
 

 

 

 

 
 

 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 22 DE 

SETEMBRE DE 2020 

 

Identificació de la sessió: 

Núm.  JGL2020000017  

Caràcter: Sessió Ordinària 

Data: 22 de setembre de 2020 

Hora d’inici:  08:00 h 

Hora de fi: 09:00 h 

Lloc: Sala de Plens 

 

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.  

 

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

2.- AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I ORDENACIÓ DESPESES VÀRIES 

3.- SUBMINISTRAMENT D'UNA ESCULTURA A LA ROTONDA EXISTENT A 

L'ENCREUAMENT ENTRE L'AVINGUDA MAS VILÀ I L'AVINGUDA MAS PINS DEL POLÍGON 

INDUSTRIAL. ACCEPTACIÓ PRESSUPOST. 

4.- OBRES D'INSTAL•LACIÓ D'UNA ESCULTURA A LA ROTONDA EXISTENT A 

L'ENCREUAMENT ENTRE L'AVINGUDA MAS VILÀ I L'AVINGUDA MAS PINS DEL POLÍGON 

INDUSTRIAL. ACCEPTACIÓ PRESSUPOST. 

5.- SERVEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. ACCEPTACIÓ PRESSUPOST. 

6.- LICITACIÓ PÚBLICA PER LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES CORRESPONENTS A 

L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DELS ACCESSOS AL PAVELLÓ 

MUNICIPAL 

7.- APROVACIÓ DE LA CELEBRACIÓ DE LA VUITENA EDICIÓ DE LA FIRA FIPORC 

8.- URGENTS: 

8.1.- CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ PER URGÈNCIA, D’AJUTS EXCEPCIONALS 

PER SUBVENCIONAR EL SECTOR COMERCIAL I DE SERVEIS AFECTATS 

ECONÒMICAMENT PER L’EPIDÈMIA ORIGINADA PER LA COVID-19. SEGONA 

RESOLUCIÓ. 

8.2.- OBRES DE REPARACIÓ DEL FERM MALMÈS DE DIFERENTS CARRERS DE LA 

URBANITZACIÓ CAN JORDI. ACCEPTACIÓ PRESSUPOST. 

9.- PRECS I PREGUNTES 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

1.0.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL: 

 

S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 

data 8 de setembre de 2020. 

 

 

2.0.- AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I ORDENACIÓ DESPESES VÀRIES 

 

Vistes les relacions de factures que s’indiquen. 

 

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

 

PRIMER.- Aprovar la relació de factures O/2020/16 que s’adjunta al present 

com annex, d’import VINT-I-UN MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS I 

QUARANTA-DOS CÈNTIMS (21.853,42.-€) 

 

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

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

3.0.- SUBMINISTRAMENT D'UNA ESCULTURA A LA ROTONDA EXISTENT A 

L'ENCREUAMENT ENTRE L'AVINGUDA MAS VILÀ I L'AVINGUDA MAS PINS DEL 

POLÍGON INDUSTRIAL. ACCEPTACIÓ PRESSUPOST. 

 

La Junta de govern local, en sessió ordinària celebrada el dia 24 de març de 2020, va 

aprovar definitivament el PROJECTE PER A INSTAL·LACIÓ D’ESCULTURA A ROTONDA 

(E2019006501 de 30/12/2019), redactat pel Sr. Josep Colldeforns Soler, amb la 

col·laboració de l’autor de l’escultura Sr. Manel Llopis Banti, el qual té per objecte 

descriure les obres necessàries per a la instal·lació d’una escultura a la rotonda 

existent entre l’Avinguda Mas Vilà i l’Avinguda Mas Pins del Polígon industrial; amb un 

pressupost d’execució de 33.057,72.-€, més IVA, és a dir, 39.999,84.-€. 

 

En la mateixa sessió es va aprovar l’Estudi bàsic de seguretat i salut redactat pel 

mateix arquitecte tècnic (E2019006409 de 19/12/2019). 

 

El projecte contempla una part de partides de paleteria i una part més especialitzada 

de metall. 

 

Atesa la voluntat d’aquest Ajuntament d’executar una de les propostes seleccionades 

en el marc dels processos participatius del Polígon industrial, s’ha demanat pressupost 

a diferents empreses, unes especialitzades en l’elaboració de peces metàl·liques i les 

altres, en obres de construcció i paleteria, amb el següent resultat: 

 

- Subministrament escultura metàl·lica: 

 

Proveïdor Data i registre entrada 
Import 

(IVA exclòs) 

Voragran 2001, SL --- Declina presentar  



 

 

 

 

 
 

De Ferro Banyoles, SL E2020002335 28/05/20 11.813,48.-€ 

Foneria artística Riudellots, SL --- Declina presentar  

Acers i metalls J. Bramon, SL E2020003484 31/07/20 29.642,20.-€ 

 

 

Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals, el qual conclou: 

 

“Examinades les propostes presentades, la millor oferta és la presentada per 

l’empresa DE FERRO BANYOLES, S.L. amb un import de 11.813,48.-€ + IVA.  

 

Abans de l’execució dels treballs, caldrà disposar de l’autorització de l’Agència 

Estatal de Seguretat Aèria (AESA), atès que el municipi de Riudellots està 

situat dins l’àmbit afectat per les servituds aeronàutiques de l’Aeroport de 

Girona. 

 

També, abans d’iniciar els treballs, caldrà disposar de l’assumeix de direcció i 

coordinació de seguretat”. 

 

Vista la proposta de despesa de contracte menor de subministrament emesa pel Sr. 

Francesc-Xavier López i Cadena, regidor responsable de l’àrea de processos 

participatius 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 De Ferro Banyoles, SL, no ha subscrit més contractes menors que 

individualment o conjuntament superin la xifra de 15.000.-€. 

 

Vista l’autorització de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA), de data 10 de 

setembre de 2020, per a la instal·lació de l’escultura i l’ús del camió grua. 

 

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 la companyia mercantil DE 

FERRO BANYOLES, S.L., amb domicili a Banyoles-17820, al carrer Puigpalter, 80, Pol. 

Ind. UP/4, i amb CIF B-55.072.250; per import de 14.294,31.-€, IVA inclòs, per al 

subministrament de l’escultura definida en el Projecte per a instal·lació d’escultura a 

rotonda (E2019006501 de 30/12/2019). 

 

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

partida pressupostària 2020.422.60905. 

 

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

exemplar de declaració responsable que haurà de presentar degudament omplerta i 

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

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 



 

 

 

 

 
 

 

4.0.- OBRES D'INSTAL•LACIÓ D'UNA ESCULTURA A LA ROTONDA EXISTENT A 

L'ENCREUAMENT ENTRE L'AVINGUDA MAS VILÀ I L'AVINGUDA MAS PINS DEL 

POLÍGON INDUSTRIAL. ACCEPTACIÓ PRESSUPOST. 

 

La Junta de govern local, en sessió ordinària celebrada el dia 24 de març de 2020, va 

aprovar definitivament el PROJECTE PER A INSTAL·LACIÓ D’ESCULTURA A ROTONDA 

(E2019006501 de 30/12/2019), redactat pel Sr. Josep Colldeforns Soler, amb la 

col·laboració de l’autor de l’escultura Sr. Manel Llopis Banti, el qual té per objecte 

descriure les obres necessàries per a la instal·lació d’una escultura a la rotonda 

existent entre l’Avinguda Mas Vilà i l’Avinguda Mas Pins del Polígon industrial; amb un 

pressupost d’execució de 33.057,72.-€, més IVA, és a dir, 39.999,84.-€. 

 

En la mateixa sessió es va aprovar l’Estudi bàsic de seguretat i salut redactat pel 

mateix arquitecte tècnic (E2019006409 de 19/12/2019). 

 

El projecte contempla una part de partides de paleteria i una part més especialitzada 

de metall. 

 

Atesa la voluntat d’aquest Ajuntament d’executar una de les propostes seleccionades 

en el marc dels processos participatius del Polígon industrial, s’ha demanat pressupost 

a diferents empreses, unes especialitzades en l’elaboració de peces metàl·liques i les 

altres, en obres de construcció i paleteria, amb el següent resultat: 

 

- Obres instal·lació escultura: 

 

Proveïdor Data i registre entrada 
Import 

(IVA exclòs) 

Albert Tulsà, SL E2020002344 29/05/20 22.913,49.-€ 

Obres i construccions germans 

Cruz NG 2012, SL 
E2020002358 01/06/20 18.700,00,.€ 

Assa hidràulica i electricitat, SL E2020002428 03/06/20 19.471,26.-€ 

 

Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals, el qual conclou: 

 

“Examinades les propostes presentades, la millor oferta és la presentada per 

l’empresa   OBRES I CONSTRUCCIONS GERMANS CRUZ NG 2012, S.L. amb un 

import de 18.700,00.-€ + IVA.  

 

Abans de l’execució dels treballs, caldrà disposar de l’autorització de l’Agència 

Estatal de Seguretat Aèria (AESA), atès que el municipi de Riudellots està 

situat dins l’àmbit afectat per les servituds aeronàutiques de l’Aeroport de 

Girona. 

 

També, abans d’iniciar els treballs, caldrà disposar de l’assumeix de direcció i 

coordinació de seguretat”. 

 

Vista la proposta de despesa de contracte menor d’obres emesa pel Sr. Francesc-

Xavier López i Cadena, regidor responsable de l’àrea de processos participatius 

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 



 

 

 

 

 
 

Obres i construccions germans Cruz NG 2012, SL, no ha subscrit més contractes 

menors que individualment o conjuntament superin la xifra de 40.000.-€. 

 

Vista l’autorització de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA), de data 10 de 

setembre de 2020, per a la instal·lació de l’escultura i l’ús del camió grua. 

 

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 la companyia mercantil OBRES I 

CONSTRUCCIONS GERMANS CRUZ NG 2012, SL, amb domicili a  80, Pol. Ind. UP/4, i 

amb CIF B-55.072.250; per import de 22.627-€, IVA inclòs, per a la instal·lació de 

l’escultura definida en el Projecte per a instal·lació d’escultura a rotonda 

(E2019006501 de 30/12/2019). 

 

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

partida pressupostària 2020.422.60905. 

 

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

exemplar de declaració responsable que haurà de presentar degudament omplerta i 

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

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

5.0.- SERVEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. ACCEPTACIÓ 

PRESSUPOST. 

 

La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, estableix el deure 

de les administracions públiques de protecció del personal al seu servei davant els 

riscos laborals.  

 

En compliment del deure de protecció, les administracions públiques hauran de 

garantir la seguretat i la salut del personal al seu servei en tots els aspectes 

relacionats amb la feina. A aquests efectes, en el marc de les seves responsabilitats, 

l’administració realitzarà la prevenció dels riscos laborals mitjançant la integració de 

l’activitat preventiva a l’administració i l’adopció de les mesures que siguin necessàries 

per a la protecció de la seguretat i la salut dels treballadors, amb les especialitats que 

corresponguin en matèria de pla de prevenció de riscos laborals, avaluació de riscos, 

informació, consulta i participació i formació dels treballadors, actuació en casos 

d’emergència i de risc greu i imminent vigilància de la salut, i mitjançant la constitució 

d’una organització i dels mitjans necessaris.  

 

Atesa la voluntat d’aquest Ajuntament de contractar l’esmentat servei de prevenció a 

una empresa externa, s’ha demanat pressupost a diferents empreses especialitzades, 

amb el següent resultat:  



 

 

 

 

 
 

 

Empresa 

Preu 

especialitats 

tècniques 

(IVA exclòs) 

Vigilància de la salut  

(IVA exclòs) 

Reconeixements 

mèdics 

Ergo-Laboris, 

SL 505,00.-€/any 10,00.-€/treballador 55,00.-€/treballador 

Prevencicat, SL 994,50.-€/any 23,00.-€/treballador 52,00.-€/treballador 

 

Vista la proposta de despesa de contracte menor de servei emesa per l’Alcaldessa-

Presidenta de la Corporació. 

 

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 ERGO-LABORIS, S.L., amb 

domicili al carrer de la Riera de Bugantó, número 5 de Girona-17003, i amb NIF B-

17800731, per a la prestació del servei de prevenció de riscos laborals, per import de: 

 611,05.-€ (IVA inclòs), en concepte de especialitzats tècniques (pla de 

prevenció, planificació preventiva, manual d’autoprotecció, informació i 

formació, coordinació empresarial, mesuratges higiènics i  

psicosociologia i ergonomia. 

 12,10.-€/treballador (IVA inclòs), en concepte de quota fixa anual i 

formalització del contracte de cobertura. 

 55,00.-€/treballador, per al reconeixement mèdic d’acord amb els 

protocols específics amb analítica. 

 

SEGON.- La prestació del servei serà pel període comprès entre el 30 de juny 

de 2020 al 30 de juny de 2021, ambdós inclosos, sense possibilitat de prorrogar el 

servei automàticament. 

 

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

partida pressupostària 920.22706. 

 

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

 

 

6.0.- LICITACIÓ PÚBLICA PER LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES 

CORRESPONENTS A L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DELS 

ACCESSOS AL PAVELLÓ MUNICIPAL 

 

Que en la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 8 de setembre de 2020, es va 



 

 

 

 

 
 

aprovar definitivament el projecte titulat PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DELS 

ACCESSOS AL PAVELLÓ MUNICIPAL DE RIUDELLOTS DE LA SELVA” amb un 

pressupost d’execució de pressupost d’execució de TRES-CENTS VINT-I-UN MIL DOS-

CENTS SETANTA-SET EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS (321.277,12.-€), més IVA. 

 

De conformitat amb l’establert a l’article 116 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de 

Contractes del Sector Públic per la que es transporta a l’ordenament jurídic espanyol 

les Directives del Parlament Europeo i del Consell 2014/23/UE DE 26 de febrer de 

2014,   la celebració de contractes per part de les Administracions Públiques requerirà 

la prèvia tramitació del corresponent expedient. 

 

La necessitat a satisfer mitjançant el present contracte d’obres és la reurbanització 

dels accessos al pavelló per tal de millorar la seva accessibilitat.  

 

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

 
PRIMER.- Que s'iniciï l'expedient per a la contractació de les obres descrites en el 

projecte titulat “PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DELS ACCESSOS AL PAVELLÓ 

MUNICIPAL DE RIUDELLOTS DE LA SELVA” amb un pressupost d’execució de 

pressupost d’execució de TRES-CENTS VINT-I-UN MIL DOS-CENTS SETANTA-SET 

EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS (321.277,12.-€), més IVA 

 

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

aplicable i el procediment a seguir per a la contractació de les esmentades obres així 

com que emeti certificat d’existència de crèdit adequat i suficient per la realització de 

la despesa.  

 

TERCER.- Que l’arquitecte municipal emeti informi sobre: 

 

- El mètode d’acreditar  la solvència, i les condicions especials de contractació. 

- La procedència o no de licitació per lots.  

- La resta de consideració que afectin a la seva competència.  

 

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

 

 Acord d’aprovació del projecte. 

 Acta de replanteig. 

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

suficient. 

 El Plec de clàusules administratives particulars que regiran la contractació. 

 Informa de l’arquitecte municipal.  

 

CINQUÈ.- Informar del contingut de la present resolució al Ple municipal en la primera 

sessió ordinària que tingui lloc. 

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

7.0.- APROVACIÓ DE LA CELEBRACIÓ DE LA VUITENA EDICIÓ DE LA FIRA 

FIPORC 



 

 

 

 

 
 

 

 

Per unanimitat dels assistents s’acorda RETIRAR la proposta de l’ordre del 

dia. 

Resultat:  Retirat per unanimitat  

 

 

 

8.0.- URGENTS: 

 

8.1.- CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ PER URGÈNCIA, D’AJUTS 

EXCEPCIONALS PER SUBVENCIONAR EL SECTOR COMERCIAL I DE SERVEIS 

AFECTATS ECONÒMICAMENT PER L’EPIDÈMIA ORIGINADA PER LA COVID-19. 

SEGONA RESOLUCIÓ: 

 

Vist que el Ple de la corporació en la sessió ordinària celebrada el dia 15 de juny de 

2020va aprovar la convocatòria i bases específiques per a la concessió per urgència, 

d’ajuts excepcionals per subvencionar el sector comercial i de serveis afectats 

econòmicament per l’epidèmia originada per la Covid-19. 

 

Vist que es va publicar les bases i l’extracte de la convocatòria de BDNS en el BOP 

número 122 de data 26 de juny de 2020. 

 

Vist que el termini de presentació de les sol·licituds va començar l’endemà de la 

publicació de la convocatòria en el BOP de Girona i va finalitza transcorreguts 30 

hàbils, finalitzant així el 7 d’agost de 2020. 

 

Vist que l’òrgan competent per la resolució de les sol·licitud formulades és la Junta de 

Govern Local, d’acord amb l’article 12 de les bases. 

 

Vista la regulació de l’article 12 de les bases d’aquestes subvencions, estableix que les 

subvencions ens concediran per ordre de sol·licitud. En el cas que la documentació en 

el cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/a 

la beneficiari/ària, per tal que, en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent 

a la notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la 

indicació que si no ho fa així s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud de 

conformitat amb el que disposa la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 

administratiu comú de les administracions públiques. 

 

Vist els criteris de valoració que es troben regulats a l’article 6 i 10 de les bases 

reguladores. 

 

Atès que de les sol·licituds presentades en aquesta proposta es resoldran les següents 

peticions, per ordre d’entrada, i aquelles que no es va resoldre en l’anterior acord de 

Junta de Govern Local de data 8 de setembre de 2020: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

Nom sol·licitant Raó social Número i data de 

registre entrada 

Carmen Calle Cáceres Perruqueria i estètica 

Nova 

E2020003432 

29/07/2020 

Magdalena Calle Cáceres Perruqueria i estètica 

Nova 

E2020003514 

31/07/2020 

Núria Tubert Alsina Peixos Nuri E2020003536 

03/08/2020 

Eva Fernandez Serrano L’estètica de l’Eva E2020003537 

03/08/2020 

 

Elisabet Diaz Fernandez La Pelu de l’Eli E2020003535 

03/08/2020 

Julia Esquinas Garcia Novavenda Julia E2020003582 

05/08/2020 

Adrià Quintana Soms Dexia System SLU E2020003584 

05/08/2020 

Susana Xifra Quintana Susana Xifra Quintana E2020003594 

05/08/2020 

Gemma Xifra Quintana Gemma Xifra Quintana E2020003595 

05/08/2020 

Joan Carles Lopez Arce Autoescola Lia E2020003602 

05/08/2020 

Jaume Esgleyes Planas Garatge Esgleyes SL E2020003619 

06/08/2020 

Isabel Serrano Lopez Restaurant el Castell E2020003622 

06/08/2020 

Joan Masjoan Recasens Taller Masjoan E2020003639 

07/08/2020 

Daniel Tinoco del Alamo Restaurant El Polígon SL E2020003640 

07/08/2020 

Jordi Gomez Guijosa IRSA SL E2020003643 

07/08/2020 

Marta Argemí Tornes Marta Argemí Perruqueria E2020003645 

07/08/2020 

Carles Roselló Lara R de Racing Accesorios 

para el automóvil SL 

E20200003647 

07/08/2020 

Raimon Esgleyes Planas Rentat Esgleyes E20200003652 

07/08/2020 

Marc Panella Riera Serveis Panella SL E2020003653 

07/08/2020 

Thio Fernandez de 

Henestrosa 

Envirocat Serveis SL E2020003654 

07/08/2020 

 

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

 

 PRIMER.- Aprovar la urgència de la present proposta  

 

 SEGON.- CONCEDIR la subvenció en els següents sol·licitants corresponent a la 



 

 

 

 

 
 

línia A, d’acord amb la regulació de l’article 6 de les bases reguladores d’aquesta 

subvenció, per l’adquisició de material de protecció necessari pel funcionament del 

negoci, com guants, mascaretes, gel desinfectant o altre material similar, per protegir 

el contagi del COVID-19, dins el període comprés entre el 14 de març fins el 31 de 

desembre de 2020, si l’activitat ha estat declarada com a essencial, i del dia 1 de juny 

al 31 de desembre, si l’activitat ha estat declarada com a no essencial, de conformitat 

amb l’article 10 del Reial decret 463/2020 de 14 de març pel que es decreta l’estat 

d’alarma: 

 

 

Nom 

sol·licitant 

Raó social Objecte Activitat 

essencial 

o no 

essencial 

Import 

atorgat 

observacions 

Carmen 

Calle 

Cáceres 

Perruqueria 

i estètica 

Nova 

Material 

protecció 

Covid-19 

Activitat 

No 

essencial 

1.277,56€ No s’inclouen les 

factures de data 

anterior al dia 1 

de juny de 2020 

Magdalena 

Calle 

Caceres 

Perruqueria 

i estètica 

Nova 

Material 

protecció 

Covid-19 

Activitat 

No 

essencial 

941,95€ No s’inclouen les 

factures de data 

anterior al dia 1 

de juny de 2020 

Núria 

Tubert 

Alsina 

Peixos Nuri Material 

protecció 

Covid-19 

Activitat 

essencial  

546,92€  

Eva 

Fernandez 

Serrano 

L’estètica de 

l’Eva 

Material 

protecció 

Covid-19 

Activitat 

No 

essencial 

200,02€ No s’inclouen les 

factures de data 

anterior al dia 1 

de juny de 2020. I 

només factures 

despeses 

relacionades amb 

material de 

protecció del 

COVID. 

Elisabet 

Diaz 

Fernandez 

La Pelu de 

l’Eli 

Material 

protecció 

Covid-19 

Activitat 

No 

essencial 

609,96€ No s’inclouen les 

factures de data 

anterior al dia 1 

de juny de 2020 

Julia 

Esquinas 

Garcia 

Novavenda 

Julia 

Material 

protecció 

Covid-19 

Activitat 

essencial  

675,93€  

Adrià 

Quintana 

Soms 

Dexia 

System SLU 

Material 

protecció 

Covid-19 

Activitat 

No 

essencial 

100€ No s’inclouen les 

factures de data 

anterior al dia 1 

de juny de 2020 

Susana 

Xifra 

Quintana 

Susana 

Xifra 

Quintana 

Material 

protecció 

Covid-19 

Activitat 

essencial  

137,57€  



 

 

 

 

 
 

Gemma 

Xifra 

Quintana 

Gemma 

Xifra 

Quintana 

Material 

protecció 

Covid-19 

Activitat 

essencial  

435,98€  

Joan Carles 

Lopez Arce 

Autoescola 

Lia 

Material 

protecció 

Covid-19 

Activitat 

No 

essencial 

158,25€ No s’inclouen les 

factures de data 

anterior al dia 1 

de juny de 2020 

Jaume 

Esgleyes 

Planas 

Garatge 

Esgleyes SL 

Material 

protecció 

Covid-19 

Activitat 

No 

essencial 

90,90€ No s’inclouen les 

factures de data 

anterior al dia 1 

de juny de 2020 

Isabel 

Serrano 

Lopez 

Restaurant 

el Castell 

Material 

protecció 

Covid-19 

Activitat 

No 

essencial 

89,41€ No s’inclouen les 

factures de data 

anterior al dia 1 

de juny de 2020 

Daniel 

Tinoco del 

Alamo 

Restaurant 

El Polígon 

SL 

Material 

protecció 

Covid-19 

Activitat 

No 

essencial 

101,95€ No s’inclouen les 

factures de data 

anterior al dia 1 

de juny de 2020 

Marc 

Panella 

Riera 

Serveis 

Panella SL 

Material 

protecció 

Covid-19 

Activitat 

No 

essencial 

1.251,07€ No s’inclouen les 

factures de data 

anterior al dia 1 

de juny de 2020 

Thio 

Fernandez 

de 

Henestrosa 

Envirocat 

Serveis SL 

Material 

protecció 

Covid-19 

Activitat 

No 

essencial 

292,99€ No s’inclouen les 

factures de data 

anterior al dia 1 

de juny de 2020 

 

 

SEGON.- DESESTIMAR les següent sol·licituds corresponents a la línia A, amb 

indicació del motiu: 

 

Nom 

sol·licitant 

Raó social motiu 

Joan 

Masjoan 

Recasens 

Taller 

Masjoan 

Línia A: Només es subvencionen les factures del dia 1 

de juny al 31 de desembre,  quan l’activitat ha 

estat declarada com a no essencial. La factura 

presentada és del 15/05/2020, i per tant, no es pot 

subvencionar. Es poden presentar factures fins al 31 

de desembre de 2020. 

 

 TERCER.- CONCEDIR la subvenció en els següents sol·licitants corresponent a 

la línia B, d’acord amb la regulació de l’article 6 de les bases reguladores d’aquesta 

subvenció, per les activitats comercial o de serveis declarades com a no essencial i 

que acreditin pèrdues econòmiques: 

 

Nom 

sol·licitant 

Raó social Objecte Activitat 

essencial 

o no 

essencial 

Import 

atorgat 

observacions 



 

 

 

 

 
 

Jaume 

Esgleyes 

Planas 

Garatge 

Esgleyes SL 

Línia B, 

pèrdues 

econòmi

ques 

Activitat 

no 

essencial 

1.660,00€  

Daniel 

Tinoco del 

Alamo 

Restaurant 

El Polígon 

SL 

Línia B, 

pèrdues 

econòmi

ques 

Activitat 

no 

essencial 

1.660,00€  

 

 

QUART.- DESESTIMAR les següent sol·licituds corresponents a la línia B, amb 

indicació del motiu: 

 

Nom 

sol·licitant 

Raó social motiu 

Elisabet 

Diaz 

Fernandez 

La Pelu de 

l’Eli 

La línia B és incompatible amb qualsevol altre ajut 

públic destinat a la mateixa finalitat d’acord amb la 

base vintena de les bases reguladores de les 

subvencions. En la sol·licitud s’ha manifestat una 

ajuda de l’Estat Espanyol de 620,00€. 

 

 

CINQUÈ.- REQUERIR la documentació que s’indica a continuació, d’acord amb 

l’article 12 de les bases reguladores de les subvencions per a la concessió per 

urgència, d’ajuts excepcionals per subvencionar el sector comercial i de serveis 

afectats econòmicament per l’epidèmia originada per la Covid-19, i disposar que en el  

termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la notificació, procedeixin a la 

rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació que si no ho fa així 

s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud de conformitat amb el que disposa la Llei 

39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 

públiques. 

 

Nom 

sol·licitant 

Raó social REQUERIMENT 

Joan Carles 

Lopez Arce 

Autoescola Lia La línia B és incompatible amb qualsevol 

altre ajut públic destinat a la mateixa 

finalitat d’acord amb la base vintena de 

les bases reguladores de les subvencions, 

cal acreditar que no s’ha rebut cap ajuda 

pública. En el cas de no haver rebut cap 

ajuda, cal presentar la declaració 

responsable del compte de resultats 

juntament amb la documentació 

acreditativa de totes les despeses. 

Isabel Serrano 

Lopez 

Restaurant el 

Castell 

Línia B: De la declaració responsable del 

compte de resultats del període de 

comprés entre l’abril i el maig de 2020 

manquen les factures justificatives de les 

despeses acreditades. 



 

 

 

 

 
 

Jordi Gomez 

Guijosa 

IRSA SL -Manca la sol·licitud amb el model oficial 

(https://www.riudellots.cat/covid19) 

- En cas de sol·licitar la línia A: Manca la 

memòria explicativa del material Covid-19 

que justifiqui el material necessari pel 

desenvolupament de l’activitat, indicant el 

número de treballadors i  detallant les 

factures presentades. 

- En el cas de sol·licitar la línia B: manca 

la declaració responsable del compte de 

resultats i la documentació acreditativa de 

totes les despeses, el model 303 del 

primer i segon trimestre del 2020 i el 

model 131 segon trimestre del 2020. 

 

 

Marta Argemí 

Tornes 

Marta Argemí 

Perruqueria 

-Manca la sol·licitud amb el model oficial 

(https://www.riudellots.cat/covid19) 

- En cas de sol·licitar la línia A: Manca la 

memòria explicativa del material Covid-19 

que justifiqui el material necessari pel 

desenvolupament de l’activitat, indicant el 

número de treballadors i  detallant les 

factures presentades. 

- En el cas de sol·licitar la línia B: manca 

la declaració responsable del compte de 

resultats i la documentació acreditativa de 

totes les despeses, el model 303 del 

primer i segon trimestre del 2020 i el 

model 131 segon trimestre del 2020. 

 

Carles Roselló 

Lara 

R de Racing 

Accesorios para el 

automóvil SL 

- Línia A: Manca la memòria explicativa 

que justifiqui el material necessari pel 

desenvolupament de l’activitat, indicant el 

número de treballadors, detallant les 

factures presentades i import sol·licitat. 

Cal tenir en compte que en la línia A 

només es subvencionen les factures del 

dia 1 de juny al 31 de desembre,  quan 

l’activitat ha estat declarada com a no 

essencial. 

 



 

 

 

 

 
 

Raimon 

Esgleyes Planas 

Rentat Esgleyes - En la sol·licitud amb el model oficial, no 

s’ha indicat quina línia de subvenció es 

sol·licita. 

- En cas de sol·licitar la línia A: Manca la 

memòria explicativa del material Covid-19 

que justifiqui el material necessari pel 

desenvolupament de l’activitat, indicant el 

número de treballadors i  detallant les 

factures presentades. 

- En el cas de sol·licitar la línia B: manca 

la declaració responsable del compte de 

resultats i la documentació acreditativa de 

totes les despeses i ingressos. 

Carmen Calle 

Cáceres 

Perruqueria i 

estètica Nova 

Línia B: Del compte de resultats presentat 

manca la documentació acreditativa de 

totes les despeses. 

Eva Fernandez 

Serrano 

L’estètica de l’Eva Línia B: Cal presentar un compte de 

resultats del període comprés entre el 1 

d’abril al 30 de maig, juntament amb la 

documentació acreditativa de totes les 

despeses. 

 

SISÈ.- Disposar la despesa dels punts número primer i tercer amb càrrec a la 

partida pressupostària número 430.47000. 

 

SETÈ.- Publicar les subvencions atorgades a la Base de dades Nacional de 

subvencions, com a sistema de publicitat de subvencions, i a la seu electrònica de 

l’Ajuntament de Riudellots de la Selva. 

 

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

 

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

8.2.- OBRES DE REPARACIÓ DEL FERM MALMÈS DE DIFERENTS CARRERS DE 

LA URBANITZACIÓ CAN JORDI. ACCEPTACIÓ PRESSUPOST. 

 

És voluntat d’aquest Ajuntament, mentre no s’executin les obres de reurbanització 

dels carrers de la Urbanització Can Jordi, dur a terme una actuació provisional i 

urgent, de reparació del ferm malmès als diferents carrers. En concret es tracta 

d’actuar en 13 punts diferents de la Urbanització, que sumen una superfície total de 

134 m2. 

 
A aquest efecte, es va demanar pressupost a diferents empreses especialitzades amb 

el següent resultat: 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

Proveïdor Data i registre entrada Import (IVA exclòs) 

Germans Cañet Xirgu, SL 07/09/20 E2020003989 7.504,00.-€ 

Germans Cañet Xirgu, SL 07/09/20 E2020003990 9.782,00.-€ 

Construccions Fusté S.A 10/09/20 E2020004046 8.040,00.-€ 

Xavier Alsina S.A 16/09/20 E2020004143 7.458,84.-€ 

 

Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals, el qual disposa: 

 

“Com a actuació provisional i urgent, prèvia a la re urbanització dels carrers de 

la Urbanització Can Jordi,  l’Ajuntament vol fer una actuació en el ferm malmès 

per les arrels dels arbres, per l’us i els efectes dels agents atmosfèrics (aigua, 

gelades...) 

 

En concret es tracta d’actuar en 15 punts, que en total són 134 m2. 

 
1 C/ de les Alzines 2x2 (ferm en mal estat, arrels) 4 m2 

2 C/ de les Alzines 1x0.5 (forat en l’asfalt) 0,5 m2 

3 C/ Isaac Albeniz 2x2 (forat en l’asfalt) 4 m2 

4 C/ Isaac Albeniz 2x2 (ferm en mal estat) 4 m2 

5 C/Avets cantonada C/ Isaac Albeniz 10 x 2 (ferm en mal estat, arrels) 20 m2 

6 C/Avets cantonada C/Josep Pla 1 x 0,5 (forat) 0,5 m2 

7 Carrer Josep Pla (falta tapa) brigada  

8 C/ Eucaliptus 17 x 0,5 (asfalt-rigola en mal estat) 8,5 m2 

9 C/Eucaliptus (ferro) brigada  

10 C/Eucaliptus cantonada camí Aiguaviva (2,5+2,5)x4 (ferm mal estat, arrels) 20 m2 

11 Camí d’Aiguaviva 2x7 + 3x4 (ferm en mal estat, arrels) 26 m2 

12 Camí d’Aiguaviva cantonada Carrer dels Avets 2x0,5 1 m2 

13 C/ dels Avets 5 x 1,5 (travessada) 7,5 m2 

14 C/ dels Avets 4 x 2 (voltant de la tapa del pou) 8 m2 

15 C/Josep Pla (6+7+2) x 2 30 m2 

 TOTAL REPARACIÓ ASFALT  134m2 

 

 

L’actuació consisteix en tallar amb disc el perímetre del saneig, excavació i 

retirada de les capes d’asfalt que estan aixecades per les arrels, trencar l’arrel 

més superficial i tornar a posar una capa d’asfalt o de formigó (el més 

econòmic). 

 

Inclòs la retirada de residus a l’abocador 

  

Mentre es facin els treballs, no es podrà tallar el pas de vehicles. Per tant 

caldrà fer pas alternatiu. Inclòs la senyalització. 

  

Es tracta d’una actuació prèvia i urgent a l’espera de la redacció del projecte 

que contempli totes les actuacions per la correcta reparació. 

 

Es demana pressupost a tres empreses per tal que valorin l’execució dels 

treballs 

  

Els pressupostos presentats per efectuar els treballs:  

 

1- L’empresa Construccions Fusté S.A, Ctra Girona- Sant Feliu km 11,50 



 

 

 

 

 
 

17244 de CASSÀ DE LA SELVA presenta pressupost per realitzar els 

treballs amb asfalt per 8.040,00€ + IVA.  

 

2- L’empresa Germans Cañet Xirgu, SL, Veïnat de Llebres, 4-5 17244 de 

Cassà de la Selva,  presenta dues propostes: 

- subbase reciclada i asfalt de  7.504,00 €+ IVA  

- formigó + asfalt de              9.782,00 € + IVA 

 

3- L’empresa Xavier Alsina S.A, Camí de Fornells, 23 17459 CAMPLLONG 

presenta pressupost per realitzar els treballs amb formigó per 7.458,84 

€ + IVA.  

 

 

Vista la documentació presentada per cadascuna de les empreses es pot dir 

INFORMO: 

 

L’Ajuntament ara vol fer una actuació prèvia i urgent i per tant, valora 

favorablement l’oberta més econòmica que és la presentada per XAVIER 

ALSINA SA.  

 

Que l’oferta més econòmica per realitzar els treballs és la presentada per 

l’empresa XAVIER ALSINA SA amb un pressupost de 7.458,84 € + IVA” 

 

Vista la proposta de despesa de contracte menor d’obres emesa pel Sr. Josep Mª 

Corominas i Pujol, regidor responsable de l’àrea de territori i obres públiques 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 Xavier Alsina, SA, 

no ha subscrit més contractes menors que individualment o conjuntament superin la 

xifra de 40.000.-€. 

 

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 la urgència de la present proposta. 

 

SEGON.- Acceptar el pressupost presentat per XAVIER ALSINA, S.A., amb 

domicili a Campllong-17458, al carrer Camí de Fornells, 23, i NIF A-17228131, per 

import de 9.025,20.-€, IVA inclòs, per a l’execució de les obres de reparació del ferm 

malmès en diferents carrers de la Urbanització Can Jordi. 

 

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

partida pressupostària 2020.454.21003. 

 

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

exemplar de declaració responsable que haurà de presentar degudament omplerta i 

signada a les oficines municipals, amb caràcter previ a l’execució de les obres.  

 



 

 

 

 

 
 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

9.0.- 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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