SL E2020002521 09/06/2020 31.700,00.-€ 

Albert Tulsà, SL E2020002711 19/06/2020 20.141,20.-€ 

Xavier Alsina SA E2020002719 19/06/2020 27.129,30.-€ 

Excavacions Majorpi SL E2020002739 22/06/2020 31.110,04.-€ 

 

 

Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals, el qual conclou: “Que l’oferta més 

econòmica és l’empresa Albert Tulsà SL amb un pressupost de 20.141,20 € + IVA. 

 

Els treballs s’hauran de realitzar d’acord amb les condicions generals i particulars del 

Servei Territorial de Carreteres d’acord amb l’autorització CAG10290862.  

 

Abans de l’inici de l’obra caldrà disposar de la documentació que acrediti la designació 

del tècnic responsable de la direcció de l’obra i/o de la direcció de la execució, així 

com el tècnic responsable de la coordinació de la seguretat i salut.” 

 

Vista la proposta de despesa de contracte menor d’obres emesa per la Sra. Carme 

Camps i Goy, regidora responsable de l’àrea de pagesia i medi ambient d’aquest 

Ajuntament; en la que motiva la necessitat del contracte i es posa de manifest que no 

s’està alterant l’objecte del contracte i que la companyia mercantil Albert Tulsà, SL no 

ha subscrit més contractes menors que individualment o conjuntament superin la xifra 

de 40.000.-€. 

 

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. 

 

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

 

PRIMER.- Aprovar l’ANNEX DEL PROJECTE DE FORMACIÓ D’UN CARRIL BICI 

ENTRE EL “CAMÍ DE CAN BRUGADA” I LA CTRA A2 A RIUDELLOTS DE LA SELVA 

(E2020002176 de 15/05/2020), redactat pels mateixos Serveis Tècnics del Consell 

Comarcal de la Selva, i que contempla l’execució d’un tram de carril bici des del camí 

de Can Brugada i fins a l’autovia A2, per un import de 40.476,51.-€, IVA inclòs. 

 

SEGON.- Adjudicar les obres descrites en l’ANNEX DEL PROJECTE DE 

FORMACIÓ D’UN CARRIL BICI ENTRE EL “CAMÍ DE CAN BRUGADA” I LA CTRA A2 A 

RIUDELLOTS DE LA SELVA, a la companyia mercantil ALBERT TULSÀ, S.L., amb 

domicili a l’Avgda. Mas Pins, 49 de Riudellots de la Selva-17457, i amb NIF B-

17.402.249; per import de VINT-I-QUATRE MIL TRES-CENTS SETANTA EUROS AMB 

VUITANTA-CINC CÈNTIMS (24.370,85.-€), IVA inclòs.  

 

TERCER.- L’execució dels citats treballs s’haurà de realitzar d’acord amb les 

condicions generals i particulars establertes pel Servei territorial de Carreteres en 

l’autorització CAG10290862 en el termini d’1 mes. 

 

QUART.- Amb caràcter previ a l’inici dels treballs, i sempre amb una antelació 



 

 

 

 

 
 

mínima d’una setmana, la citada companyia mercantil haurà de posar en coneixement 

d’aquest Ajuntament, la data prevista per al començament dels treballs, per tal que 

l’Ajuntament ho pugui comunicar al Servei de carretreres de la Generalitat de 

Catalunya.  

 

CINQUÈ.- La despesa derivada de la present contractació serà a càrrec de la 

partida 2020.1531.60901 del pressupost del present exercici. 

 

SISÈ.- Donar trasllat del present acord a l’interessat, juntament amb una còpia 

de l’autorització d’obres del Servei territorial de Carreteres de la Generalitat de 

Catalunya a Girona.” 

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

9.0.- SERVEI DE DESINSECTACIÓ I DESRATITZACIÓ DELS EDIFICIS 

MUNICIPALS I DE DESRATITZACIÓ DELS CASC URBÀ. ACCEPTACIÓ 

PRESSUPOST. 

 

Atesa la voluntat d’aquest Ajuntament de controlar les plagues d’insectes i altres en 

els edificis municipals, així com d’evitar la proliferació de rates en el casc urbà del 

municipi, s’ha demanat pressupost a diferents empreses especialitzades en serveis de 

control de plagues, amb el següent resultat: 

 

Empresa 
Registre 

entrada 

Desratització 

casc urbà 

(import sense 

IVA) 

Desinsectació i 

desratització edificis 

municipals  

(import sense IVA) 

Gestior Químics, SL E2020002759 1.698,48.-€ 3.955,60.-€ 

Tratamiento y 

control de animales 

nocivos, SL 

E2020002760 2.123,10.-€ 4.944,50.-€ 

SIK tratamientos 

Samar, SL 
E2020002761 1.953,25.-€ 4.548,94.-€ 

 

El tractament de desratització i desinsectació dels edificis municipals es durà a terme 

trimestralment (setembre i desembre de 2020, març i juny de 2021) i el de 

desratització del casc urbà es realitzarà mensualment, mitjançant diferents sistemes o 

tractaments, en funció de les plagues a combatre. Tècnicament es durà a terme el 

sistema de "Lluita Integrada",basat en la utilització de productes biorracionals, amb 

els mínims nivells toxicològics, respectant la salut pública i el medi ambient.  

 

Vista la proposta de despesa de contracte menor de serveis emesa per la Sra. Carme 

Camps i Goy, regidora responsable de l’àrea de pagesia i medi ambient d’aquest 

Ajuntament; en la que motiva la necessitat del contracte i es posa de manifest que no 

s’està alterant l’objecte del contracte i que la companyia mercantil Gestior Químics, 

SL, no ha subscrit més contractes menors que individualment o conjuntament superin 

la xifra de 15.000.-€. 

 



 

 

 

 

 
 

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. 

 

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

 

 PRIMER.- Acceptar el pressupost presentat per GESTIOR QUÍMICS, S.L., amb 

domicili a Castellar del Vallès-08211, a la Plaça Sant Joan, 7, apartat de correus nº 

110, i amb CIF B59360818, per import de 6.654,61.-€, IVA inclòs, corresponent: 

- 1.868,33.-€ (10% IVA inclòs), per a la prestació dels serveis de 

desratització del casc urbà  

- 4.786,28.-€ (21% IVA inclòs), per a la prestació dels serveis de 

desratització i desinsectació dels edificis municipals. 

 

SEGON.- La present contractació s’estableix pel període d’un any a comptar des 

de l’1 de juliol de 2020 i fins al 30 de juny de 2021. 

 

TERCER.- La despesa derivada de la present contractació serà a càrrec de les 

partides pressupostàries: 

- 2020.920.22700: 4.786,28.-€ 

- 2020.454.21003: 1.868,33.-€ 

 

QUART.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada, juntament amb un 

exemplar de declaració responsable que haurà de retornar degudament omplerta i 

signada a les oficines municipals, amb caràcter previ a la prestació del servei. 

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

10.0.- APROVACIÓ DEL PAGAMENT DE LES DESPESES DE LA COMUNITAT DE 

PROPIETARIS DEL HABITATGES SITUATS AL CARRER VERGE DE NÚRIA 

NÚMERO 28 

 

Vist que mitjançant escriptura pública del dia 8 d’agost de 2012 amb protocol 931, i 

posterior entrada en el Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners del dia 15 

de febrer de 2013, aquest Ajuntament va esdevenir propietari de 5 habitatges situats 

al carrer Verge de Núria número 28 de Riudellots de la Selva. 

 

Vist que la última reunió de la Comunitat de Propietaris de Verge de Núria 28 de 

Riudellots de la Selva es va celebrar el dia 3 de març de 2020. 

 

Vist que l’empresa administradora de la comunitat de veïns Farners Carme i Marta 

Serveis Immobiliaris, SL, ha presentat a aquest Ajuntament el dia 9 de juliol de 2020 

(E2020003026) l’acta de l’esmentada reunió, on s’aprovava el pressupost de la 

comunitat per a l’exercici 2020. 

 

Vist que el pressupost de les despeses de la comunitat de propietaris per l’anualitat 

2020, imputables a la següent relació d’habitatges propietat d’aquest Ajuntament són: 



 

 

 

 

 
 

 

Habitatge i plaça d’aparcament Pressupost total 

Baixos C i PK 8 930,76.-€ 

Primer A i PK 4 1.159,89.-€ 

Primer B i PK 5 787,22.-€ 

Primer C i PK 6 886,27.-€ 

Segon C i PK 3 887,78.-€ 

TOTAL 4.651,92.-€ 

 

Vist que, segons la base 5.2 de les bases reguladores per a l’adjudicació, en règim de 

lloguer jove, d’habitatges i places d’aparcament de titularitat municipal (aprovades pel 

Ple de la Corporació del dia 23 de maig de 2017 en sessió ordinària), la variació de les 

despeses de la comunitat de propietaris es repercutirà en l’actualització anual del 

lloguer dels habitatges joves. 

 

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

 

PRIMER.- Aprovar les despeses derivades de l’administració de les vivendes i 

places d’aparcament anteriorment relacionades, titularitat totes elles d’aquest 

Ajuntament, corresponents al període comprès entre el passat 1 de gener de 2020 i el 

31 de desembre de 2020. 

 

SEGON.- Procedir a liquidar l’import total de les despeses, que és de 4.651,92.-

€, mitjançant transferència al compte corrent de la Comunitat de propietaris de Verge 

de Núria número 28, amb NIF H55147409. 

 

 TERCER.- L’import de la citada despesa serà a càrrec a la partida 1522.21200 

del pressupost vigent per l’any 2020. 

 

 QUART.- Repercutir la variació de les despeses de la comunitat de propietaris 

anteriorment esmentades en la propera actualització del lloguer dels habitatges joves. 

 

CINQUÈ.- Donar trasllat de la present resolució a l’empresa gestora de la 

comunitat de propietaris i informar-ne al Ple municipal en la primera sessió ordinària 

que tingui lloc. 

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

11.0.- PREUS  PÚBLICS  PER  A  LA  PRESTACIÓ  DE  SERVEIS  ESPORTIUS  I  

DE  LLEURE  AL PAVELLÓ  POLIESPORTIU  MUNICIPAL.  RATIFICACIÓ ACORD 

APROVACIÓ  PROVISIONAL  SUPRESSIÓ  I ESTABLIMENT NOUS PREUS. 

 

Mitjançant Resolució de l’Alcaldia 2020DECR000416, de data 22 de juny, es va 

aprovar provisionalment la supressió dels preus públics que s’indiquen a continuació, 

els quals havien estat aprovats provisionalment per la Junta de Govern Local, en 

sessió ordinària celebrada el dia 23 de gener de 2018: 

 

 Serveis de fitness: 



 

 

 

 

 
 

 

 

Matrícula Abonaments 
Entrades 

puntuals 

Entrades 

puntuals 

(caps de 

setmana) 

Pensionistes o jubilats  

(a partir de 65 anys) 
17,27.-€ 19,00.-€/mes 4,00.-€ 3,00.-€ 

Adults  

(de 25 a 64 anys) 
61,58.-€ 31,00.-€/mes 6,50.-€ 3,00.-€ 

Joves  

(de 16 a 24 anys) 
17,35.-€ 27,50.-€/mes 5,00.-€ 3,00.-€ 

 

 

 Campus esportius: 

o Matí (de 9,00 a13,00 hores): 39,00.-€/setmana 

o Dinar (de 13,00 a 15,00 hores): 39,97.-€/setmana 

o Tarda (de 15,00 a 18,00 hores): 23,32.-€/setmana 

o Bonificacions (no acumulatives): 

 10% per a germans 

 10 % de bonificació als socis de l’ACE Riudellots en el 

campus de futbol sala, excepte en el servei de menjador. 

 30% de bonificació en els titulars d’abonaments anuals, 

excepte en el servei de menjador 

 

En la mateixa resolució de l’Alcaldia es van aprovar provisionalment l’establiment dels 

nous preus públics que es detallen a continuació, per a la realització d’activitats 

esportives i de lleure al pavelló poliesportiu municipal: 

 

 Serveis de fitness: 

 

 

Matrícula 

Abonaments mensuals 
Entrada 

dia 

puntual   Tot el dia 
Matí 

(de 7 a 14h) 

Tarda  

(de 14 a 
22h) 

Pensionistes o jubilats 

(a partir de 65 anys) 
20,00.-€ 25,75.-€ 10,75.-€ 19,00.-€ 4,00.-€ 

Adults  

(de 25 a 64 anys) 
20,00.-€ 39,50.-€ 21,00.-€ 31,00.-€ 6,50.-€ 

Joves  

(de 16 a 24 anys) 
20,00.-€ 34,26.-€ 18,62.-€ 27,50.-€ 5,00.-€ 

 

 Escola esportiva: 

 



 

 

 

 

 
 

Abonaments Quota Matrícula 

Mensual 29,13.-€/mes 20,00.-€ 

1 dia a la setmana 10,14.-€/mes  

2 dies a la setmana 17,90.-€/mes  

3 dies a la setmana 24,38.-€/mes  

4 o 5 dies a la setmana 32,52.-€/mes  

 

 Campus esportius: 

 

 Abonament setmanal Dia puntual 

Matí (de 9 a 13h) 39,00.-€ 8,58.-€ 

Dinar (de 13 a 15h) 39,97.-€ 8,79.-€ 

Tarda (de 15 a 18h) 23,32.-€ 5,13.-€ 

 

 

Atès que l’adopció dels esmentats acords és competència de la Junta de govern local, 

en virtut de la delegació efectuada pel Ple de la Corporació, en sessió celebrada el dia 

10 de novembre de 2015, de conformitat amb l’establert a l’article 47 del text Refós 

de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i a l’article 23.2.b) de la Llei Reguladora 

de les Bases del Règim Local; es fa necessari la ratificació dels mateixos per part 

d’aquest òrgan.  

 

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

 

PRIMER.- Ratificar els acords adoptats per l’Alcaldessa-Presidenta de la 

Corporació, mitjançant resolució 2020DECR000416, de data 22 de juny, i en 

conseqüència: 

 

1. Aprovar provisionalment la supressió dels següents preus públics: 

 

 Serveis de fitness: 

 

 

Matrícula Abonaments 
Entrades 

puntuals 

Entrades 

puntuals 

(caps de 

setmana) 

Pensionistes o jubilats  

(a partir de 65 anys) 
17,27.-€ 19,00.-€/mes 4,00.-€ 3,00.-€ 

Adults  

(de 25 a 64 anys) 
61,58.-€ 31,00.-€/mes 6,50.-€ 3,00.-€ 

Joves  

(de 16 a 24 anys) 
17,35.-€ 27,50.-€/mes 5,00.-€ 3,00.-€ 



 

 

 

 

 
 

 

 

 Campus esportius: 

o Matí (de 9,00 a13,00 hores): 39,00.-€/setmana 

o Dinar (de 13,00 a 15,00 hores): 39,97.-€/setmana 

o Tarda (de 15,00 a 18,00 hores): 23,32.-€/setmana 

o Bonificacions (no acumulatives): 

 10% per a germans 

 10 % de bonificació als socis de l’ACE Riudellots en el 

campus de futbol sala, excepte en el servei de menjador. 

 30% de bonificació en els titulars d’abonaments anuals, 

excepte en el servei de menjador 

 

2. Aprovar provisionalment l’establiment dels nous preus públics que es 

detallen a continuació, per a la realització d’activitats esportives i de lleure 

al pavelló poliesportiu municipal: 

 

 Serveis de fitness: 

 

 

Matrícula 

Abonaments mensuals 
Entrada 

dia 

puntual   Tot el dia 
Matí 

(de 7 a 14h) 

Tarda  

(de 14 a 
22h) 

Pensionistes o jubilats 

(a partir de 65 anys) 
20,00.-€ 25,75.-€ 10,75.-€ 19,00.-€ 4,00.-€ 

Adults  

(de 25 a 64 anys) 
20,00.-€ 39,50.-€ 21,00.-€ 31,00.-€ 6,50.-€ 

Joves  

(de 16 a 24 anys) 
20,00.-€ 34,26.-€ 18,62.-€ 27,50.-€ 5,00.-€ 

 

 Escola esportiva: 

 

Abonaments Quota Matrícula 

Mensual 29,13.-€/mes 20,00.-€ 

1 dia a la setmana 10,14.-€/mes  

2 dies a la setmana 17,90.-€/mes  

3 dies a la setmana 24,38.-€/mes  

4 o 5 dies a la setmana 32,52.-€/mes  

 

 

 Campus esportius: 

 

 Abonament setmanal Dia puntual 



 

 

 

 

 
 

Matí (de 9 a 13h) 39,00.-€ 8,58.-€ 

Dinar (de 13 a 15h) 39,97.-€ 8,79.-€ 

Tarda (de 15 a 18h) 23,32.-€ 5,13.-€ 

 

 

SEGON.-Sotmetre els acords provisionals de supressió i d’establiment dels nous 

preus públics, a informació pública, pel termini de trenta dies hàbils, mitjançant la 

publicació del corresponent anunci al BOP de Girona i al tauler d’anuncis municipal, a fi 

que qualssevol interessat pugui examinar l’expedient i presentar les reclamacions que 

estimi oportunes. 

 

TERCER.-L’aprovació provisional s’entendrà elevada a definitiva si no es 

produeixen reclamacions en el termini indicat, procedint en aquest cas, a la publicació 

íntegra dels preus públics aprovats. 

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

12.0.- INICI EXPEDIENT SUBSTITUCIÓ PARQUET PAVELLÓ MUNICIPAL 

 

L’equip de govern que jo presideixo considera necessari l’inici de l’expedient de 

contractació per la substitució del paviment de parquet del pavelló municipal.  

 

Les filtracions d’aigua en el pavelló municipal degut a les fortes pluges i el fet de que 

va ser instal·lat fa més de 30 anys ha comportat que es comenci a deteriorar en 

diversos punts i no resulti segur per la pràctica esportiva.  

 

Vist que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de govern local, en virtut 

de les delegacions efectuades per l’Alcaldessa-Presidenta de la Corporació, mitjançant 

resolució 2019DECR000505, de 21d e 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.- Incoar expedient per a la contractació de la substitució del parquet   

 

SEGON.- Que la Secretària-interventora municipal emeti informe sobre la 

legislació aplicable i el procediment a seguir per a la contractació així com que emeti 

certificat d’existència de crèdit adequat i suficient per la realització de la despesa.  

 

TERCER.- Que s’incorporin a l’expedient els següents documents: 

 

 Certificat de la Secretària-interventora municipal sobre l’existència de crèdit 

suficient. 

 El Plec de clàusules administratives particulars que regiran la contractació. 

 La Memòria tècnica. 

 



 

 

 

 

 
 

QUART.- Publicar la present resolució al perfil del contractant. 

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

13.0.- ADDENDA AL CONVENI MARC PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS 

SOCIALS BÀSICS I ESPECIALITZATS AL MUNICIPI DE RIUDELLOTS DE LA 

SELVA PER A L'ANY 2020. APROVACIÓ 

 

Atès que l’Ajuntament de Riudellots de la Selva no disposa de mitjans personals i 

materials suficients, per a exercir i gestionar les competències que li corresponen, 

segons l’article 31 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials. 

 

Vist el Conveni de delegació de competències entre l’Ajuntament de Riudellots de la 

Selva, el Consell Comarcal de la Selva i el Consorci de Benestar Social de la Selva per 

a la prestació dels serveis socials bàsics i especialitzats, subscrit en data 17 de febrer 

de 2011 i renovat mitjançant addendes fins a l’any 2015. 

 

Vist que en data 1 de gener de 2015 el Consell Comarcal de la Selva va subrogar 

íntegrament totes les funcions i els serveis que venia prestant el Consorci de Benestar 

Social. 

 

Vist que la Junta de Govern Local en sessió celebrada 26 de juny de 219, va aprovar 

l’addenda al Conveni per a la prestació dels serveis socials bàsics i especialitzats al 

municipi de Riudellots durant l’any 2019. 

 

Vista la proposta d’addenda al Conveni per a la prestació dels serveis socials bàsics i 

especialitzats al municipi de Riudellots de la Selva durant l’any 2020. 

 

Vistos els pactes i condicions que figuren en aquesta addenda per l’any 2020, on 

s’especifica els diferents serveis que es presten al municipi de Riudellots de la Selva: 

 

- Serveis Socials Bàsics, que engloben: els Equips Bàsics d’Atenció Social Primària, el 

Servei d’Ajuda al Domicili, el Servei de Teleassistència i les Ajudes d’Urgència Social. 

 

- Servei d’Atenció Especialitzada, que engloba: el servei d’informació i atenció a les 

dones (SIAD), el servei d’informació i atenció a la infància i l’adolescència (SEAIA), el 

servei d’integració en famílies extenses (SIFE), el pla d’inclusió i ciutadania (PLIC) i el 

servei de transport adaptat (TA).     

 

Atès que tots aquests serveis es sostenen econòmicament amb la col·laboració de la 

Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal de la Selva i els Ajuntaments. En alguns 

serveis també hi ha aportació econòmica dels usuaris mitjançant preu públic o taxa. 

 

Vistes les aportacions econòmiques previstes per part de l’Ajuntament de Riudellots 

de la Selva per a la prestació dels serveis socials esmentats: 

 

SERVEIS BÀSICS D'ATENCIÓ SOCIAL  APORTACIÓ ANY 2020 

QUOTES FIXES   



 

 

 

 

 
 

TREBALLADOR SOCIAL 9.250,45 € 

EDUCADOR SOCIAL 6.195,04 € 

ADMINISTRATIUS  2.386,01 € 

  

QUOTES VARIABLES*   

SAD SOCIAL 0,00 € 

SAD DEPENDÈNCIA 10.000,00 € 

SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA 552,14 € 

TOTAL BÀSICS 28.383,64 € 

 

* Quotes variables vol dir que son imports que poden canviar en funció del nombre 

d’usuaris i/o hores de servei. S’han d’interpretar com a quantitats estimatives. 

 

SERVEIS SOCIALS ESPECIALITZATS 

 APORTACIÓ ANY 

2020 

QUOTES VARIABLES*   

TRANSPORT ADAPTAT 0,00 € 

SERVEI DE SIAD 1.485,00 € 

SERVEI SIS (només en cas necessari) 100,00 € 

TOTAL ESPECIALITZATS 1.585,00 € 

 

*Quotes variables vol dir que son imports que poden canviar en funció del nombre 

d’usuaris i/o hores de servei o trajectes realitzats. S’han d’interpretar com a quantitats 

estimatives. 

 

Ateses les determinacions de l’article 57 de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, 

reguladora de les bases de règim local (LRBRL); els articles 108 a 112 de la Llei 

26/2010, del 3 d’agost, de regim jurídic i de procediment de les administracions 

públiques de Catalunya (LRJPAPC); i dels articles 303 a 311 dels Decret 179/1995, de 

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

(ROAS). 

 

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

 

 PRIMER.- Aprovar l’addenda al Conveni marc per a la prestació dels serveis 

socials bàsics i especialitzats al municipi de Riudellots de la Selva durant l’any 2020, la 

qual s’adjunta a la present proposta com a document Annex I. 

 

 SEGON.- Facultar àmpliament l’Alcaldessa, Sra. Montserrat Roura i Massaneda, 

per a la signatura del document corresponent i la realització dels tràmits i gestions 

que siguin necessaris per a la formalització de l’aprovació disposada, si s’escau. 

 

 TERCER.- Aprovar l’aportació econòmica d’aquest Ajuntament per a finançar els 

serveis detallats en la part expositiva, corresponents a l’any 2020, amb càrrec a la 

partida 231.46500 del pressupost del corrent exercici. 

 

 QUART.- Donar trasllat del present acord al Consell Comarcal de la Selva, 

servei de Benestar Social. 



 

 

 

 

 
 

 

 

ANNEX I 

 

ADDENDA AL CONVENI MARC PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS SOCIALS 

BÀSICS I ESPECIALITZATS AL MUNICIPI  DE RIUDELLOTS DE LA SELVA PER A 

L’ANY 2020 

 

Introducció 

 

A l’any 2011 els Ajuntaments de la comarca de la Selva, el Consell Comarcal i el 

Consorci de Benestar Social de la Selva varen formalitzar un Conveni de delegació de 

competències per a la prestació dels serveis socials bàsics i especialitzats, el qual s’ha 

anat renovant mitjançant addendes fins a l’any 2015. 

 

Amb data 1 de gener de 2015 el Consell Comarcal de la Selva va subrogar 

íntegrament totes les funcions i els serveis que prestava el Consorci de Benestar 

Social. 

 

El Consell Comarcal de la Selva té delegades les competències en matèria de serveis 

socials pels ajuntaments de municipis de menys de 20.000 habitants. 

 

Serveis Socials Bàsics, que engloben: els Equips Bàsics d’Atenció Social Primària, el 

Servei d’Ajuda al Domicili, el Servei de Teleassistència i les Ajudes d’Urgència Social. 

 

Servei d’Atenció Especialitzada, que engloba: el servei d’informació i atenció a les 

dones (SIAD), el servei d’informació i atenció a la infància i l’adolescència (SEAIA), el 

servei d’integració en famílies extenses (SIFE), el pla d’inclusió i ciutadania (PLIC) i el 

servei de transport adaptat (TA).     

 

Tots aquests serveis es sostenen econòmicament amb la col·laboració de la 

Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal de la Selva i els Ajuntaments. En alguns 

serveis també hi ha aportació econòmica dels usuaris mitjançant preu públic o taxa. 

 

El municipi de Riudellots de la Selva, amb la previsió de despesa que al final 

s’especifica, rep els serveis socials següents : 

 

Primer. Descripció dels serveis que es presten des del Consell Comarcal de la 

Selva 

 

 

 

1.Serveis Socials Bàsics 

 

Equip Bàsic d’Atenció Social 

 

L’equip professional del municipi està composat per treballadors/es socials, 

educadors/es socials i un suport administratiu. Està regulat pel Contracte Programa 

2016-2019, que ha estat prorrogat per a l’any 2020, en l’apartat relatiu a la fitxa 01 

de professionals dels equips bàsics. Prestaran els serveis a les dependències que tingui 

establertes l’Ajuntament de dilluns a divendres. 



 

 

 

 

 
 

 

Les tasques d’aquest equip inclouen: 

 

Permanències i visites al despatx i al domicili. 

Coordinacions i treball en xarxa amb el municipi. 

Reunions professionals 

Treball derivat de les gestions. 

Gestió de tots els recursos  i prestacions. 

Treball de projectes comunitaris municipals i comarcals. 

L’ajuntament podrà demanar l’ampliació de la dedicació horària dels tècnics d’aquest 

servei sempre i quan assumeixi el total cost de la mateixa. 

 

Servei d’Ajuda a Domicili (SAD Social) 

 

El SAD Social va adreçat a les persones i famílies que no tenen grau de Dependència 

així com a d’altres col·lectius amb dificultat social i/o famílies vulnerables. 

L’accés a aquest servei requereix l’informe favorable de l’equip d’atenció social 

primària i es regula per l’ordenança vigent P-11 del Consell Comarcal de la Selva. 

 

El Ple del Consell Comarcal de la Selva aprova anualment les ordenances que fixen els 

preus públics o taxes aplicables als ajuntaments i als usuaris pels serveis rebuts. 

 

El Consell Comarcal de la Selva té la potestat per aprovar i gestionar les noves 

sol·licituds.   

 

El Consell Comarcal de la Selva comunicarà cada nou cas que s’aprovi a l’Ajuntament 

pel seu coneixement i el finançament que correspongui (34% del cost). 

 

Servei d’Ajuda a Domicili (SAD Dependència) 

 

Les persones que reben aquest servei són aquelles que prèviament han realitzat la 

sol·licitud i els tràmits d’acord amb la Llei 39/2006, de promoció de l’autonomia i 

atenció a la dependència i segons el seu Pla Individual d’Atenció els hi correspon un 

número determinat d’hores de servei. . El servei queda regulat també per l’actual 

ordenança vigent P-11 del Consell Comarcal de la Selva. 

 

Servei de Teleassistència a Domicili (TAD) 

 

El TAD és un servei per a persones grans que consisteix en un aparell personal  

connectat a una Central d’Alarmes. 

 

Cada aparell es finança amb la col·laboració de la Diputació, l’Ajuntament i els propis 

usuaris. El servei queda regulat per l’ordenança vigent P-12 del Consell Comarcal de la 

Selva. 

 

2.Serveis socials especialitzats 

 

Serveis d’Atenció a la Infància i l’Adolescència  SEAIA  

 

Servei d'atenció a la infància i l'adolescència i a les seves famílies. Aquest servei es 

presta des dels equips d'atenció a la infància i l'adolescència que es dediquen a fer 



 

 

 

 

 
 

valoracions i actuacions dels infants en situació de desemparament, de 0 a 18 anys, 

així com el seguiment i el tractament de les seves famílies. 

 

També dóna suport tècnic i col·labora amb els serveis socials bàsics, fa valoracions 

especialitzades, aplica mesures d'inserció social, laboral, educativa i familiar i fa el 

seguiment, tractament i avaluació de les mesures de protecció. 

 

Servei d’Integració en Família Extensa (SIFE)  

 

És un servei adscrit al SEAIA, la finalitat del qual és atendre a parents (avis, oncles, 

germans...) que tinguin al seu càrrec nens i nenes tutelats per la Direcció General 

d’Atenció a la Infància. 

 

Pla de Dones de la Selva 2016-2020, que treballa diversos eixos: 

  

- Atenció integral a les necessitats de les dones a través del Servei d’Informació i 

Assessorament a les Dones de la Selva (SIAD) 

- Atenció psicològica especialitzada a les dones víctimes de violència masclista.  

- Xerrades i programes comunitaris per a prevenir la violència de gènere. 

- Atenció d’acollida d’urgència 

 

Pla d’Inclusió i Ciutadania (PLIC) 

 

El Pla d'Inclusió i Ciutadania del Consell Comarcal de la Selva organitza accions de 

lluita contra la pobresa, l'exclusió i la vulnerabilitat socials al municipi. Entre d'altres, 

el PLIC impulsa accions formatives, de prevenció i de foment de la igualtat 

d'oportunitats. Es prioritza el treball inclusiu, transversal, integral i coordinat amb els 

agents socials del municipi, intervenint des de la vessant comunitària. 

 

El PLIC desplega serveis d’acollida a persones immigrades de manera mancomunada,  

formació lingüística, coneixements laborals i de la societat catalana dins el marc jurídic 

que es desprèn de l'aplicació del Decret 150/2014 de 18 de novembre. També forma 

part de l’acollida disposar d’un tècnic d’acollida per atendre les persones nouvingudes 

en aquells municipis on les necessitats ho requereixin, sempre vinculat a la 

disponibilitat pressupostària.  

 

Les funcions d’acollida i integració del Servei de Primera Acollida es desenvolupen en 

el marc del Programa Operatiu FSE de Catalunya 2014-2020 i estan cofinançades pel 

Fons Social Europeu (núm. CCI2014ES05SFOP007) 

 

Servei de Transport Adaptat  (TA) 

 

El Servei de Transport Adaptat trasllada als centres especialitzats les persones 

discapacitades i/o amb dificultats de mobilitat que no poden fer ús dels transport 

ordinari. La prestació d’aquest servei està subjecta a la disponibilitat pressupostària. El 

servei queda regulat per l’ordenança vigent P-10 del Consell Comarcal de la Selva. 

 

3.Altres programes 

 

Programa Benestar i Comunitat de DIPSALUT (Diputació de Girona) 

 



 

 

 

 

 
 

És un programa finançat per Dipsalut de la Diputació de Girona. És un programa que 

gestionem des del 2013 per a tots els municipis de la comarca de manera 

mancomunada i amb la col·laboració de les entitats Creu Roja i Càritas. Actualment es 

treballa amb taules territorials en les quals hi participen entitats i serveis dels 

municipis per generar accions en benefici de persones en risc d’exclusió. Durant el 

2019 sortirà la nova convocatòria. 

 

Segon. Accions socials específiques que realitza el Consell Comarcal de la 

Selva en el municipi de Riudellots de la Selva i que s’incorporen al Conveni 

Marc 

 

1.Activitats diverses vinculades als serveis especialitzats del PLIC. 

 

L’Ajuntament de Riudellots de la Selva es compromet a cedir les instal·lacions, 

autoritzacions i permisos necessaris. Posarà a disposició del Consell Comarcal de la 

Selva un espai a l’Ajuntament, equipat amb ordinador, impressora i escàner, telèfon i 

internet així com el material d’oficina i arxiu per aquelles accions que ho requereixin. 

Per la seva part el Consell Comarcal de la Selva realitzarà les activitats d’Accions 

d’Acollida d’Immigrants, tècnics d’acollida, i accions vinculades al programa Benestar i 

Comunitat. 

 

Alhora, l’ajuntament  proporcionarà altres espais per a la formació i desenvolupament 

d’activitats en el marc de l’acollida de persones immigrades, com poden ser accions 

formatives d’alfabetització, coneixement de l’entorn o coneixement laboral, quan se li 

sol·liciti. 

 

2. Servei d’atenció psicològica a dones vinculat al SIAD de la Selva. 

 

El Consell Comarcal de la Selva realitzarà atenció psicològica a dones vinculat al servei 

de SIAD. El preu de partida d’aquest servei és de 27€/h. i s’ha establert a partir  del 

càlcul de preu/h., corresponent a un tècnic superior del Consell Comarcal de la Selva, 

més desplaçaments. 

 

L’Ajuntament de Riudellots de la Selva abonarà les quantitats que es detallen al 

quadre resum annex al present document. 

 

3. Servei SIS 

 

El Servei d'Intervenció Socioeducativa és producte dels acords entre el Departament 

de Treball, Afers Socials i Famílies, l’Associació Catalana de Municipis i la Federació 

Catalana de Municipis, per a ordenar, a tot el territori català, l’atenció de les situacions 

d'alt risc en què es puguin trobar els infants i adolescents i les seves famílies. 

Des del Consell Comarcal de la Selva, a través del Contracte Programa amb el 

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, s’ha planificat la implantació a tota la 

comarca de la Selva. 

 

És un servei que té com a model de finançament la proporció de 66% a càrrec de la 

Generalitat i 34% a càrrec dels ens locals. L'import que consta a l’addenda correspon 

a aquesta condició.  

 

Per aquest 2019 disposarem d'un equip interdisciplinari que actuarà de manera 



 

 

 

 

 
 

itinerant per tota la comarca. La seva dedicació a cada municipi tindrà en compte el 

volum de població i la problemàtica detectada. 

 

Tercer. Finançament dels serveis   

 

Serveis Socials Bàsics 

 

El 66% del cost l’aporta la Generalitat dins el Contracte programa aprovat anualment. 

El 34% l’aporten els Ajuntaments de la següent manera : 

 

- Pel que fa als Equips Bàsics d’Atenció Social Primària en funció de la ràtio d’habitants 

i mitjançant una quota fixa. 

- Pel que fa al servei d’Ajuda al Domicili el 34% del cost dels casos actius. 

- Les quotes tenen caràcter estimatiu i poden variar en funció del nombre de casos. 

 

Els usuaris aportaran, si s’escau, una quota en concepte de copagament.  

 

Teleassistència  

 

L’aportació de l’Ajuntament segons cada tipus d’usuari serà: Tipus C0: 8,25 

euros/mes, tipus C5: 4,12 euros/mes  i tipus C10: 0 euros/mes.  

 

Serveis Socials Especialitzats 

 

La Generalitat estableix per a cada territori una dotació pressupostaria determinada. 

Es basa en uns barems econòmics de costos, els quals finança al 100% del valor dels 

barems. El cost real dels serveis pot ser major havent de fer-se’n càrrec l’Ens local 

(Consell Comarcal ) de la diferencia. Els ajuntaments, com a receptors d’aquests 

serveis poden col·laborar econòmicament per al sosteniment o ampliació d’aquests 

serveis.  

Transport Adaptat  

 

Es finança per les aportacions de: el Contracte Programa de la Generalitat, els propis 

usuaris del servei i  per l’aportació dels ajuntaments d’origen i/o veïnatge  dels 

usuaris.  A la present addenda i figura un import orientatiu calculat a partir d’una 

previsió d’us realitzada d’acord al nombre d’usuaris al tancament de l’exercici anterior. 

El cost real dependrà dels usuaris que finalment facin servir el transport. Mensualment 

s’envia a l’ajuntament una factura amb la relació d’usuaris i el cost econòmic per a 

l’ajuntament. Aquest cost s’obté de la aplicació de l’ordenança fiscal del Consell 

Comarcal de la Selva núm. P-10.  

 

Copagament de quota pels usuaris, si s’escau 

 

Els usuaris aportaran, si s’escau, una quota en concepte de copagament pels serveis 

de SAD social, de SAD dependència i de Teleassistència. 

 

Despeses indirectes per a la gestió dels serveis  

 

La gestió dels serveis suposa uns costos generals pel Consell Comarcal de la Selva en 

concepte d’infraestructura, material informàtic i d’oficina, telèfon, personal 

administratiu, desplaçaments i anàlegs. 



 

 

 

 

 
 

La facturació mensual s’emetrà des del Consell Comarcal amb la descripció dels 

serveis prestats i amb el detall de les altes i/o baixes dels usuaris en els diferents 

serveis. 

 

Quart. Vigència 

 

En tot allò no previst en la present Addenda continuarà essent vigent i d’aplicació el 

Conveni Marc de delegació de competències formalitzat per les parts a l’any 2011 i allò 

que es preveu en la Llei 12/2007 d’11 d’octubre de Serveis Socials de Catalunya i 

disposicions complementaries.  

 

Cinquè. Aportacions econòmiques previstes per part de l’Ajuntament 

 

* Quotes variables vol dir que son imports que poden canviar en funció del nombre 

d’usuaris i/o hores de servei. S’han d’interpretar com a quantitats estimatives. 

 

 

SERVEIS SOCIALS ESPECIALITZATS

QUOTES VARIABLES*

TRANSPORT ADAPTAT

TOTAL ESPECIALITZATS

0,00 €

1.585,00 €

SERVEI DE SIAD 1.485,00 €

100,00 €

 APORTACIÓ ANY 2020

SERVEI SIS (només en cas necessari)

 
*Quotes variables vol dir que son imports que poden canviar en funció del nombre 

d’usuaris i/o hores de servei o trajectes realitzats. S’han d’interpretar com a quantitats 

estimatives. 

 

L’Alcaldessa de l’Ajuntament        El President del Consell Comarcal de la Selva  

Montserrat Roura Massaneda Salvador Balliu Torroella 

 

 

 

 

  
La Secretària de l’Ajuntament          El Vicesecretari del Consell Comarcal de la Selva 

Èlia Masó Tamayo   Joan Manso Bosoms 

 

 

SERVEIS BÀSICS D'ATENCIÓ SOCIAL  APORTACIÓ ANY 2020

QUOTES FIXES

TREBALLADOR SOCIAL

EDUCADOR SOCIAL

9.250,45 €

6.195,04 €

2.386,01 €

0,00 €

28.383,64 €

ADMINISTRATIUS 

QUOTES VARIABLES*

SAD SOCIAL

10.000,00 €

552,14 €SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA

TOTAL BÀSICS

SAD DEPENDÈNCIA



 

 

 

 

 
 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

14.0.- SOL·LICITUD D'ADHESIÓ MOBILE WEEK CATALUNYA 2021 

 

Vista la convocatòria per a ens municipals i consells comarcals de Catalunya per 

formar part de la Mobile Week Catalunya 2021, publicada pel Mobile World Capital i la 

Generalitat de Catalunya. 

Atès que la Mobile Week persegueix apropar la tecnologia a la ciutadania, 

l’empoderament digital de la ciutadania per construir un futur igualitari, crear espais 

de debat i reflexió per tenir sentit crític sobre l’impacte de la tecnologia. 

Vist que en la convocatòria descrita, el Mobile World Capital ofereix assessorament en 

la definició dels continguts dels esdeveniments que organitzin els ens locals, ofereix 

difusió dels esdeveniments i la presència en la roda de premsa de la Mobile Week. 

Vist també, que a canvi, els ens locals que s’adhereixin a la Mobile Week Catalunya 

2021 han de: 

- Signar un conveni de col·laboració amb el Mobile World Capital. 

- Disposar d’un equip de persones que organitzin i promocionin l’esdeveniment 

dins la localitat, amb una dedicació mínima del 20% de la jornada durant 2 

mesos abans i del 100% de la jornada durant la setmana de la celebració de la 

Mobile Week. 

- Aportar els mitjans econòmics per a fer possible l’esdeveniment, aportant entre 

3.000 i 6.000€ pels esdeveniments d’un dia. 

- Han de facilitar els espais a on es celebraran les activitats. 

- I presentar, abans de l’1 de novembre de 2020, els continguts i la llista de 

ponents i experts amb els que comptaran durant la jornada. 

Atès que l’Ajuntament disposa de diversos locals de titularitat municipal a on es 

podrien desenvolupar els actes inclosos dins la Mobile Week Catalunya 2021, i que 

disposa d’una persona destinada a projectes de dinamització econòmica al municipi. 

I vist l’avantprojecte de candidatura d’adhesió a la Mobile Week Catalunya 2021 que 

ha redactat aquest Ajuntament.  

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

 

 PRIMER.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva a la 

Mobile Week Catalunya 2021, i comprometre a la corporació a realitzar els tràmits 

necessaris per a organitzar un esdeveniment d’un dia de duració. 

 SEGON.- Donar trasllat de la present resolució al Mobile World Capital i 

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

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

15.0.- DETERMINACIÓ FESTES LOCALS 2021 

 

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, de la mà del Consell de Relacions 

Laborals, en la sessió plenària del passat dia 11 de juny de 2020, va ratificar la 

proposta dels dies festius laborals per a l’any 2021 a Catalunya i l’Ordre corresponent 

es publicà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 8156, de 17 de juny de 

2020. Establint els següents dies: 1 de gener (Cap d’any), 6 de gener (Reis), 2 d’abril 

(Divendres Sant), 5 d’abril (dilluns de Pasqua Florida), 1 de maig (Festa del Treball), 

24 de juny (Sant Joan), 11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya), 12 d’octubre 

(Festa Nacional d’Espanya), 1 de novembre (Tots Sants), 6 de desembre (La 

Constitució), 8 de desembre (La Immaculada) i 25 de desembre (Nadal). 

 

D’acord amb l’article 37.2 del Reial decret legislatiu 2/2015 de 23 d’octubre, pel qual 

s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, que indica que de les 

catorze festes laborals, dues tindran caràcter local i  d’acord amb el Decret 177/1980 

de 3 d’octubre , les dues festes locals seran fixades per ordre del Departament de 

Treball, Afers Socials i Famílies a proposta del municipis respectius. 

 

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

 

PRIMER.- Fixar com a festes locals pel municipi de Riudellots de la Selva per al 

proper any 2021 els dies 29 de setembre i 29 d’octubre.  

 

SEGON.-  Ratificar aquest acord en la propera sessió del Ple ordinària que 

tingui lloc.  

 

TERCER.- Donar trasllat del present acord a la Subdirecció General de Relacions 

Laborals del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i a l’Associació de 

Comerciants de Riudellots de la Selva. 

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

16.0.- URGENTS: 

 

16.1.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA. L P B 

 

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

incorporats. 

 

Vist l’informe emès per l’arquitecta municipal de data 30 de juny de 2020,  amb 

caràcter favorable. 

  

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

 

 PRIMER.- Aprovar la urgència de la present proposta. 

 

SEGON.- Atorgar la següent llicència urbanística: 

 



 

 

 

 

 
 

 Exp. Número:  X2020000248 

 

 Sol·licitant:   L P B  

 

 Obres que s’autoritzen:   CONSTRUCCIÓ PISICINA 

 

 Emplaçament: C/EUCALIPTUS, 3 

 

 Referència Cadastral :  2093902DG8329S0001BS 

 

 Terminis per a executar les obres: Un any per començar i tres anys per acabar, 

a comptar des de la data de notificació del present acord (art. 189.1 del Text 

refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 

d’agost). 

 

 Liquidació definitiva de la Taxa per l’estudi, anàlisi i expedició de 

documents i llicències en l’àmbit urbanístic: ....................  161,20.-€ 

  

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

obres (ICIO): 

 

Pressupost de l’obra .................................................  9500.-€ 

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

Quota impost ....................................................... 293,55.-€ 

 

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

compliment dels següents condicionants: 

 

5. De caràcter urbanístic:  - 

 

6. Altres autoritzacions que es requereixen amb caràcter previ:  - 

 

  

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

 

3.1 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.  

 

3.2  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. 

 

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



 

 

 

 

 
 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

17.0.- 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, 
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