
 

 

 

 

 
 

 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  

DEL DIA 1 DE DESEMBRE DE 2020 

 

Identificació de la sessió: 

Núm.  JGL2020000022  

Caràcter: Sessió Ordinària 

Data: 1 de desembre de 2020 

Hora d’inici:  08:00 h 

Hora de fi: 09:00 h 

Lloc: sala de plens 

 

Hi assisteixen:  

Montserrat Roura Massaneda, Alcaldessa 

Josep Ma. Corominas Pujol, Regidor 

Josep Lluís Santamaria Moreno, 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 D'INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA DE LA XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA 

DIPUTACIÓ DE GIRONA MES D'OCTUBRE 

4.- LLICÈNCIES: 

4.1.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA. AGROCAT 93 MRM SL 

4.2.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA. AGROCAT 93 MRM SL 

4.3.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA. FRISELVA SA 

4.4.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA. B D G 

5.-  SERVEIS DIVERSOS PER A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL. ACCEPTACIÓ 

PRESSUPOSTOS. 

6.- SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PERSIANES PER A LA SALA D'ACTES 

MUNICIPAL I PER DUES DEPENDÈNCIES DEL CENTRE DE SERVEIS PER A LA GENT 

GRAN "EL LLIRI BLAU". ACCEPTACIÓ PRESSUPOST. 

7.- SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE L'ESCULTURA "CATALUNYA TERRA DE PAU 

I TREVA". ACCEPTACIÓ PRESSUPOST. 

8.- MANTENIMENT DE SOFTWARE DE RETRANSMISSIÓ EN DIRECTE DELS PLENS 

9.- SERVEI ASSESSORAMENT JURÍDIC PER A RESOLDRE LES QÜESTIONS 

URBANÍSTIQUES PENDENTS A LA URBANITZACIÓ CAN JORDI. ACCEPTACIÓ 

PRESSUPOST. 



 

 

 

 

 
 

10.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE CONSELL COMARCAL DE LA SELVA i  

L’AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA, PER A LA REALITZACIÓ D’ACCIONS 

D’EXPERIÈNCIA LABORAL, EN EL MARC DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ COVID-

19 (RESOLUCIÓ TSF/1419/2020) 

11.- URGENTS: 

11.1- SUBVENCIONS COVID 

12.- 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 17 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/2020/21, 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/2020/21 que s’adjunta al present 

com annex, d’import CENT VINT-I-CINC MIL NOU-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS I 

ONZE CÈNTIMS (125.956,11.-€) 

 

SEGON.- Prendre coneixement i ratificar en allò que sigui necessari, la relació 

de despeses 10/2020 per un import de TRENTA-CINC MIL TRES-CENTS TRENTA-SET 

EUROS I SIS CÈNTIMS (35.337,06.-€), corresponent al període comprés entre el dia 1 

i el 31 d’Octubre de 2020, aprovades mitjançant resolució d’Alcaldia número 

2020DECR000770 de data 13 de novembre de 2020, la qual s’annexa. 

 

TERCER.- 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 D'OCTUBRE 

 

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 d’OCTUBRE, la Xarxa Local de Municipis ha 

recaptat 809,54.-€ en concepte d’Inspecció IAE i Sancions d’Inspecció IAE. Dels quals 

52,61.-€ corresponent a la taxa de gestió d’inspecció i de sancions d’inspecció. Per la 

qual cosa, la liquidació definitiva del mes d’OCTUBRE serà 756,93.-€. 

 

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

 

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

Tributària de Xaloc, corresponent als imports recaptats durant el mes d’OCTUBRE, en 

període voluntari i executiu, per un import total de 756,93.-€; 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. AGROCAT 93 MRM SL 

 

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

incorporats. 

 

Vist l’informe emès per l’arquitecta municipal,  de data  30 de gener 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:  X2019000350 

 

 Sol·licitant:   AGROCAT 93 MRM SL  

 

 Obres que s’autoritzen:  CONSTRUCCIÓ PLANTA COMPOSTATGE DE RESIDUS 

ORGÀNICS 

 

 Emplaçament:   C/ONYAR, 46 

 

 Referència Cadastral :  4895208DG8349N0001KS  

 

 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 ................................................ 125140,26.-€ 

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

Quota impost ........................................................ 3866,83 .-€ 

 

 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 per part de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, de data 9 de 

gener de 2019,  amb condicionants, que s’adjunta a la present notificació. 

 

1.2 La obtinguda per part de l’Agència Catalana de l’Aigua, de data 20 de 

setembre de 2020,  amb condicionants, que s’adjunta la present notificació. 



 

 

 

 

 
 

1.3. 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. AGROCAT 93 MRM 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  29 d’abril de 2020,  amb 

caràcter favorable. 

 

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

 

 PRIMER.- Atorgar la següent llicència urbanística: 

 

 Exp. Número:  X2020000173 

 

 Sol·licitant:   AGROCAT 93 MRM SL  

 

 Obres que s’autoritzen:  CONSTRUCCIÓ NAU MADURACIÓ COM A COMPLEMENT 

DE LA NAU DE FERMENTACIÓ. 

 

 Emplaçament:   C/ONYAR, 46 

 

 Referència Cadastral :  4895208DG8349N0001KS  

 



 

 

 

 

 
 

 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 ................................................ 53344,02.-€ 

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

Quota impost .......................................................  1648,33.-€ 

 

 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 per part de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, de data 9 de 

gener de 2019,  amb condicionants, que s’adjunta a la present notificació. 

 

1.2 La obtinguda per part de l’Agència Catalana de l’Aigua, de data 20 de 

setembre de 2020,  amb condicionants, que s’adjunta la present notificació. 

 

1.3. 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  



 

 

 

 

 
 

 

4.3.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA. FRISELVA SA 

 

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

incorporats. 

 

Vist l’informe emès per l’arquitecta municipal,  de data  17 de novembre 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:  X2020000508 

 

 Sol·licitant:   FRISELVA SA   

 

 Obres que s’autoritzen:  REFORMA I AMPLIACIÓ D’UNA EDIFICACIÓ.  

 

 Emplaçament:   CRTA. NACIONAL II, KM. 706,5 

 

 Referència Cadastral :  2592805DG8329S0001ZS 

 

 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 ............................................. 869.104,00.-€ 

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

Quota impost ....................................................  26855,31.-€ 

 

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

compliment dels següents condicionants: 

 

3. Altres autoritzacions que es requereixen amb caràcter previ:   

 

1.1. La obtinguda per part de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, de data 2 

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

 

1.2 La obtinguda per part de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i 

Salvaments de la Generalitat de Catalunya, de data 6 d’octubre de 2020, que 

s’adjunta la present notificació. 

 



 

 

 

 

 
 

1.3 La obtinguda per part de la Direcció General de Carreteres, Unitat de 

Carreteres de Girona, de data 10 de desembre de 2019, amb condicionants, que 

s’adjunta a la present resolució. 

 

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

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

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

degudament diligenciat, el model “GR-1” 

 

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

 

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. B D G 

 

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

incorporats. 

 

Vist l’informe emès per l’arquitecte municipal, de data 22 de novembre 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:   X2020000734 

 

 Sol·licitant:    B D G 

 

 Obres que s’autoritzen: INSTAL·LACIÓ PLAQUES FOTOVOLTAIQUES  

 

 Emplaçament: C/MEDITERRANI, 1 



 

 

 

 

 
 

 

 Referència Cadastral :  3889310DG8338N0001IF 

 

 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: ........................ 96,82.-€ 

  

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

obres (ICIO): 

 

Pressupost de l’obra .......................................................... 5033,30.-€ 

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

Quota impost ..................................................................   155,52.-€ 

 

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

compliment dels següents condicionants: 

 

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

 

1.1 Per tal d’obtenir la bonificació de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i 

Obres (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. 

 

6. Altres autoritzacions que es requereixen amb caràcter previ:   

 

2.1 En cas de precisar-se la instal·lació d’algun tipus de grua-torre per a l’execució 

de les obres, cal obtenir autorització del Departament d’Empresa i Ocupació de la 

Generalitat de Catalunya i presentar en aquest Ajuntament, degudament 

diligenciat, el model “GR-1” 

 

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

 

3.1 La persona titular de la comunicació prèvia urbanística ha de garantir que els 

residus que genera siguin gestionats de conformitat amb l’establert a l’article 11c 

del Decret 89/2010, de 29 de juny pel qual s’aprova el Programa de gestió de 

residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), modificat posteriorment  pel 

Reial Decret 210/2018, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el Programa  de prevenció i 

gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20) publicat al BOE núm. 92 de 

16 d’abril.  

 

3.2  S’ha aportat document d’acceptació de residus de construcció i/o demolició 

d’acord amb el que determina el Reial Decret 210/2018 de 6 d’abril, pel qual 

s’aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya 

(PRECATRO) publicat al BOE núm. 92 de 16 d’abril, signat pel titular o productor 



 

 

 

 

 
 

dels residus i dels gestor dels mateixos. 

 

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

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

5.0.-  SERVEIS DIVERSOS PER A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL. ACCEPTACIÓ 

PRESSUPOSTOS. 

 

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

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

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

municipal, durant el primer semestre del 2020, per a fomentar la lectura i la cultura 

en general d’infants i joves.  

 

Vistos els diferents pressupostos presentats per a diferents professionals, altament 

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

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

dels nostres infants i joves: 

 

ESPECTACLE PROFESSIONAL DATA 

ACTIVIT

AT 

IMPORT 

 (IVA 

EXCLÒS) 

Hora del conte: “En BUM i 

l’estel dels desitjos” 

Companyia Homenots 

, SLU  

29/01/21 150,00.-€ 

Taller “Fem Banderoles” Marta Roldan 

Naspreda 

05/02/21 236,00.-€ 

Hora del conte 0-3 : “La 

medusa perduda” 

Eva Gonzalez Asensio 12/02/21 180,00.-€ 

Hora del conte i taller:  

 “ Contes i emocions” 

Associació 

Provocaccions 

26/02/21 220,00.-€ 

Taller:“Robòtica 

Mindstorms Ev3”  

Innova’t Serveis 

Educatius, SL 

04/03/21 

11/03/21 

18/03/21 

330,00.-€ 

Hora del conte: 

“Iogacontes” 

Silvia Martinez Muñoz 05/03/21 150,00.-€ 

Taller: Punts de llibre al 

forn” 

Marta Rossell i 

Fontanillas 

12/03/21 260,00.-€ 

Hora del conte 0-3: “ On 

és la mama?” 

Olga Cercós Bernal 19/03/21 440,00.-€ 

Conte per adults: “Contes 

Picantons”  

Mònica Torra Solano 25/03/21 250,00.-€ 

Tast de vins  Celler la Vinyeta, SL 25/03/21 136,36.-€ 

Espectacle Circ: “Cua de 

rata” 

Ton Muntané Raich  26/03/21 400,00.-€ 

Taller: “Lectura educativa 

amb gossos” 

A.T.A.GI  09/04/21 120,00.-€ 

Taller: “Planetari familiar” Montse Rubio Cuixart 16/04/21 300,00.-€ 



 

 

 

 

 
 

Hora del conte en anglès Ànima 2014, SL  29/04/21 181,50.-€ 

Hora del conte 0-3: 

“Contes i tresors per a 

nadons” 

Laura Rubio i Tugas 06/05/21 180,00.-€ 

Taller: “Coneguem els 

amfibis i rèptils” 

Associació Bioeduca 07/05/21 275,00.-€ 

Hora del conte: 

“Diverticontes” 

David Planas Lladó  14/05/21 180,00.-€ 

Màgia amb Pau Borrell Actura 12, SL 21/05/21 250,00.-€ 

Titelles: “Ai, la farina!” Josep M. Serrat 

Comerma 

28/05/21 400,00.-€ 

Hora del conte: “Pols 

màgica” 

Actura 12, SL  04/06/21 247,93.-€ 

Hora del conte a la piscina 

municipal: “ Contes a la 

tovallola” 

La Minúscula  09/07/21 200,00.-€ 

 

Vista la proposta de despesa de contracte menor de servei emesa per la regidora, la 

Sra. Cristina Pineda i Espinosa responsable de l’àrea de cultura 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 efectuades per l ‘Alcaldessa de la Corporació, 

mitjançant 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 COMPANYIA HOMENOTS, SLU, 

amb domicili a Santa Eulàlia de Riuprimer – 08505, a l’Av. D’Osona, 10, i amb CIF 

B67364315, per a la realització de l’hora del conte “ En Bum i l’estel dels desitjos”, el 

dia 29 de Gener de 2021; per import de 151,50.-€ (IVA inclòs) 

 

SEGON.- Acceptar el pressupost presentat per MARTA ROLDAN NASPREDA, 

amb domicili a Vilablareix –17180 al C/ Farigola, 19, i amb NIF 40335525B, per a la 

realització del taller“banderoles”, el dia 05 de Febrer de 2021; per import de 236.-€ 

(exempt d’IVA) 

 

TERCER.- Acceptar el pressupost presentat per EVA GONZALEZ ASENSIO, amb 

domicili a Cardedeu –08440 a la Ctra. de Cànoves, 64 baixos, i amb NIF 43434571Z, 

per a la realització de l’hora del conte ”La medusa perduda”, el dia 12 de Febrer de 

2021; per import de 208,42.-€ (IVA inclòs.) 

 

QUART.- Acceptar el pressupost presentat per ASSOCIACIÓ PROVOCACCIONS, 

amb domicili a Mieres –17830 al C/ Sant Pere, 8, i amb NIF G55311922, per a la 

realització de l’hora del conte ”contes i emocions”, el dia 26 de Febrer de 2021; per 

import de 220,00.-€ (exempt d’IVA.) 

CINQUÈ.- Acceptar el pressupost presentat per INNOVA’T SERVEIS 

EDUCATIUS, SLL , amb domicili a Girona –17002 al C/ Maluquer Salvador, 19, i amb 

CIF  B55150171, per a la realització del taller “Robòtica mindstorms Ev3” el dia 4, l’11 

i el 18 de Març del 2021 ; per import de 330,00.-€ (exempt d’IVA.) 

 



 

 

 

 

 
 

SISÈ.- Acceptar el pressupost presentat per SILVIA MARTINEZ MUÑOZ , amb 

domicili a Girona –17007 al C/ Joan Miró i Ferran, 5 2ºA, i amb NIF  40527942X, per a 

la realització de l’hora del conte “Iogacontes” el dia 5 de Març del 2021 ; per import de 

150,00.-€ (exempt d’IVA.) 

 

SETÈ.- Acceptar el pressupost presentat per MARTA ROSSELL I FONTANILLAS , 

amb domicili a Sant Celoni –08470 al C/ Santa fe, 8 baixos i amb NIF  52153281E, per 

a la realització del taller ”Punts de llibre al forn” el dia 12 de Març del 2021 ; per 

import de 286,00.-€ (IVA inclòs.) 

 

VUITÈ.- Acceptar el pressupost presentat per OLGA CERCÓS BERNAL , amb 

domicili a Begur –17255 al C/ Carles Riba, 11 i amb NIF 40531478G, per a la 

realització de l’hora del conte ”On és la mama?” el dia 19 de Març del 2021 ; per 

import de 440,00.-€ (exempt d’IVA.) 

 

NOVÈ.- Acceptar el pressupost presentat per MÒNICA TORRA SOLANO , amb 

domicili a Sant Martí de Tous –08712 al C/ Prats, 1 i amb NIF 46779249D, per a la 

realització de l’hora del conte per adults ”contes picantons” el dia 25 de Març del 2021 

; per import de 275,00.-€ (IVA inclòs.) 

 

DESÈ.- Acceptar el pressupost presentat per CELLER LA VINYETA, SL  , amb 

domicili a Mollet de Peralada –17752 a la Ctra. de Mollet de Peralada a Masarac s/n i 

amb CIF B55149595, per a la realització del tast de vins el dia 25 de Març del 2021 ; 

per import de 150,00.-€ (IVA inclòs.) 

 

ONZÈ.- Acceptar el pressupost presentat per ANTONI MUNTANÉ RAICH  , amb 

domicili a Corbera de Llobregat –08757 al C/ Canigó, 13 i amb NIF 46628109W, per a 

la realització del taller de circ “ Cua de rata” el dia 26 de Març del 2021 ; per import 

de 484,00.-€ (IVA inclòs.) 

 

DOTZÈ.- Acceptar el pressupost presentat per A.T.A.GI , amb domicili a Sant 

Martí de Llémena –17153 al C/ Les Serres – Cal Cassic, s/n i amb CIF G55224083, per 

a la realització del taller “ Lectura educativa amb Gossos” el dia 09 de Abril del 2021 ; 

per import de 132,00.-€ (IVA inclòs.) 

 

TRETZÈ.- Acceptar el pressupost presentat per MONTSE RUBIO CUIXART , amb 

domicili a Castellserà (Lleida) –25334 al C/ Casetes, 12 i amb NIF 40531478G per a la 

realització del taller “Planetari familiar” el dia 16 de Abril del 2021 ; per import de 

363,00.-€ (IVA inclòs.) 

 

CATORZÈ.-Acceptar el pressupost presentat per ÀNIMA 2014, SL , amb domicili 

a Girona- 17004 al C/ Carme, 269 i amb CIF B55188593 per a la realització de l’hora 

del conte en anglès el dia 29 de Abril del 2021 ; per import de 181,50.-€ (exempt 

d’IVA.) 

 

QUINZÈ.- Acceptar el pressupost presentat per LAURA RUBIO I TUGAS , amb 

domicili a El Mallol- 17178 al Veïnat Mallol, 110 – Casa Rosa i amb NIF 46683863G per 

a la realització de l’hora del conte “ Contes i tresors per a nadons” el dia 06 de Maig 

del 2021 ; per import de 198,00.-€ (IVA inclòs.) 

 

SETZÈ.- Acceptar el pressupost presentat per ASSOCIACIÓ BIOEDUCA , amb 



 

 

 

 

 
 

domicili a Badalona- 08912 al C/ Batista i Roca, 13 i amb CIF G66084641 per a la 

realització del taller “Coneguem els amfibis i els rèptils” el dia 07 de Maig del 2021 ; 

per import de 275,00.-€ (exempt d’IVA.) 

 

DISSETÈ.- Acceptar el pressupost presentat per DAVID PLANAS LLADÓ, amb 

domicili a Celrà- 17460 al C/ Palamós, 16 i amb NIF 40322309C per a la realització  de 

l’hora del conte “ Diverticontes” el dia 14 de Maig del 2021 ;per import de 198,00.€ 

(IVA inclòs.) 

 

DIVUITÈ.- Acceptar el pressupost presentat per ACTURA 12, SL , amb domicili 

a Barcelona- 08029 al C/ París, 64-66 i amb CIF B65758427 per a la realització  de 

màgia amb Pau Borrell el dia 21 de Maig del 2021 ;per import de 302,50.€ (IVA 

inclòs.) 

 

DINOVÈ.- Acceptar el pressupost presentat per JOSEP MARIA SERRAT 

COMERMA , amb domicili a Vacarisses- 08233 al C/ de la Pineda, 39 – Torreblanca II i 

amb NIF 39142640K per a la realització  titelles “Ai, La farina!” el dia 28 de Maig del 

2021 ;per import de 440,00.€ (IVA inclòs.) 

 

VINTÈ.- Acceptar el pressupost presentat per ACTURA 12, SL , amb domicili a 

Barcelona- 08029 al C/ París, 64-66 i amb CIF B65758427 per a la realització  de 

l’hora del conte “ Pols màgica” el dia 04 de Juny del 2021 ;per import de 300,00.€ 

(IVA inclòs.) 

 

VINT-I-UNÈ.- Acceptar el pressupost presentat per LAMINÚSCULA , amb 

domicili a Sant Joan de Mollet- 17463 al C/ Camí Reial, 23 i amb CIF G55148266 per a 

la realització  de l’hora del conte a la piscina municipal  “ Contes a la tovallola” el dia 

09 de Juliol del 2021 ;per import de 200,00.€ (exempt d’IVA.) 

 

VINT-I- DOSÈ.- La despesa derivada de les presents contractacions anirà a 

càrrec de la partida pressupostaria 2020.330.22609 

 

VINT-I-I TRESÈ.- Donar trasllat del present acord als interessats/ades. 

  

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

6.0.- SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PERSIANES PER A LA SALA 

D'ACTES MUNICIPAL I PER DUES DEPENDÈNCIES DEL CENTRE DE SERVEIS 

PER A LA GENT GRAN "EL LLIRI BLAU". ACCEPTACIÓ PRESSUPOST. 

 

Atesa la voluntat d’aquest Ajuntament de substituir les actuals persianes apilables que 

hi ha instal·lades a la única finestra de la Sala d’Actes municipal, que funcionaven amb 

motor i que fa molt de temps van deixar de funcionar; juntament amb dues persianes 

apilables situades en el despatx i a la sala de medicaments del Centre de serveis per a 

la gent gran “El lliri blau” i que es troben permanentment abaixades, no permetent la 

neteja dels vidres per la banda de fora; s’ha demanat pressupost per a la seva 

substitució, amb el següent resultat:  

 



 

 

 

 

 
 

Proveïdor Concepte 
Import 

(IVA exclòs) 

Ormetal aluminis, SLU   

Subministrament i 

instal·lació persianes a Sala 

d’Actes 

3.458,11.-€ 

 

Subministrament i 

instal·lació persianes a “El 

Lliri blau” 

2.994,04.-€ 

Tan-Lux, SLU   

Subministrament i 

instal·lació persianes a Sala 

d’Actes 

5.234,20.-€ 

Subministrament i 

instal·lació persianes a “El 

Lliri blau” 

10.713,62.-€ 

Aluminis Tecmon, SL 

Subministrament i 

instal·lació persianes a Sala 

d’Actes 

3.270,75.-€ + 

175,00.-€ 

(grua) 

Subministrament i 

instal·lació persianes a “El 

Lliri blau” 

2.945,40.- € 

Castelló Martí 2008, SL Subministrament i 

instal·lació persianes a Sala 

d’Actes 

4.474,30 € +  

258,00.-€ 

(grua) 

Subministrament i 

instal·lació persianes a “El 

Lliri blau” 

3.830,21.- € 

 

 

Les característiques de les obertures dels dos espais són les següents: 

 

 Sala d’actes:  

o Obertura de 4,85 m x  2,35 m 

o Sistema: dues persianes de lames apilables amb motor 

 

 Centre de serveis “El Lliri blau”: 

o Obertura de 3,80 m x 2,55 m 

o Sistema: dues persianes correderes amb làmina mòbil mides 1,955 m x 

2,54 m  

 

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

avantatjosa per realitzar els treballs és la presentada per l’empresa ALUMINIS 

TECMON SL amb un pressupost total de 6.391,15 € + IVA = 7.733,29 € (Sala d’actes 

3.445,75 € + IVA i Lliri Blau 2.945,40 € + 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 

l’Alcaldessa de la Corporació 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 Aluminis Tecmon, SL, no ha subscrit més 



 

 

 

 

 
 

contractes menors que individualment o conjuntament superin la xifra de 15.000.-€. 

 

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

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

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

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

 

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

 

 PRIMER.- Acceptar el pressupost presentat per ALUMINIS TECMON, S.L., amb 

CIF B-17.677.162 i domicili a Llagostera-17240, a la carretera de Sant Feliu de 

Guíxols, Km 215, per al subministrament i instal·lació de dues persianes de lames 

apilables amb motor per a la Sala d’Actes municipal, i dues persianes correderes amb 

làmina mòbil per al Centre de serveis per a la gent gran; per import de 7.733,29.-€. 

(IVA inclòs). 

 

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

partida pressupostària 2020.1522.21300. 

 

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  

 

 

 

7.0.- SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE L'ESCULTURA "CATALUNYA 

TERRA DE PAU I TREVA". ACCEPTACIÓ PRESSUPOST. 

 

L’escultora Sra. Pia Crozet ha realitzat com a símbol de pau per a tots els pobles i 

ciutats de Catalunya l’escultura “Catalunya terra de pau i treva”, pensada per a 

representar, de manera visible i permanent, la voluntat de pau del poble català. 

Catalunya i els Països Catalans són, des de temps remots (Abat Oliva, Pau i Treva, 

S.XI) de caràcter pactista i pacífic. Les manifestacions d’aquests últims anys ho han 

demostrat sobradament. És sabut, però, cal que es vegi, que el símbol ens acompanyi 

i esdevingui leitmotiv, que es faci visible en el nostre dia a dia.  

 

Vist l’interès d’aquest Ajuntament d’encarregar el projecte Catalunya terra de  Pau, en 

la seva especificitat “Riudellots de la Selva terra de pau i treva”, per tal que els 

símbols ens acompanyin i estiguin presents en les nostres activitats de cada dia; es va 

sol·licitar pressupost a la pròpia autora de l’escultura Pia Crozet per a la realització de 

la seva escultura i la seva posterior instal·lació a la cruïlla de l’Avinguda Ú d’octubre 

amb el carrer Major d’aquest municipi. 

 

Vist que la comercialització de la seva obra la fa a través de la companyia mercantil 

ATITWOOD EMPORDÀ, S.L., amb NIF B-55.315.444, la qual s’encarrega tant de la 

realització de la base de metall, com de l’escultura amb marbre blanc de Carrarà, i del 

seu transport, grua i instal·lació (cimentació i enllumenat inclòs), per import de 

15.000.-€, més IVA. 



 

 

 

 

 
 

 

Vista la proposta de despesa de contracte menor de subministrament i 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 Atitwood Empordà, SL no ha subscrit més contractes menors que 

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

 

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 ATITWOOD EMPORDÀ, S.L., 

amb domicili a Colomers-17144, a l’Avinguda Costa Brava (Camí de la Presa, s/n), i 

amb CIF B-55.315.444, per a la realització de la base de l’escultura, la pròpia 

escultura, així com els treballs de transport, grua i la seva instal·lació (cimentació i 

enllumenat inclosos), per import de DIVUIT MIL CENT CINQUANTA EUROS 

(18.150,00.-€), IVA inclòs. 

 

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

partida pressupostària 2020.330.60908. 

 

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  

 

 

 

8.0.- MANTENIMENT DE SOFTWARE DE RETRANSMISSIÓ EN DIRECTE DELS 

PLENS 

 

Ates la Disposició addicional tercera del Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de 

mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus 

sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica 

estableix que els òrgans col·legiats de les entitats locals de Catalunya es poden 

constituir, convocar i celebrar sessions, adoptar acords i remetre actes a distància, 

quan concorrin situacions de força major o de greu risc col·lectiu, catàstrofe i 

calamitats públiques. 

 

Atès que via la Disposició final segona del RD llei 11/2020 va afegir un nou apartat 3 a 

l’article 46 de la LBRL, amb el qual regula, amb caràcter bàsic, la possibilitat de 

celebrar aquelles sessions a distància en els termes següents:   

“«3. En todo caso, cuando concurran situaciones excepcionales de fuerza mayor, de 

grave riesgo colectivo, o catástrofes públicas que impidan o dificulten de manera 

desproporcionada el normal funcionamiento del régimen presencial de las sesiones de 

los órganos colegiados de las Entidades Locales, estos podrán, apreciada la 



 

 

 

 

 
 

concurrencia de la situación descrita por el Alcalde o Presidente o quien válidamente 

les sustituya al efecto de la convocatoria de acuerdo con la normativa vigente, 

constituirse, celebrar sesiones y adoptar acuerdos a distancia por medios electrónicos 

y telemáticos, siempre que sus miembros participantes se encuentren en territorio 

español y quede acreditada su identidad. Asimismo, se deberá asegurar la 

comunicación entre ellos en tiempo real durante la sesión, disponiéndose los medios 

necesarios para garantizar el carácter público o secreto de las mismas según proceda 

legalmente en cada caso. 

A los efectos anteriores, se consideran medios electrónicos válidos las 

audioconferencias, videoconferencias, u otros sistemas tecnológicos o audiovisuales 

que garanticen adecuadamente la seguridad tecnológica, la efectiva participación 

política de sus miembros, la validez del debate y votación de los acuerdos que se 

adopten.»”. 

Atès la situació epidemiològica de les comarques Gironines.  

 

Atès que en la sala de Plens de l’Ajuntament no es pot garantir les mesures 

extraordinàries dictades per les autoritats sanitàries, concretament amb el requisit de 

distància social de seguretat, en conseqüència és necessari seguir celebrant de forma 

telemàtica als plens, amb l’únic objectiu d’afavorir la contenció de la infecció per 

COVID-19 en conseqüència i amb la finalitat de que tothom pugui seguir en directe el 

Ple de la Corporació.  

 

Vist el pressupost presentat el passat dia 25 de novembre per l’empresa VIRTUAL 

REALITY SOLUTIONS S.L. per import de 1590€ (iva exclòs). Vist l’informe del regidor 

el sr. Josep Lluís Santamaria del 26 de novembre passat.  

 

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

 

PRIMER.- ADJUDICAR a VIRTUAL REALITY SOLUTIONS, SL amb CIF U40268112 

el manteniment del software de retransmissió en directe del plens municipal per 

import de 1923,90 € (IVA inclòs) pel termini d’un any.  

 

SEGON.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa per import de 1923,90 

€ (IVA inclòs) que s'imputarà, dins del pressupost municipal de l'any 2020, a càrrec de 

l'aplicació pressupostària 920.22706 

 

TERCER.- Notificar aquest acord a VIRTUAL REALITY SOLUTIONS, SL amb 

domicili al carrer Guadarrama, 41 de Segovia.  

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

9.0.- SERVEI ASSESSORAMENT JURÍDIC PER A RESOLDRE LES QÜESTIONS 

URBANÍSTIQUES PENDENTS A LA URBANITZACIÓ CAN JORDI. ACCEPTACIÓ 

PRESSUPOST. 

 

Atesa la voluntat d’aquest Ajuntament d’executar les obres de reurbanització de la 

Urbanització Can Jordi, els serveis jurídics municipals van alertar a l’equip de govern 



 

 

 

 

 
 

de diferents qüestions urbanístiques pendents de resoldre que recentment s’han 

detectat, arran de diferents trucades efectuades per una veïna de la urbanització que 

no té inscrita al seu favor una de les parcel·les. 

 

Per aquest motiu interessa a aquest Ajuntament contractar un advocat especialista en 

dret urbanístic, per tal que dugui a terme l’assessorament legal i els tràmits 

urbanístics necessaris per a la regularització de la gestió urbanística del sector, i es 

pronunciï sobre la conveniència o no d’iniciar l’execució de les obres d’urbanització. 

 

A aquest efecte s’ha demanat pressupost al Sr. Narcís Pérez Moratones, advocat 

especialista en dret urbanístic de Girona, amb el següent resultat: 

 

Concepte Data i registre entrada Import (IVA exclòs) 

Serveis jurídics 26/11/2020 E2020005510 4.000,00.-€ 

 

Vista la proposta de despesa de contracte menor de serveis 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 el Sr. Narcís Pérez 

Moratones, no ha subscrit més contractes menors que individualment o conjuntament 

superin la xifra de 15.000.-€. 

 

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 pel Sr. NARCÍS PÉREZ i 

MORATONES, advocat especialista en dret urbanístic, amb domicili a Girona-17001, a 

la Plaça Marquès de Camps, número 17, 1r 1ª, i amb DNI 40.279.903-A, per a 

l’assessorament jurídic necessari per a resoldre les qüestions urbanístiques pendents 

de la Urbanització Can Jordi.  

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

partida pressupostària 2020.920.22604. 

 

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  

 

 

 

10.0.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE CONSELL COMARCAL DE LA 

SELVA i  L’AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA, PER A LA 

REALITZACIÓ D’ACCIONS D’EXPERIÈNCIA LABORAL, EN EL MARC DEL 

PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ COVID-19 (RESOLUCIÓ TSF/1419/2020) 

 

Vist que en data 22 de juny de 2020 el Departament de Treball, Afers Socials i 



 

 

 

 

 
 

Famílies va publicar al Diari Oficial de la Generalitat la Resolució TSF/1419/2020, de 

16 de juny, per la qual s’obre la convocatòria extraordinària per a l’any 2020 per a la 

concessió de subvencions del Programa Treball i Formació, que preveu el Decret llei 

16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de 

transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la 

COVID-19. 

 

Vist que el Programa Treball i Formació línia COVID-19, va adreçat a aquelles 

persones que han perdut la feina a partir del 16 de març de 2020 i a persones en risc 

de caure en situació d’atur de llarga durada, no perceptores de prestació per 

desocupació o subsidi o ajuts. 

 

Vist que el 10 de juliol de 2020, el Consell Comarcal de la Selva va presentar al Servei 

Públic d’Ocupació de Catalunya, una sol·licitud de subvenció per a la realització del 

Programa Treball i Formació COVID-19 a la comarca de la Selva i en data 9 d’octubre 

de 2020, va rebre resolució favorable per a la realització del programa. 

 

Vist que els programes comporten una experiència professional, es desenvolupen en 

un entorn real de treball, permeten la qualificació per a la inserció laboral i donen 

resposta a les necessitats de les persones que formen part de col·lectius que, de 

manera conjuntural o estructural, presenten especials dificultats d'inserció laboral. 

 

Vist que el Consell Comarcal ens va fet tramesa del conveni que té per objecte establir 

les condicions de la col·laboració entre ambdues parts per a la realització d’accions 

d’experiència laboral i pràctica professional en el marc del Programa Treball i Formació 

COVID-19 any 2020. 

 

Vist que l’Ajuntament de Riudellots de la Selva té interès en el projecte “Agents 

comunitaris i de suport telemàtic a la ciutadania”, on es vol empoderar a la 

ciutadania, en especial a la gent gran i els col·lectius més vulnerables, en l’ús de les 

eines digitals per minorar el risc de contagi i, reforçar les capacitats estratègiques en 

l’àmbit local pel que fa a la implementació de mesures de protecció col·lectiva de la 

societat.  

 

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

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

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

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

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

(ROAS). 

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

 

 PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la 

Selva i l’Ajuntament de Riudellots de la Selva, per a la realització d’accions 

d’experiència laboral, en el Marc del programa treball i formació Covid-19 (Resolució 

TSF/1419/2020), que s’adjunta com annex I a la present proposta. 

 

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

Massaneda, per a la signatura del Conveni, així com per a la realització de qualsevol 

altre tràmit que sigui precís per a la seva formalització i entrada en vigor, si s’escau. 

 



 

 

 

 

 
 

          TERCER.- Aprovar les despeses derivades de l’aprovació d’aquest conveni, pel 

desenvolupament del projecte “Agents comunitaris i de suport telemàtic a la 

ciutadania” per un 1 Agent telemàtic (2 dies/setmana del 14/12/2020 al 03/09/2021) i per 
import de 1.900,00€, que seran amb càrrec a la partida pressupostària 920.46500 del 

corrent exercici. 

 

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

 

 

ANNEX 1 

 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE CONSELL COMARCAL DE LA SELVA i  

L’AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA, PER A LA REALITZACIÓ 

D’ACCIONS D’EXPERIÈNCIA LABORAL, EN EL MARC DEL PROGRAMA TREBALL 

I FORMACIO COVID-19 (RESOLUCIÓ TSF/1419/2020) 

 

Santa Coloma de Farners, 

 

REUNITS: 

 

D’una part, el Sr. Salvador Balliu i Torroella, president del Consell Comarcal de la 

Selva, en virtut de les facultats de representació que li atorga l’article 13 del Decret 

Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, del Text refós de la Llei d’organització comarcal, 

assistit pel vicesecretari Sr. Joan Manso Bosoms. 

 

De l’altra part, la Sra. Montserrat Roura i Massaneda, alcaldessa de l’Ajuntament 

de Riudellots de la Selva, en virtut de les facultats de representació que li atorga 

l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, del Text refós de la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya, assistida per la secretària Sra. Elia Masó 

Tamayo. 

 

MANIFESTEN: 

I. En data 22 de juny de 2020 el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 

va publicar al Diari Oficial de la Generalitat la Resolució TSF/1419/2020, de 16 

de juny, per la qual s’obre la convocatòria extraordinària per a l’any 2020 per a 

la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació, que preveu el 

Decret llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en 

matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per 

fer front a la COVID-19. 

II. El Programa Treball i Formació línia COVID-19, va adreçat a aquelles persones 

que han perdut la feina a partir del 16 de març de 2020 i a persones en risc de 

caure en situació d’atur de llarga durada, no perceptores de prestació per 

desocupació o subsidi o ajuts. 

III. El 10 de juliol de 2020, el Consell Comarcal de la Selva va presentar al Servei 

Públic d’Ocupació de Catalunya, una sol·licitud de subvenció per a la realització 

del Programa Treball i Formació COVID-19 a la comarca de la Selva i en data 9 

d’octubre de 2020, va rebre resolució favorable per a la realització del 

programa. 

IV. Els programes que comporten una experiència professional, es desenvolupen 

en un entorn real de treball, permeten la qualificació per a la inserció laboral i 

donen resposta a les necessitats de les persones que formen part de col·lectius 



 

 

 

 

 
 

que, de manera conjuntural o estructural, presenten especials dificultats 

d'inserció laboral. 

V. Que el Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text 

refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya prescriu que la comarca 

exerceix les competències que li atribueix el Parlament, les que li deleguin o li 

encarreguin de gestionar l’Administració de la Generalitat, la Diputació 

corresponent, els municipis, les mancomunitats, les comunitats de municipis i 

les organitzacions associatives d’ens locals regulades pels títols X i XI 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. 

VI. Que correspon a la comarca exercir les competències que li atribueix la Llei en 

matèria de cooperació, assessorament i coordinació dels ajuntaments d’acord 

amb el que estableix l’article 28 del Decret 4/2003, de 4 de novembre. 

 

Les parts es reconeixen la capacitat legal suficient per a l’eficàcia d’aquest conveni que 

subscriuen amb les següents, 

 

CLÀUSULES: 

 

Primera. Objecte 

Aquest conveni entre Consell Comarcal de la Selva i Ajuntament de Riudellots de la 

Selva té per objecte establir les condicions de la col·laboració entre ambdues parts per 

a la realització d’accions d’experiència laboral i pràctica professional en el marc del 

Programa Treball i Formació COVID-19 any 2020.  

 

 

Segona. Compromisos de les parts 

 

I. El Consell Comarcal de la Selva 

El Consell Comarcal de la Selva ha contractat 14 treballadors/es, d’acord amb la 

Resolució d’atorgament del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, per la realització 

d’accions d’experiència laboral al projecte d’Agents comunitaris i de suport telemàtic a 

la ciutadania. 

 

El Consell Comarcal de la Selva desenvoluparà d’una manera centralitzada les accions 

formatives corresponents als participants al Programa Treball i Formació i contractarà 

una assegurança d’accidents i responsabilitat civil per a les persones participants, que 

abastarà tot el període d’execució de la formació, a més de les incidències in itinere.  

 

El Consell Comarcal de la Selva proporcionarà, a cada treballador/a, l’equip de 

protecció individual (EPI) necessari per desenvolupar les tasques assignades. Així com 

la formació de prevenció de riscos laborals necessària per desenvolupar les tasques 

assignades i de prevenció de riscos laborals davant de la Covid-19. 

 

El Consell Comarcal de la Selva executarà el projecte que fonamenta la concessió de la 

subvenció i justificarà davant l’òrgan concedent del Servei Públic d’Ocupació de 

Catalunya el compliment dels requisits i les condicions que determinen la concessió o 

el gaudiment de la subvenció.  

 

II. L’entitat local 

L’Ajuntament de Riudellots de la Selva delega al Consell Comarcal de la Selva les 



 

 

 

 

 
 

competències municipals corresponents al desenvolupament i execució de les accions 

d’experiència laboral que es realitzaran en el seu municipi, en el marc del Programa 

Treball i Formació COVID-19 (Resolució TSF/1419/2020), i que s’especifiquen a 

l’annex d’aquest conveni. 

 

L’Ajuntament de Riudellots de la Selva incorporarà el personal tècnic i/o de suport 

propi necessari per tal d’assegurar la coordinació i el correcte desenvolupament dels 

treballs a desenvolupar. 

 

L’Ajuntament de Riudellots de la Selva no podrà fer una reassignació de tasques al 

treballador/a que no estiguin relacionades amb el lloc de treball i establertes en el 

projecte.  

 

L’Ajuntament de Riudellots de la Selva s’ha de comprometre a col·laborar en matèria 

de prevenció de riscos laborals facilitant la informació que el Consell Comarcal de la 

Selva li sol·liciti per la coordinació d’activitats empresarials.  

 

L’Ajuntament de Riudellots de la Selva es farà càrrec de totes les despeses no 

subvencionables del programa. Aquestes despeses s’hauran de concretar en un annex 

al conveni i es calcularan, en funció dels projectes presentats i en base als imports 

següents: 

 

PROJECTE: Agents comunitaris i de suport telemàtic a la ciutadania, on es vol 

empoderar a la ciutadania, en especial a la gent gran i els col·lectius més vulnerables, 

en l’ús de les eines digitals per minorar el risc de contagi i, reforçar les capacitats 

estratègiques en l’àmbit local pel que fa a la implementació de mesures de protecció 

col·lectiva de la societat.  

o Un/a treballador/a per 31,25 euros per dia treballat, més quilometratge pels 

desplaçaments, si escau. 

 

L’Ajuntament de Riudellots de la Selva ha de facilitar un espai físic i el material 

d’oficina necessari per desenvolupar el projecte (ordinador amb accés a Internet o 

algun dispositiu com per exemple una tauleta, telèfon per donar cita prèvia). 

 

L’Ajuntament de Riudellots de la Selva se sotmetrà a les actuacions de control que el 

Servei Públic d’Ocupació de Catalunya consideri necessàries, a les de control 

efectuades pels organismes competents de l’administració autonòmica, estatal i 

comunitària i a les verificacions sobre el terreny per tal de comprovar l’efectiva 

realització de l’activitat subvencionada. 

 

Tercera. Clàusules finals. 

Aquest conveni estarà vigent des de la seva signatura i fins a la justificació final de les 

despeses relatives a la realització de l’acció del conveni. No obstant això, es pot 

extingir pel mutu dissens o per denúncia de qualsevol de les dues parts, basada en 

l’incompliment de qualsevol de les seves clàusules.  

 

El present conveni té naturalesa administrativa. Les discrepàncies que puguin sorgir 

de la seva aplicació seran resoltes de mutu acord entre les parts. Els conflictes 

derivats de l’aplicació d’aquest conveni són competència dels òrgans de l’ordre 

jurisdiccional contenciós administratiu de la ciutat de Girona. 

 



 

 

 

 

 
 

I, en prova de conformitat, les dues parts signen aquest document, assistits pel 

secretari de la corporació. 

 

Consell Comarcal de la Selva   Ajuntament de Riudellots de la Selva 

 

Salvador Balliu i Torroella    Montserrat Roura  i Massaneda  

President      Alcaldessa 

 

 

 

Joan Manso Bosoms     Elia Masó Tamayo 

Vicesecretari      Secretària 

 

 

 

ANNEX  

 

Projecte: Agents comunitaris i de suport telemàtic a la ciutadania 

Municipi: Riudellots de la Selva 

 

Condicions generals  

Concepte Descripció 

Nombre 

treballadors/categoria: 

1 Agent telemàtic (2 dies/setmana) 

Descripció de les tasques:  Suport a la ciutadania, especialment col·lectiu 

vulnerables, en les gestions de tràmits 

telemàtics, gestió de tràmits referents a 

l’ensenyament a distància i en serveis digitals 

d’ús quotidià 

 Impulsar i donar suport en la tramitació de 

l’IDCAT, registre en espais de salut digitals, i en 

plataformes i xarxes socials  

 Realitzar formació als col·lectius més desfavorits 

perquè puguin esdevenir autònoms en relació a 

la utilitat d’internet, aplicacions mòbils i eines de 

comerç electrònic 

 Suport en tràmits de sol·licituds d’ajuts 

municipals 

 Altres tasques administratives d’atenció a la 

ciutadania.  

Calendari d’execució i horari 

de treball: 

Del 14/12/2020 al 03/09/2021  

Horari: de 8.00 a 15.00 hores  

Formació: 

 

Han rebut una formació de 60 hores en: 

- Habilitats de comunicació (30h) 

- Intel·ligència emocional (30) 

 

Condicions econòmiques 

Concepte Període   Import Total  



 

 

 

 

 
 

Agent telemàtic   

 

14/12/2020-

03/09/2021 

1.900 € 

   

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

11.0.- URGENTS: 

 

11.1.- SUBVENCIONS COVID 

 

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.  

 

Vist la documentació requerida en la darrera Junta de Govern Locals als sol·licitants 

següents:  

 

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 

 

 

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

reguladores. 

 

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 haver 

completat la documentació requerida en la Junta de Govern del dia 17 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:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERCER.-Estimar el recurs de reposició interposat pel Sr. R.C.M amb 

DNI****7499-* a l’haver presentat documentació justificativa d’haver estat afectat 

per un ERTO amb posterioritat al 14 de març de 2020.  

  

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

12.0.- 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, 

 

NOM SOL·LICITANT  DNI  

(…) ****0112-* 

(…) ****7978-* 

(…) ****7286-* 

(…) ****3946-* 
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