
 

 

 

 

 
 

 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  

DEL DIA 17 DE NOVEMBRE DE 2020 

 

Identificació de la sessió: 

Núm.  JGL2020000021  

Caràcter: Sessió Ordinària 

Data: 17 de novembre de 2020 

Hora d’inici:  08:15 h 

Hora de fi: 09:00 h 

Lloc: sala de plens 

 

Hi assisteixen:  

Montserrat Roura Massaneda, Alcaldessa 

Josep Ma. Corominas Pujol, Regidor 

Cristina Pineda Espinosa, Regidora 

Josep Lluis Santamaria Moreno, Regidor 

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 D'INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA DE LA XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA 

DIPUTACIÓ DE GIRONA MES DE SETEMBRE 

4.- LLICÈNCIES: 

4.1.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA. BUSQUETS SITJA SA 

4.2.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA. BOVINS I SERVEIS LA SELVA SL 

4.3.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA TRANSNAUS JS SL 

4.4.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA CAN BUIXÓ SL 

4.5.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA. MAS GENER SCP 

4.6.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA. FRISELVA SA 

5.- URGENTS: 

5.1.- 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. RESOLUCIÓ 

5.2.- AJUT SOCIAL PEL PAGAMENT DEL LLOGUER  DE LA VIVENDA 

5.3.- RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA LA RESOLUCIÓ 8 DE SETEMBRE DE 2020 DE 

RESOLUCIÓ DE LA 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. 



 

 

 

 

 
 

5.4.- RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA LA RESOLUCIÓ 8 DE SETEMBRE DE 2020 DE 

RESOLUCIÓ DE LA 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. 

5.5.- ACORD DE COL·LABORACIÓ PER A LA FORMACIÓ PRÀCTICA AMB L'INSTITUT 

VALLVERA. APROVACIÓ 

5.6.- RESOLUCIÓ SUBVENCIÓ AJUDES FAMÍLIES 

6.- 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 3 de novembre 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/2020/20, 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 Goven Local, ACORDA: 

 

PRIMER.- Aprovar la relació de factures O/2020/20 que s’adjunta al present 

com annex, d’import SETANTA-NOU MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS I 

TRENTA-TRES CÈNTIMS (79.465,33.-€) 

 

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

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

3.0.- SERVEI D'INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA DE LA XARXA LOCAL DE MUNICIPIS 

DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA MES DE SETEMBRE 

 

L'Àrea d'Inspecció Tributària de Xaloc ha tramès diferent documentació relativa a les 

actuacions inspectores dutes a terme i informe de les liquidacions realitzades en el 

marc de les competències delegades a la Diputació de Girona, 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. 

 

Pel que fa a la liquidació mensual del mes de SETEMBRE, la Xarxa Local de Municipis 

ha recaptat 968,17.-€ en concepte d’Inspecció IAE i Sancions d’Inspecció IAE. Dels 

quals 62,94.-€ corresponent a la taxa de gestió d’inspecció i de sancions d’inspecció. 

Per la qual cosa, la liquidació definitiva del mes de SETEMBRE serà 905,23.-€. 

 

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

 

PRIMER.- Aprovar la liquidació mensual tramesa per l’Àrea d’Inspecció 

Tributària de Xaloc, corresponent als imports recaptats durant el mes de SETEMBRE, 

en període voluntari i executiu, per un import total de 905,23.-€; en concepte 

d’inspecció IAE. 

 

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

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

4.0.- LLICÈNCIES: 

 

4.1.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA. BUSQUETS SITJA SA 

 

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

incorporats. 

 

Vist l’informe emès per l’arquitecte municipal de data 12 de novembre de 2020,  amb 

caràcter favorable. 

 

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

 

 PRIMER.- Atorgar la següent llicència urbanística: 

 

 Exp. Número:  X2019000289 

 

 Sol·licitant:   BUSQUETS SITJA SL  

 

 Obres que s’autoritzen:   CONSTRUCCIÓ DE DOS HABITATGES APARELLATS 

AMB GARATGE. 
 

 Emplaçament: C/PINEDA, 33-35 

 

 Referència Cadastral : 585203DG8338N0001KF i  3585202DG8338N0001OF 

 

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

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

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

d’agost). 

 

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

documents i llicències en l’àmbit urbanístic: ...................... 429,51.-€ 

 

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

obres (ICIO): 

 

Pressupost de l’obra .......................................... 278.943,00.-€ 

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

Quota impost ..................................................  8619,33 .-€ 

 

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

compliment dels següents condicionants: 

 

1. Altres autoritzacions que es requereixen amb caràcter previ:   

 

1.1. La obtinguda de l’Agencia Estatal de Seguridad Aérea, de data 26 de juny de 

2020, amb condicionants, i que s’adjunta a la present llicència. 

 

1.2 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” 

 

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

 

2.1 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.  

 

2.2  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. BOVINS I SERVEIS LA SELVA SL 

 

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  12 de novembre de 

2020, amb caràcter favorable. 

 

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

 

 PRIMER.- Atorgar la següent llicència urbanística: 

 

 Exp. Número:  X2020000205 

 

 Sol·licitant:   BOVINS I SERVEIS LA SELVA SL 

 

 Obres que s’autoritzen:   TANCAMENT PERIMETRAL DEL BOSC DE CAN VIDAL  

 

 Emplaçament: CAN VIDAL  

 

 Referència Cadastral :  17159A002000530000QR 

 

 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 ................................................ 1100.- € 

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

Quota impost ....................................................... 33,99.-€ 

 

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

compliment dels següents condicionants: 

 

3. De caràcter urbanístic:   

 

- Està en tràmit el projecte d’asfaltatge del Camí de Ca n’Abras. En el punt on es 

vol instal·lar un portal de 5 metres a 3,5 m de l’eix del camí, el projecte 

d’asfaltatge hi contempla un gual de formigó per accedir a la finca. 

Previ a la instal·lació d’aquest tram de tanca, caldrà avisar als serveis 

tècnics per tal de replantejar la tanca en aquest punt, de manera que 

no es vegi afectada per les obres d’asfaltatge del camí de Can n’Abras. 

O bé, instal·lar-la provisionalment, més retirada del camí. 

 

- El portal de 5 metres d’amplada a 3,5 metres a l’eix del camí, haurà de ser 

també, de reixat de malla metàl·lica, i fins a una alçada màxima de 1,50 

metres. 

 

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

 

2.1 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.  

 

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

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

4.3.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA TRANSNAUS JS 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 5 de novembre de 2020, amb 

caràcter favorable. 

 

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

 

 PRIMER.- Atorgar la següent llicència urbanística: 

 

 Exp. Número:  X2020000507 

 

 Sol·licitant:   TRANSNAUS JS SL  

 

 Obres que s’autoritzen:   CONSTRUCCIÓ EDIFICI INDUSTRIAL DESTINAT A 

LOGÍSTICA DEL TRANSPORT  

 

 Emplaçament: C/BRUC, 19-21 

 

 Referència Cadastral :  2993415DG8329S0001KS 

 

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

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

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

d’agost). 

 

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

documents i llicències en l’àmbit urbanístic: ..................... 429,51.-€ 

  

 

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

obres (ICIO): 

 

Pressupost de l’obra ..............................................  979221,24.-€ 

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

Quota impost ......................................................  30257,93 .-€ 

 

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

compliment dels següents condicionants: 

 

5. Altres autoritzacions que es requereixen amb caràcter previ:   

 

1.1. La obtinguda per part de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, de data 28 

d’octubre de 2020 i amb condicionants, que s’adjunta a la present notificació. 

 

1.2. 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” 

 

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

 

2.1 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.  

 

2.2  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  

 

 

 

4.4.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA CAN BUIXÓ 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  5 de novembre de 2020,  amb 

caràcter favorable. 

 

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

 

 PRIMER.- Atorgar la següent llicència urbanística: 

 

 Exp. Número:  X2020000623 

 

 Sol·licitant:   CAN BUIXÓ SL  

 

 Obres que s’autoritzen:   RECONSTRUCCIÓ COBERT D’ESTABULACIÓ DE 

VAQUES LLETERES  

 

 Emplaçament: CAN BUIXÓ  

 

 Referència Cadastral :  17159A002000320000QU 

 

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

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

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

d’agost). 

 

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

documents i llicències en l’àmbit urbanístic: ....................  429,51.-€ 

  

 



 

 

 

 

 
 

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

obres (ICIO): 

 

Pressupost de l’obra ............................................. 67609,28.-€ 

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

Quota impost ...................................................... 2089,12.-€ 

 

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

compliment dels següents condicionants: 

 

7. Altres autoritzacions que es requereixen amb caràcter previ:   

 

1.1. La obtinguda per part de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, de data  27 

d’octubre de 2020, i amb condicionants, que s’adjunta a la present notificació. 

 

1.2. En cas de precisar-se la instal·lació d’algun tipus de grua-torre per a 

l’execució de les obres, cal obtenir autorització del Departament d’Empresa i 

Ocupació de la Generalitat de Catalunya i presentar en aquest Ajuntament, 

degudament diligenciat, el model “GR-1” 

 

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

 

2.1 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.  

 

2.2  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  

 

 

 

4.5.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA. MAS GENER SCP 

 

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

incorporats. 

 

Vist l’informe emès per l’arquitecte municipal, de data 10 de novembre de 2020,  amb 

caràcter favorable. 

 



 

 

 

 

 
 

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

 

 PRIMER.- Atorgar la següent llicència urbanística: 

 

 Exp. Número:   X2020000673 

 

 Sol·licitant:    MAS GENER SCP 

 

 Obres que s’autoritzen:   INSTAL.LACIÓ PLAQUES FOTOVOLTAIQUES  

 

 Emplaçament: MAS GENER 

 

 Referència Cadastral :  17159A003000050000QZ 

 

 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). 

 

SEGON.- APROVAR les següents liquidacions :  

 

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

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

  

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

obres (ICIO): 

 

Pressupost de l’obra ............................................. 24934,17.- € 

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

Quota impost ......................................................  770,46.-€ 

 

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

compliment dels següents condicionants: 

 

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

 

1.1 Per tal d’obtenir la bonificació de l’ICIO, caldrà que un cop s’hagi realitzat la 

instal.lació s’aporti el document corresponent a la homologació de les plaques i 

conforme s’han legalitzat davant de la Generalitat. 

 

10. Altres autoritzacions que es requereixen amb caràcter previ:   

 

2.1. La obtinguda per part de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, de data 23 

d’octubre de 2020,  amb condicionants, que s’adjunta a la present notificació. 

 

2.2. 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” 

 

11. 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  

 

 

 

4.6.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA. FRISELVA SA 

 

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

incorporats. 

 

Vist l’informe emès per l’arquitecte municipal,  de data  6 de novembre de 2020,  amb 

caràcter favorable. 

 

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

 

 PRIMER.- Atorgar la següent llicència urbanística: 

 

 Exp. Número:  X2020000694 

 

 Sol·licitant:   FRISELVA SA 

 

 Obres que s’autoritzen:   NOVA LINIA SUBTERRÀNIA MT A 25KV CIRCUMGIR2 I 

NOU CM 110409 PER A NOU SUBMINISTRAMENT. 

 

 Emplaçament:  C/ONYAR, 83-99 

 

 Referència Cadastral :  4596104DG8349N0001US 

 

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

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

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

d’agost). 

 

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



 

 

 

 

 
 

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

  

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

obres (ICIO): 

 

Pressupost de l’obra ................................................. 22527,14.-€ 

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

Quota impost .......................................................... 696,08.-€ 

 

 

 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   20 ml =       139,40.-€  

Quota :                          139,40.-€ 

 

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

compliment dels següents condicionants: 

 

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

 

1.1 Previ a l’inici de les obres caldrà disposar de la petició de possibles serveis 

afectats de les companyies. També de l’acta de control de l’obra d’acord amb 

l’Ordre TIC/341/2003. 

 

1.2 Previ a l’inici de les obres caldrà aportar la designació del coordinador de 

seguretat. 

 

13. De caràcter urbanístic:   

 

2.1 El nou CT s’haurà de situar dins la finca de titularitat de Friselva sense que en 

cap cas pugui envair l’espai de vialitat pública. 

 

14. Condicionants generals pel creuament o per la instal.lació dins les voreres :  

 

- La reposició de les voreres es farà amb el mateix material en tota la seva 

amplada. 

- Es respectaran les distàncies o separacions mínimes amb els altres serveis. 

 

15. Condicionants generals per l’encreuament de calçades : 

 

- Prèviament a l’excavació es tallarà el paviment amb una serra radial a cada 

costat de la rasa. 

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

totalitat, sense que puguin ser reutilitzades per terraplenar les rases. 

- El pas de canalització per sota la rigola i voravia serà en túnel, sense que 

puguin ser enderrocats aquests elements. 

- Les rases seran omplertes, per sobre la sorra, amb material granular tipus tot-

u piconat mecànicament fins a obtenir una densitat de 100% del proctor 

modificat del material, sense que puguin ser realitzades les terres d’excavació. 



 

 

 

 

 
 

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

un acabat d’aglomerat asfàltic en calent de 8 cm de gruix, tipus AC 16 SURF 

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

- Pel creuament del Carrer Onyar, no es podrà tallar el trànsit, sinó que s’haurà 

de fer pas alternatiu. 

 

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

 

5.1 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.  

 

5.2  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. 

 

6.  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, és d’import  2252,71.-€ (Dipòsit previ efectuat en data 

06/11/2020) 

 

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

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

5.0.- URGENTS: 

 

5.1.- 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. 

RESOLUCIÓ 

 

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

2020 va 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. I 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. 

 

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

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

 

En aquest sentit, la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 22 de setembre 

de 2020, va requerir la següent documentació: 

Nom 

sol·licitant 

Raó social REQUERIMENT 

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. 

 

Atès alguns del interessants han aportat la documentació requerida, dins el termini 



 

 

 

 

 
 

establert, i altres no han respost el requeriment dins el termini de deu dies hàbils a 

partir del dia següent a la notificació. 

 

Vist també que la Junta de Govern Local de la sessió celebrada el dia 22 de setembre 

de 2020, va resoldre la sol·licitud presentada pel Sr. Ignasi Thio Fernandez de 

Hernestrosa de l’empresa Envirocat Serveis S.L, on se li van desestimar les factures 

de material de protecció del Covid-19 de data anterior a l’1 de juny, atès que 

l’activitat es va considerar com a no essencial.  

 

Atès que manifesta que durant l’estat d’alarma va obrir el seu taller mecànic. 

 

Vist que l’estat Espanyol amb la finalitat de garantir el transport de mercaderies per 

carretera, així com dels transports permesos en el marc de la declaració de l'estat 

d'alarma, va fer un aclariment a l'abast de l'aplicació de l'article 10 de Reial Decret 

463/2020 de 14 de març per qual es declara l'estat d'alarma, en relació amb 

l'obertura de tallers de reparació i manteniment de vehicles. La normativa de Odre 

TMA/259/2020 de 19 de març, va dictar les instruccions sobre el transport per 

carretera: 

 

“Artículo 2. Apertura de talleres de reparación y mantenimiento de vehículos. 

1. Con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento de las operaciones de 

transporte de mercancías y asegurar el necesario abastecimiento de productos a la 

población, así como de los transportes permitidos en el Real Decreto 463/2020, de 14 

de marzo, se permite la apertura de talleres de reparación y mantenimiento de 

vehículos de motor, así como los establecimientos de actividades conexas de venta de 

piezas y accesorios con venta directa a los talleres de reparación, pero sin apertura al 

público general.” 

 

Per tant, es considera que els tallers mecànics que van obrir els seus establiments per 

reparar i mantenir vehicles per garantir el funcionament dels transport de 

mercaderies, durant l’estat d’alarma, es consideren com a essencials. 

 

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. 

 

De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Goven 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 

Marta 

Argemí 

Tornes 

Marta 

Argemí 

Perruqueria 

Material 

protecció 

Covid-19 

Activitat 

no 

essencial 

175,54 Import de les 

factures amb data 

anterior a l’1 de 

juny. 

Ignasi Thio 

Fernandez 

de 

Henestrosa 

Envirocat 

Serveis SL 

Material 

protecció 

Covid-19 

Activitat 

essencial 

964,82   

Sandra 

Garriga 

Galobardes 

SG2 

Fisioteràpia 

Material 

protecció 

Covid-19 

Activitat 

essencial 

674,16€  

 

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

indicació del motiu: 

 

Nom 

sol·licitant 

Raó social motiu 

Carles 

Roselló 

Lara 

R de Racing 

Accesorios 

para el 

automóvil 

SL 

Desistiment 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, per no donar resposta el requeriment formulat 

a la Junta de Govern Local del 22 de setembre de 2020. 

 

 

 

Raimon 

Esgleyes 

Planas 

Rentat 

Esgleyes 

Desistiment 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, per no donar resposta el requeriment formulat 

a la Junta de Govern Local del 22 de setembre de 2020. 

 

QUART.- Disposar la despesa del punt número segon amb càrrec a la partida 

pressupostària número 430.47000. 

 

CINQUÈ.- 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. 

 

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

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

5.2.- AJUT SOCIAL PEL PAGAMENT DEL LLOGUER  DE LA VIVENDA 

 

Vista la sol·licitud de R. K. amb NIE núm. ****6581* on demana ajut econòmic per 

sufragar les despesa del lloguer de la vivenda (Registre d’entrada E2020005199 de 10 

de novembre de 2020). 

 

Vist informe emès per la treballadora social, Sra. Lidia Vazquez Sanchez, de data 9 de 

novembre de 2020 en el qual es proposa l’atorgament d’un ajut de 600 € per sufragar 

la despesa d’una mensualitat del lloguer de la vivenda. 

 

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

 

PRIMER.- Aprovar la urgència de la present proposta. 

 

SEGON.- Acceptar la proposta formulada en l’informe de la treballadora social, 

Sra. Lidia Vazquez Sanchez i reconèixer al seu beneficiari, R.K., un ajut econòmic de 

500 € per pagar una mensualitat del lloguer de la vivenda.  

 

TERCER.- El citat import anirà a càrrec de la partida pressupostària 231.48004 i 

s’ingressarà directament al número de compte de la immobiliària Espai i Viure 

Immobiliaris SL ES76-2100-0002-57-0201853704. 

 

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

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

5.3.- RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA LA RESOLUCIÓ 8 DE SETEMBRE DE 

2020 DE RESOLUCIÓ DE LA 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. 

 

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 la Junta de Govern Local de data 8 de setembre de 2020, va resoldre 

desestimar la subvenció de la línia B a la Clínica dental Moralejo Avances Dentales 

SLPU, per considerar l’activitat essencial de conformitat amb l’article 10 del Reial 

Decret 463/2020 de 14 de març. 

 

Vist que en data 14 de setembre de 2020 amb registre d’Entrada número 

E2020004075, el Sr. Carles moralejo Mendez de l’empresa Moralejo Avances Dentales 

SLPU, va presentar recurs de reposició en contra la resolució de la Junta de Govern 



 

 

 

 

 
 

Local de data 8 de setembre de 2020, exposant que considera que la seva activitat era 

no essencial i que van tancar durant 8 setmanes el seu establiment. 

 

Vist que l’article 10 del Reial Decret 463/2020 de 14 de març, on es declara l’estat 

d’alarma per la gestió de la situació de crisis sanitària pel Covid-19 estableix com a 

essencials els serveis sanitaris. 

 

Vist el Reial Decret 9/2020 de 27 de març, on es va adoptar mesures completaries en 

l’àmbit laboral, per pal·liar els efectes derivats del Covid-19, estableix que s’entendran 

com a serveis essencial, qualsevol activitat que sigui de titularitat, púbica o privada o 

de règim de gestió, els centres, serveis i establiments sanitaris, que determini el 

Ministeri de Sanitat. 

 

Posteriorment l’Ordre SND310/200, de 31 de març, s’estableixen la relació de centres, 

serveis i establiments com a serveis essencials. En concret a l’annex d’aquesta ordre 

estableix a l’article C.2.5.1 les clíniques dentals com a serveis essencials davant de 

situacions d’urgència. 

 

Per tant, a efectes d’interpretació de l’article 10 del Reial Decret 463/2020, de 14 de 

març per la que es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de la crisis 

sanitària ocasionada per la Covid-19, inclou les clíniques dentals com a serveis 

essencials, si bé l’obertura únicament era obligatòria per atendre les urgències dels 

seus pacients. 

 

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

 

 PRIMER.- Aprovar la urgència de la present proposta. 

 

 SEGON.- Desestimar recurs de reposició interposat pel Sr. Carles Moralejo 

Mendez de l’empresa Moralejo Avances Dentales SLPU, contra la resolució de la Junta 

de Govern Local de 8 de setembre de 2020, per considerar la seva activitat com 

essencial, i per tant denegar la subvenció de corresponent a la línia B de les d’ajuts 

excepcionals per subvencionar el sector comercial i de serveis afectats econòmicament 

per l’epidèmia originada per la Covid-19. 

 

  TERCER.- Donar trasllat de la present resolució al Sr. Carles moralejo Mendez 

de l’empresa Moralejo Avances Dentales SLPU. 

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

5.4.- RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA LA RESOLUCIÓ 8 DE SETEMBRE DE 

2020 DE RESOLUCIÓ DE LA 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. 

 

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

2020 va 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 la Junta de Govern Local de data 8 de setembre de 2020, va resoldre 

desestimar la subvenció de la línia B a SG2 Fisioteràpia per considerar l’activitat 

essencial de conformitat amb l’article 10 del Reial Decret 463/2020 de 14 de març. 

 

Vist que en data 22 de setembre de 2020 amb registre d’Entrada número 

E2020004211, la Sra. Sandra Garriga Galobardes de l’establiment SG2 Fisioteràpia, va 

presentar recurs de reposició en contra la resolució de la Junta de Govern Local de 

data 8 de setembre de 2020, exposant que va tancar el seu establiment durant l’estat 

d’alarma. Manifesta que no hi havia cap pacient que precisés d’assistència sanitària 

necessària per resoldre problemes de salut que poguessin tenir un evolució 

desfavorable si es demorés el seu tractament.  

 

Vist que l’article 10 del Reial Decret 463/2020 de 14 de març, on es declara l’estat 

d’alarma per la gestió de la situació de crisis sanitària pel Covid-19 estableix com a 

essencials els serveis sanitaris. 

 

Vist el Reial Decret 9/2020 de 27 de març, on es va adoptar mesures completaries en 

l’àmbit laboral, per pal·liar els efectes derivats del Covid-19, estableix que s’entendran 

com a serveis essencial, qualsevol activitat que sigui de titularitat, púbica o privada o 

de règim de gestió, els centres, serveis i establiments sanitaris, que determini el 

Ministeri de Sanitat. 

 

Posteriorment l’Ordre SND310/200, de 31 de març, s’estableixen la relació de centres, 

serveis i establiments com a serveis essencials. En concret a l’annex d’aquesta ordre 

estableix a l’article C.2.2 les consultes d’altres professionals sanitaris, on estan 

incloses les clíniques de fisioteràpia com a serveis essencials davant de situacions 

d’urgència. 

 

Per tant, a efectes d’interpretació de l’article 10 del Reial Decret 463/2020, de 14 de 

març per la que es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de la crisis 

sanitària ocasionada per la Covid -19, inclou les clíniques de fisioteràpia com a serveis 

essencials, si bé l’obertura únicament era obligatòria per atendre les urgències dels 

seus pacients. 

 

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

 

 PRIMER.- Aprovar la urgència de la present proposta. 

 

 SEGON.- Desestimar recurs de reposició interposat per la  Sra. Sandra Garriga 

Galobardes de l’establiment SG2 Fisioteràpia, contra la resolució de la Junta de Govern 

Local de 8 de setembre de 2020, per considerar la seva activitat com essencial, i per 

tant denegar la subvenció corresponent a la línia B de les d’ajuts excepcionals per 

subvencionar el sector comercial i de serveis afectats econòmicament per l’epidèmia 

originada per la Covid-19. 

 



 

 

 

 

 
 

  TERCER.- Donar trasllat de la present resolució a la Sra. Sandra Garriga 

Galobardes de l’establiment SG2 Fisioteràpia. 

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

5.5.- ACORD DE COL·LABORACIÓ PER A LA FORMACIÓ PRÀCTICA AMB 

L'INSTITUT VALLVERA. APROVACIÓ 

 

Vist que l’Institut Vallvera de Salt imparteix el CFGS dual en Administració i Finances i 

que ha ofert a aquest Ajuntament la possibilitat d’oferir alumnes en pràctiques que 

cursin aquest cicle. 

 

Vist que per acord de Junta de Govern Local del 17 d’abril del 2018 es va aprovar el 

“Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, 

mitjançant el Departament d’Ensenyament, i l’Ajuntament de Riudellots de la Selva, 

per desenvolupar, en règim d’alternança i amb formació dual, el cicle formatiu de grau 

superior  Administració i finances a l’Institut Vallvera de Salt. 

 

Vist que l’Institut Vallvera, juntament amb l’aprovació del conveni va presentar un 

estudi amb els costos aproximats que suposaria per a l’Ajuntament acollir un alumne 

en pràctiques. Vist que en aquest estudi no s’hi inclouen les primeres 80 hores de 

pràctiques, que l’alumne realitza sense retribució, i que serveixen a l’empresa o a 

l’administració que l’acull, per valorar si l’alumne cobreix les expectatives. 

 

Vist que les 890 hores de pràctiques restants l’Ajuntament ha de becar a l’alumne 

perquè pugui fer front a les despeses de transport, manutenció i ajut en els estudis.  

 

Vist que l’import d’aquesta beca es fixa cada any en funció de l’IPREM (per a l’any 

2020 és de 537,84.-€/mes) i que el cost total aproximat per a l’Ajuntament seria de 

3.000,00€ en total. 

 

Vist que el conveni continua vigent, atès que té una durada indefinida.  

 

Vist que la formació dual presenta diverses avantatges respecte la formació no dual, 

com és que augmenta les competències i el rendiment laboral dels alumnes, posa 

èmfasi en la formació pràctica i la participació activa de les empreses i administracions 

en el disseny dels continguts de la formació professional; i permet a les empreses i 

administracions participar de la responsabilitat social de fomentar la formació i 

l’ocupabilitat de les persones. 

 

Vist que es vol fer iniciar les pràctiques amb un alumne de l’Institut Vallvera. 

 

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

 

PRIMER.- Aprovar la urgència de la present proposta. 

 

SEGON.- Aprovar l’acord de col·laboració per la formació pràctica en centres de 

treball, per tal que l’alumna Sra. Ginger Alicia Villavicencio Pilla, pugui iniciar les seves 



 

 

 

 

 
 

pràctiques a l’Ajuntament de Riudellots. S’adjunta com annex I. 

 

TERCER.- Aprovar el Pla d’activitats per a la formació pràctica en centres de 

treball, que haurà de dur a terme l’alumna Sra. Ginger Alicia Villavicencio Pilla. 

S’adjunta com Annex II. 

 

QUART.- La despesa del present acord anirà amb càrrec a la partida número 

920.13100. 

 

CINQUÈ.- Facultar àmpliament a l’Alcaldessa, la Sra. Montserrat Roura i 

Massaneda, per a la signatura del document corresponent i la realització d’altres 

gestions necessàries per a la formalització de l’aprovació disposada, si s’escau. 

 

SISÈ.- Donar trasllat del present acord a l’Institut Vallvera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

Annex I 

 
 

 

 



 

 

 

 

 
 

Annex II 

 
 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 



 

 

 

 

 
 

5.6.- RESOLUCIÓ SUBVENCIÓ AJUDES FAMÍLIES 

 

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 va finalitzar 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: 

 

(…) ****0112-* E2020004964 

(…) ****9658-* E2020004977 

(…) ****7978-* E2020004981 

(…) ****3920-* E2020004986 

(…) ****6467-* E2020005052 

(…) ****2409-* E2020005054 

(…) ****1762-* E2020005055 

(…) ****8110-* E2020005074 

(…) ****4677-* E2020005091 

(…) ****7286-* E2020005099 

(…) ****5151-* E2020005100 

(…) ****0749-* E2020005102 

(…) ****3946-* E2020005109 

(…) ****1176-* E2020005127 

(…) ****6376-* E2020005134 

(…) ****0910-* E2020005157 



 

 

 

 

 
 

(…) ****0361-* E2020005150 

(…) ****1791-* E2020005161 
  

De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Goven 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:  

 

(…) ****9658-* 

(…) ****6467-* 

(…) ****2409-* 

(…) ****8110-* 

(…) ****4677-* 

(…) ****5151-* 

(…) ****0749-* 

(…) ****1176-* 

(…) ****6376-* 

(…) ****0910-* 

(…) ****0361-* 
 

TERCER.- CONCEDIR la subvenció als/les següents sol·licitants al haver 

completat la documentació requerida en la Junta de Govern del dia 3 de novembre al 

complir tots els requisits establerts en les bases de les subvenció aprovades en sessió 

plenària del dia 21 de setembre de 2020.  

 

NOM SOL·LICITANT  DNI  

(…) ****6755-* 

(…) ****8127-* 

(…) ****6798-* 

(…) ****5797-* 

(…) ****5240-* 

(…) ****7245-* 

(…) ****3099-* 
 

QUART.- REQUERIR la documentació que s’indica a continuació, per tal que  en 

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:  

 

 

NOM SOL·LICITANT  DNI  Documentació  



 

 

 

 

 
 

(…) 

****0112-* 

Documentació de 

l’empresa 

justificativa que 

està en un ERTE 

(…) 

****7978-* 

Documentació de 

l’empresa 

justificativa que 

està en un ERTE  

(…) 

****3920-* 

Documentació de 

l’empresa 

justificativa que 

està en un ERTE 

(…) 

****7286-* 

Documentació 

jusitificativa de 

l’acomiadament 

(…) 

****3946-* 

Documentació de 

l’empresa 

justificativa que 

està en un ERTE 

  

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

la subvenció: 

NOM SOL·LICITANT  DNI  JUSTIFICACIÓ  

(…) 

****1791-* 

No és un 
acomiadament és 
una finalització del 
contracte temporal.  

(…) 

****1762-* 

Incompatible en 
aplicación de l’art. 
13.2 d de la Llei 
General de 
Subvencions 38/2003 

(…) 

        ****7499-* 

No és un 
acomiadament és 
una finalització del 
contracte temporal. 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

6.0.- 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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