
 

 

 

 

 
 

 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  

DEL DIA 3 DE NOVEMBRE DE 2020 

 

Identificació de la sessió: 

Núm.  JGL2020000020  

Caràcter: Sessió Ordinària 

Data: 3 de novembre de 2020 

Hora d’inici:  08:00 h 

Hora de fi: 08:30 h 

Lloc: sala 1 de juntes 

 

Hi assisteixen:  

Montserrat Roura Massaneda, Alcaldessa 

Josep Ma. Corominas Pujol, 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: 

 

ORDRE DEL DIA 

 

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

2.- APROVACIÓ DE L'AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS 

(FASE ADO) I RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS (FASE O) 

3.- SERVEI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DEL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA MES DE 

SETEMBRE. VARIS 

4.- LLICÈNCIES: 

4.1.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA. SOLAR PROFIT SERVICES SL 

4.2.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA. E F C 

4.3.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA. D F C 

5.- OBRES INSTAL·LACIÓ TERRA DE CAUTXÚ I SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ 

ELEMENTS DE JOC AL PARC INFANTIL DEL CARRER SANT JORDI. ACCEPTACIÓ 

PRESSUPOSTOS. 

6.-  CONTRACTACIÓ OBRES DE FONAMENTACIÓ I ARQUETA COLUMNA ENLLUMENAT 

C/ ONYAR 28102020 

7.- SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT PÚBLIC A L'AVINGUDA MAS 

PINS, ENTRE EL SECTOR PONENT I EL CENTRAL. ACCEPTACIÓ PRESSUPOSTOS. 

8.- PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ INSTITUCIONAL, 

ENTORN DIGITAL, TRANSPARÈNCIA, BON GOVERN I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

9.- URGENTS: 

9.1- CONTRACTACIÓ SERVEI DE NETEJA REC CAL QUECO 

9.2- APROVACIÓ DE LES BASES DEL CONCURS FOTOGRÀFIC DEL CALENDARI ANUAL I 

OBERTURA DE LA CONVOCATÒRIA ANY 2020 

9.3- RESOLUCIÓ SUBVENCIONS 

10.- 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 20 d’octubre de 2020. 

 

2.0.- APROVACIÓ DE L'AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT 

D'OBLIGACIONS (FASE ADO) I RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS (FASE O) 

 

Antecedents 

 

1. Els serveis de comptabilitat de la corporació ha elaborat la següent relació 

comptable, que figura a l’expedient, per tal de procedir a les operacions de 

reconeixement i liquidació de la despesa: 

 

a. Relació O/2020/19, corresponent a les despeses en matèria de contractació, 

contractes patrimonials i privats, i responsabilitat patrimonial. 

 

2. La Intervenció de la corporació ha emès el/s corresponent/s informe/s, si s’escau. 

 

3. D’acord amb la normativa vigent, el reconeixement i la liquidació d’obligacions 

derivades dels compromisos de despeses legalment adquirits correspon a la 

presidència de la corporació. La Junta de Govern Local d’aquesta corporació 

exercirà per delegació d’aquesta Alcaldia aquestes funcions, segons resolució 

d’alcaldia número 2019DECR000505 de data 21 de juny de 2019. 

 

Fonaments jurídics 

 

- Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la 

Llei reguladora de les hisendes locals 

 

- Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del 

títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes 

locals, en matèria de pressupostos; 

 

- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; 

 

- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei 

municipal i de règim local de Catalunya; 

 

- Bases d’execució del pressupost de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva per a 

l’exercici 2020; 

 

D’acord amb els antecedents i fonaments de dret exposats, i de conformitat amb 

l’article 53.1 g) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text 

refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i l'article 21.1.f de la Llei 

7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, on s’estableix que 

l'Alcalde és el competent pel desenvolupament de la gestió econòmica d'acord amb al 

pressupost aprovat sempre que la despesa no superi el 10% dels recursos ordinaris, 

 

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

 



 

 

 

 

 
 

PRIMER.- Aprovar la relació de factures O/2020/19 que s’adjunta al present 

com annex, d’import CINQUANTA-VUIT MIL CENT TRETZE EUROS I SETANTA-UN 

CÈNTIMS (58.113,71.-€) 

 

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 SETEMBRE. 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 

SETEMBRE, en període voluntari i executiu, per un import total de 1.728.908,43€, pels 

conceptes que s’hi detallen. 

 

SEGON.- Aprovar el plec de càrrecs corresponents al mes de SETEMBRE 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) 

-600,00 

2020 FRACCIONAMENT GRATUÏT UNIFICAT 526,72 

2020 IAE 1.390,10 

2020 IBI URBANA 134,65 

2020 IIVTNU 1.862,92 

2020 INTERESSOS DE DEMORA (EXP. INSPECCIÓ) 2.932,52 

2020 IVTM 45,43 

2020 MULTES/SANCIONS 1.200,00 

2020 TAXA 1,5 (EXP. INSPECCIÓ) 21.248,14 

TOTAL CÀRRECS 28.740,48€ 

 

TERCER.- Aprovar el plec de baixes corresponents al mes de SETEMBRE 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 IBI URBANA 168,31 

TOTAL BAIXES 168,31€ 



 

 

 

 

 
 

 

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

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

4.0.- LLICÈNCIES: 

 

4.1.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA. SOLAR PROFIT SERVICES SL 

 

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

incorporats. 

 

Vist l’informe emès per l’arquitecte de data  13 d’octubre 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:  X2020000625 

 

 Sol·licitant:   SOLAR PROFIT ENERGY SERVICES SL  

 

 Obres que s’autoritzen:    INSTAL.LACIÓ PLAQUES FOTOVOLTAIQUES  

 

 Emplaçament: C/MAS JOALS, 11 

 

 Referència Cadastral :  3789703DG8338N0001LF   

 

 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 .................................................  7800.- € 

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

Quota impost ........................................................ 241,02.-€ 

 

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

compliment dels següents condicionants: 

 

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



 

 

 

 

 
 

1.1 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.  

 

1.2  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. E F C 

 

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

incorporats. 

 

Vist l’informe emès per l’arquitecte de data  18 d’octubre 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:  X2020000657 

 

 Sol·licitant:   E F C 

 

 Obres que s’autoritzen:   CONSTRUCCIÓ D’UNA PISCINA  

 

 Emplaçament:  C/MESTRAL, 3  

 

 Referència Cadastral :  2989216DG8328N0001FP 

 

 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.-€ 

(pagament efectuat en data  01/10/2020) 



 

 

 

 

 
 

 

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

obres (ICIO): 

 

Pressupost de l’obra ................................................. 9360.- € 

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

Quota impost ...................................................... 289,22.-€ 

 

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

compliment dels següents condicionants: 

 

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

 

1.1 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.  

 

1.2  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  

 

 

 

4.3.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA. D F C 

 

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

incorporats. 

 

Vist l’informe emès per l’arquitecte de data  18 d’octubre 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:  X2020000658 

 

 Sol·licitant:   D F C 

 



 

 

 

 

 
 

 Obres que s’autoritzen:   CONSTRUCCIÓ D’UNA PISCINA  

 

 Emplaçament:  C/MESTRAL, 1  

 

 Referència Cadastral :  2989203DG8328N0001HP   

 

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

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

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

d’agost). 

 

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

llicències en l’àmbit urbanístic: .............................................  268,32.-€ 

(pagament efectuat en data  01/10/2020) 

 

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

obres (ICIO): 

 

Pressupost de l’obra ................................................. 12165.- € 

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

Quota impost ......................................................  375,89.-€ 

 

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

compliment dels següents condicionants: 

 

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

 

1.1 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.  

 

1.2  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  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

5.0.- OBRES INSTAL·LACIÓ TERRA DE CAUTXÚ I SUBMINISTRAMENT I 

INSTAL·LACIÓ ELEMENTS DE JOC AL PARC INFANTIL DEL CARRER SANT 

JORDI. ACCEPTACIÓ PRESSUPOSTOS. 

 

És voluntat d’aquest Ajuntament reformar el parc infantil del carrer Sant Jordi, per fer-

lo apte per als nens i nenes més petits, mitjançant la substitució de l’actual paviment 

per un terra continu amortidor de cautxú i la substitució dels actuals elements de joc, 

per d’altres més moderns i alguns d’ells aptes per a infants a partir d’un any d’edat. 

 

A aquest efecte s’ha demanat pressupost a diferents empreses especialitzades, tant 

per a la col·locació del terra de cautxú, com per al subministrament i la instal·lació de 

nous elements de joc, amb el següent resultat: 

 

Concepte Empresa 
Registre 

entrada 

Import 

(IVA exclòs) 

Col·locació terra 

cautxú 

Parks 3000, SLU E2020004310 8.400,00.-€ 

Yalp iberica group, SL E2020004658  8.400,00.-€ 

 Happyludic playground & 

urban equipment SL 

E2020004312 10.088,38.-€ 

Subministrament i 

instal·lació 

elements de joc 

Happyludic playground & 

urban equipment, SL 

E2020002986  6.515,00.-€ 

Parks 3000, SLU E2020002988 6.587,00.-€ 

Yalp iberica group, SL E2020003008 7.675,00.-€ 

 

Vista la proposta de despesa de contracte menor d’obres i subministrament 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 les companyies 

mercantils Yalp iberica group, SL i Parks 3000, SLU, no han subscrit més contractes 

menors que individualment o conjuntament superin la xifra de 40.000.-€ i 15.000.-€, 

respectivament. 

 

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 YALP IBERICA GROUP, SL, amb 

domicili a Sant Medir-17199, al Mas Pascol, número 23, i amb CIF B-55.335.103, per 

a les obres de col·locació del terra amortidor de cautxú al parc infantil del carrer Sant 

Jordi, per import de DEU MIL CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS (10.164,00.-€), IVA 

inclòs. 

 

 SEGON.- Acceptar el pressupost presentat per PARKS 3000, SL, amb domicili a 

Girona-17007, al carrer Pedret, número 1, i amb CIF B-17.708.009, per al 

subministrament i col·locació dels elements de joc detallats en el pressupost, per 

import de SET MIL NOU-CENTS SETANTA EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS 

(7.970,27.-€), IVA inclòs. 

 



 

 

 

 

 
 

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

partida pressupostària 2020.171.61905. 

 

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

un exemplar de declaració responsable que hauran de presentar degudament 

omplerta i signada a les oficines municipals, amb caràcter previ a l’execució dels 

treballs. 

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

6.0.-  CONTRACTACIÓ OBRES DE FONAMENTACIÓ I ARQUETA COLUMNA 

ENLLUMENAT C/ ONYAR 28102020 

 

Vist que la brigada municipal va detectar que cal reposar una columna d’enllumenat al 

Carrer Onyar al Polígon llevant, i per aquest motiu caldrà fer de nou la fonamentació 

de la columna i l’arqueta d’instal·lacions de la columna. 

 

Els treballs consistiran en: 

 

- Tall amb disc, picar el paviment, excavació manual de pou, omplir amb formigó i 

col·locar els perns (subministrats per la brigada). 

 

-Excavació per treure runes per col·locar una arqueta de 30x30 i col·locació de marc 

de tapa de fundició de 40x40. 

 

Amb aquest efecte s’ha demanat pressupost a tres empreses especialitzades per a 

l’execució dels treballs amb el següent resultat: 

 

EMPRESA R/E IMPORT (IVA EXCLÒS) 

CONSTRUCCIONS I 

OBRES RIUDELLOTS SL 

E2020004161 963,82.-€ 

CONSTRUCTORA 

COLUMBA, SL 

E2020004841 875.-€ 

J. PUIGDEVALL DALMAU, 

SL 

E2020004936 1.084.-€ 

 

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

Carme Camps Goy, responsable de l’àrea de medi ambient d’aquest ajuntament.  

 

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

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

mitjançant resolució 2019DECR000505, de data 21 de juny de 2019, sens perjudici de 

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

 

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

 

PRIMER.- Aprovar el pressupost presentat per l’empresa CONSTRUCTORA 

COLUMBA, SL, amb CIF B17019282, c/ Camprodon, 6 baixos, 17430-Santa Coloma de 



 

 

 

 

 
 

Farners, per import total de 1.058,75.-€ (IVA inclòs) per les obres de fonamentació i 

arqueta d’una columna d’enllumenat del c/Onyar.  

 

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

2020.165.21001 del pressupost vigent 

 

TERCER.- Donar trasllat de la present resolució a l’interessat, juntament amb 

un exemplar de declaració responsable, que haurà de retornar degudament signada a 

les oficines municipals, amb caràcter previ a l’inici dels treballs. 

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

7.0.- SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT PÚBLIC A 

L'AVINGUDA MAS PINS, ENTRE EL SECTOR PONENT I EL CENTRAL. 

ACCEPTACIÓ PRESSUPOSTOS. 

 

Mitjançant acord de la Junta de govern local, en sessió celebrada el dia 5 de novembre 

de 2019, es va adjudicar a la companyia mercantil ELECTRICITAT BOQUET, S.L., amb 

NIF B-62.145.503, el subministrament i la instal·lació de 18 llumeneres de tecnologia 

led autònomes amb panells fotovoltaics per a il·luminar el tram de l’Avinguda Mas 

Pins, comprès entre el sector ponent i el sector central del Polígon Industrial, el qual 

no disposa d’enllumenat. 

 

No obstant, la companyia Endesa no va autoritzar la instal·lació de les esmentades 

lluminàries en el lloc previst, com a conseqüència de l’existència del traçat d’una línia 

elèctrica. Aquest fet ha obligat a l’Ajuntament a reubicar aquelles lluminàries, les 

quals s’instal·laran a la prolongació del carrer Major (camí Mas Serra), el qual tampoc 

disposa de cap tipus d’enllumenat. 

 

Pel que fa a la instal·lació d’enllumenat públic al tram de l’Avinguda Mas Pins, comprès 

entre el sector ponent i el central del Polígon industrial, per a garantir la seguretat 

tant del vianants com dels vehicles que hi circulen, s’ha optat per a l’adquisició d’unes 

lluminàries de tecnologia LED convencionals.  

 

A aquest efecte, per al subministrament de les lluminàries s’ha demanat pressupost a 

la companyia mercantil NOVATILU, SL, adjudicatària del lot 2.1 de la licitació 

efectuada per l’Associació Catalana de Municipis per al subministrament de lluminàries 

de tecnologia led, columnes i punts de llum; atès que les seves característiques 

s’adeqüen perfectament a l’ús al que s’han de destinar, amb el següent resultat: 

 

Concepte Import (IVA exclòs) 

Subministrament de 13 punts de llum d’acord amb les 

característiques tècniques sol·licitades 
3.946,80.-€ 

 

Pel que fa a les obres d’instal·lació de les lluminàries, s’ha demanat pressupost a 

diferents empreses especialitzades, amb el següent resultat: 

Empresa Registre entrada Import (IVA exclòs) 

Instal·lacions Martí Duran, SL E2020004619 16/10/20 19.515,00.-€ 

Etra Bonal, SA E2020004620 16/10/20 14.997.60.-€ 



 

 

 

 

 
 

Proveïments d’aigua, SA E2020004621 16/10/20 21.631,24.-€ 

 

Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals, el qual conclou: “A la vista dels 

pressupostos rebuts i d’acord amb l’article 5.2 de la instrucció del contracte menor, 

aprovada per la Junta de Govern Local de data 2 d’abril de 2019, es proposa el 

següent: 

 

PRIMER.- L’adjudicació del contracte per al subministrament de les lluminàries a favor 

de NOVATILU, SL, ja que les característiques tècniques i de les condicions 

econòmiques de les lluminàries ofertades, s’adeqüen perfectament a les necessitats 

municipals 

 

SEGON.- L’adjudicació del contracte per la instal·lació de les lluminàries a favor de 

ETRA BONAL, ja que aquesta empresa presenta l’oferta econòmica més avantatjosa 

tenint en compte els preus de mercat”. 

 

Vista la proposta de despesa de contracte menor de subministrament i d’obres emesa 

per l’Alcaldessa Sra. Montserrat Roura i Massaneda; 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 Etra Bonal, 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.- Acceptar el pressupost presentat per NOVATILU, S.L., amb domicili a 

Manlleu-08560, a la Via Ausetània, 11, i amb NIF B-98.197.916, per al 

subministrament de 13 lluminàries de tecnologia led, columnes i perns, per import de 

QUATRE MIL SET-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS 

(4.775,63.-€), IVA inclòs. 

 

SEGON.- Acceptar el pressupost presentat per ETRA BONAL, S.A., amb domicili 

a Riudellots de la Selva-17457, a l’Avinguda Mas Vilà, 51, i amb NIF A- A-08.522.955, 

per a les obres d’instal·lació de les 13 lluminàries al tram de l’Avinguda Mas Pins, 

comprès entre el sector central i el ponent del Polígon industrial, per import de DIVUIT 

MIL CENT QUARANTA-SET EUROS AMB DEU CÈNTIMS (18.147,10.-€), IVA inclòs. 

 

TERCER.- La despesa derivada de les presents contractacions anirà a càrrec de 

la partida pressupostària 2020.165.63302. 

 

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 i execució de 

les obres. 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 



 

 

 

 

 
 

8.0.- PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ 

INSTITUCIONAL, ENTORN DIGITAL, TRANSPARÈNCIA, BON GOVERN I 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

 

Atès que termini del contracte de conformitat amb el plec de clàusules administratives 

particulars aprovat per Junta de Govern Local del dia 14 de gener de 2019 i l’art. 29.2 

de la Llei de Contractes Sector Públic, llei 9/2017 de 8 de novembre, és d’un any, amb 

possibilitat de pròrroga per dos anys més. 

 

Que la JUNTA DE GOVERN LOCAL, en la SESSIÓ ORDINÀRIA celebrada el dia 10 

de març de 2020  va acordar aprovar la pròrroga del contracte DE COMUNICACIÓ I 

DIFUSIÓ INSTITUCIONAL, ENTORN DIGITAL, TRANSPARÈNCIA, BON GOVERN I 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA pel termini d’1 any, sense que les seves característiques 

puguin ser alterades durant el termini de pròrroga, sens perjudici de les modificacions 

que es puguin preveure de conformitat amb l’establert en els articles 203 a 207 de la 

Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic.   

 

Atès que el Sr. Marc Sureda i Pons en representació de NOTIDIG S.L,  el passat 19 de 

març de 2020 ( reg. entrada núm. 1535), va notificar a l’Ajuntament que ell  no  

renunciava al darrer any de la pròrroga del contracte.  

 

En conseqüència i atès que de conformitat amb el plec de clàusules administratives 

particulars la pròrroga en cas d’aprovar-se havia de ser pel termini de 2 anys del 

contracte.  

 

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

 

PRIMER.- Rectificar l’acord de la Junta de Govern local del passat dia 10 de 

març de 2020 i aprovar la pròrroga del contracte DE COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ 

INSTITUCIONAL, ENTORN DIGITAL, TRANSPARÈNCIA, BON GOVERN I PARTICIPACIÓ 

CIUTADANA pel termini d’2 anys, de conformitat amb l’establert a la clàusula quarta 

del plec de clàusules administratives particulars i l’apartat D del quadre de 

característiques del contracte,  sense que les seves característiques puguin ser 

alterades durant el termini de pròrroga, sens perjudici de les modificacions que es 

puguin preveure de conformitat amb l’establert en els articles 203 a 207 de la Llei 

9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic.   

 

SEGON.- Acordar que el contracte finalitzarà el dia 31 de març de 2022 .  

 

TERCER.- NOTIFICAR aquest acord a NOTIDIG, S.L., amb NIF B-64.984.420 i 

domicili a Llagostera-17240, carrer Consellers, 15.  

 

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

9.0.- URGENTS: 

 

9.1.- CONTRACTACIÓ SERVEI DE NETEJA REC CAL QUECO 

 

Atesa la necessitat de neteja de sorres del rec de Cal Queco fins a la urbanització 

Ponent i camp de futbol, així com els tubs de formigó. A aquest efecte s’ha demanat 

pressupostos a diferents empreses especialitzades, amb el següent resultat: 

 

Empresa Data i núm. pressupost 
Import 

(IVA no inclòs) 

ALBERT TULSÀ SL 

20-15 (E2020001248 de 

02/03/2020) i 20-17 

(E2020001266 de 

03/03/2020) 

2.880.-€ 

EXCAVACIONS MAJORPI SL 
E2020004944 de 

28/10/2020 
1.800.-€ 

 

Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals, el dia 2 de novembre de 2020, en 

relació als pressupostos presentats, el qual conclou: 

 

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

MAJORPI EXCAVACIONS amb un pressupost total de 1.800 € + IVA. Seria adient que 

l’adjudicatari dels treballs presentés una declaració responsable del compliment dels 

requisits per contractar amb l’administració.” 

 

Vista la proposta de despesa de contracte menor de subministrament emesa per la 

regidora Sra. Carme Camps i Goy, responsable de l’àrea de medi ambient i pagesia 

d’aquest Ajuntament. 

 

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 EXCAVACIONS MAJORPI SL, 

amb domicili a Riudellots de la Selva-17150, a l’Avinguda Mas Vilà 102, i amb NIF 

B17761776, per al servei de neteja de sorres del rec de Cal Queco fins a la 

urbanització Ponent i camp de futbol, així com dels tubs de formigó, per import de 

DOS-MIL CENT SETANTA-VUIT EUROS (2.178.-€), IVA inclòs. 

 

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

partida pressupostària 2020.454.21003. 

 

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  

 

 

9.2.- APROVACIÓ DE LES BASES DEL CONCURS FOTOGRÀFIC DEL CALENDARI 

ANUAL I OBERTURA DE LA CONVOCATÒRIA ANY 2020 

 

Vist que cada any l’Ajuntament de Riudellots de la Selva edita i distribueix entre els 

veïns del municipi un calendari de sobretaula amb fotografies del municipi, els festius 

locals i  les vies de contacte amb l’Ajuntament. 

 

Atesa la voluntat de la corporació d’estimular la participació ciutadana en actes i 

esdeveniments públics, es convoca a la ciutadania a participar en un concurs 

fotogràfic. 

 

Vist que l’objectiu del concurs és recollir fotografies realitzades per veïns i veïnes 

de Riudellots de la Selva per il·lustrar el calendari que anualment edita 

l’Ajuntament de Riudellots de la Selva. 

 

Vist l’èxit de participació dels diversos concursos proposats en els darreres anys, 

enguany es considera adient tornar a obrir la convocatòria per incloure les fotografies 

en el calendari municipal de l’any 2021. 

 

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

 

PRIMER.- Aprovar la urgència de la present proposta. 

 

 SEGON.- Aprovar les bases reguladores del concurs fotogràfic del calendari 

anual de Riudellots de la Selva, i que s’adjunten com annex I a aquesta proposta. 

 

 TERCER.- Obrir la convocatòria del concurs fotogràfic pel calendari de l’any 

2021, i establir un període per a la presentació de les fotografies al concurs de 25 dies 

a comptar des del dia de la publicació de les bases al web municipal 

www.riudellots.cat, tal i com estableix la base 5 de les bases reguladores. 

 

 QUART.- Donar publicitat d’aquest concurs a través de la pàgina web 

www.riudellots.cat, i els mitjans de difusió habituals que disposa la corporació com 

xarxes socials i servei de missatgeria a la població. 

 

 

 

ANNEX I 

 

 

 

BASES DEL CONCURS FOTOGRÀFIC DEL CALENDARI ANUAL DE RIUDELLOTS 

DE LA SELVA 

 

 

1. Objectiu 

 

L’objectiu és recollir fotografies realitzades per veïns i veïnes de Riudellots de la 



 

 

 

 

 
 

Selva per il·lustrar el calendari que anualment edita l’Ajuntament de Riudellots 

de la Selva. 

 

2. Participants 

 

Podran participar al concurs les persones empadronades a Riudellots de la Selva 

majors d’edat o que sent menors d’edat, comptin amb l’autorització del seu 

pare, mare o tutor legal, ja que la identitat dels guanyadors/es, es farà pública. 

 

3. Fotografies 

 

La temàtica de les fotografies és la flora i la fauna de Riudellots de la Selva. 

 

En cap cas poden aparèixer persones a les fotografies. 

 

Les fotografies han de ser verticals. 

 

Les fotografies hauran de ser presentades en format digital JPG amb una 

resolució mínima de 300 ppp. 

 

Es podran presentar un màxim de quatre fotografies per autor. 

 

Les fotografies hauran de ser originals i inèdites. No s’acceptaran fotografies 

premiades ni presentades en altres concursos. 

 

4. Presentació de propostes 

 

Les fotografies s’hauran de presentar per correu electrònic a 

concurscalendari@riudellots.cat, juntament amb un títol o breu text explicatiu 

de la fotografia, el nom complet del concursant, DNI/NIE, adreça postal i telèfon 

de contacte. 

 

Mitjançant correu electrònic s’informarà a cada participant de l’admissió o la no 

admissió al concurs. 

 

5. Termini 

El termini de presentació de les fotografies serà̀ de 25 dies a comptar des del dia 

de la publicació de les bases al web municipal www.riudellots.cat 

 

6. Premi 

 

Els guanyadors/es del present concurs rebran un val per import de 50 € per 

gastar als establiments de Riudellots. 

 

L’import del premi és únic per guanyador, independentment del número de 

fotografies escollides. 

 

Els noms dels autors/es de les fotografies premiades seran publicats en el 

calendari que serà distribuït casa per casa a tots els veïns del municipi. 

 

El nom dels guanyadors/es es farà públic a la pàgina web de www.riudellots.cat 



 

 

 

 

 
 

i a les xarxes socials de l’Ajuntament. 

 

7. Jurat 

 

La selecció de les fotografies guanyadores serà realitzada per un jurat designat 

per l’àrea de cultura i festes de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva. 

El jurat es reserva la facultat de resoldre qualsevol aspecte no previst en 

aquestes bases, especialment la facultat - s’hi ho consideren justificat – de 

declarar desert el premi. 

 

8. Drets d’autor i acceptació de les bases 

 

La participació en el present concurs implica l’acceptació per part del/la 

concursant, o del seu pare, mare o representant legal, en cas que sigui menor 

d’edat, de totes les bases contingudes en aquest document. 

 

L’acceptació́ del premi comporta la cessió gratuïta dels drets sobre les 

fotografies a favor de l’Ajuntament per a la seva explotació́ en qualsevol format 

o suport, per a qualsevol sistema, procediment o modalitat existent i/o 

coneguda en l’actualitat. 

 

Totes les fotografies presentades al concurs seran publicades al web 

www.riudellots.cat i a la galeria d'imatges del Fickr oficial de l’Ajuntament de 

Riudellots de la Selva 

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

9.3.- RESOLUCIÓ SUBVENCIONS 

 

Vist que el Ple de la Corporació en la sessió ordinària celebrada el dia 21 de setembre 

de 2020 va aprovar les bases específiques per a la concessió per urgència, d’ajuts a 

les famílies de Riudellots de la Selva afectades pel covid-19. 

 

Vist que es va publicar les bases en el BOP de Girona del dia 8 d’octubre passat i la 

convocatòria el dia 15 d’octubre.  

 

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 finalitza transcorreguts 15 dies  

hàbils, concretament el 6 de novembre de 2020.  

 

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

Govern Local, d’acord amb de les bases i la convocatòria dels ajuts a les famílies de 

Riudellots de la Selva afectades pel COVID-19.  

 

Vista la regulació de les bases d’aquestes subvencions, estableix que 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:  

 

 

 

 

 

NOM 
 DNI 

REGISTRE 
D’ENTRADA  

(…) ***9675*-* E2020004559 

(…) ***1812*-* E2020004605 

(…) ***3616*-* E2020004630 

(…) ***1438*-* E2020004631 

(…) ***3529*-* E2020004636 

(…) ***3052*-* E2020004650 

(…) ***9415*-* E2020004688 

(…) ***6110** E2020004689 

(…) ***5899*-* E2020004696 

(…) ***7763** E2020004705 

(…) ***4220*-* E2020004746 

(…) ***6279*-* E2020004774 

(…) ***8172*-* E2020004794 

(…) ***8140*-* E2020004825 

(…) ***7283*-* E2020004824 

(…) ***6038*-* E2020004842 

(…) ***9570*-* E2020004847 

(…) ***3579*-* E2020004852 

(…) ***0524*-* E2020004856 

(…) ***1798*-* E2020004865 

(…) ***3309*-* E2020004866 

(…) ***3608*-* E2020004868 

(…) ***5620*-* E2020004871 

(…) ***2724*-* E2020004899 

(…) ***6749*-* E2020004902 



 

 

 

 

 
 

(…) ***1325*-* E200004930 

(…) ***7657*-* E200004933 

(…) ***4668*-* E200004934 

(…) ***5354*-* E200004939 

(…) ***9221*-* E200004945 
 

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

 

PRIMER.- APROVAR la urgència de la proposta.  

 

SEGON.- CONCEDIR la subvenció als /les següents sol·licitants al complir tots 

els requisits establert en les bases de les subvenció aprovades en sessió plenària del 

dia 21 de setembre de 2020:  

 

NOM  DNI 
REGISTRE 
D’ENTRADA  

(…) ***3616*-* E2020004630 

(…) ***1438*-* E2020004631 

(…) ***3529*-* E2020004636 

(…) ***3052*-* E2020004650 

(…) ***9415** E2020004688 

(…) ***6110** E2020004689 

(…) ***7763** E2020004705 

(…) ***8140*-* E2020004825 

(…) ***7283*-* E2020004824 

(…) ***9570*-* E2020004847 

(…) ***1798*-* E2020004865 

(…) ***5620*-* E2020004871 

(…) ***1325*-* E200004930 

(…) ***7657*-* E200004933 

(…) ***4668*-* E200004934 

(…) ***5354*-* E200004939 

(…) ***9221*-* E200004945 
 

TERCER.- REQUERIR la documentació que s’indica a continuació, per tal que  el 

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

presentació, 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:  

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 
REGISTRE ENTRADA 
 

 
REQUERIMENT 

E2020004559 

Document justificatiu que es troba en situación 
d’incapacitat temporal 
 

E2020004605 
Document acreditatiu que es troba afectada per  
un ERTE  

E2020004746 
Document normalitzat completat  i Document 
acreditatiu que es troba afectat per un ERTE 

E2020004774 
Document acreditatiu que es troba afectada per  
un ERTE 

E2020004852 
Presentació del document normalitzat  de 
l’Ajuntament.  

E2020004856 
Document acreditatiu que es troba afectat per 
un ERTE 

E2020004866 
Document acreditatiu que es troba afectat per 
un ERTE 

E2020004902 

Document acreditatiu que es troba afectat per 
un ERTE o un acomiadament atès que marca les 
dues  circumstàncies.  

 

E2020004899 
Document acreditatiu que es troba afectat per 
un ERTE 

 

 

 

QUART.- Desestimar les següents sol·licituds per no complir amb les bases de 

la subvenció: 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

CINQUÈ.- Donar trasllat del present acord als interessats.  

 

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

(…) ***3608*-* 

Presenta documentació de 
finalització de contracte i no 
d’acomiadament i per tant no és cap 
dels supòsits establerts a les bases   

(…) ***5899*-* 

Presenta doc de finalització de 
contracte i no d’acomiadament  per 
tant no és cap dels supòsits 
establerts a les bases   

(…) ***6038*-* 

Presenta documentació de baixa de 
l’activitat econòmic i no es tracta de 
cap supòsit previst a les bases 

(…) 

 
 
***8172** 
 

Presenta doc de finalització de 
contracte i no d’acomiadament per 
tant no és cap dels supòsits 
establerts a les bases   



 

 

 

 

 
 

10.0.- PRECS I PREGUNTES 

 

 

L’alcaldessa aixeca la sessió, de la qual com a secretària, estenc aquesta acta i la 

certifico a l’efecte que en quedi constància degudament, la qual signa la presidenta 

amb mi. 

 

 

 

Signat electrònicament, 
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