
 

 

 

 

 
 

 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 15 DE 

DESEMBRE DE 2020 

 

Identificació de la sessió: 

Núm.  JGL2020000023  

Caràcter: Sessió Ordinària 

Data: 15 de desembre de 2020 

Hora d’inici:  08:00 h 

Hora de fi: 09:34 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 DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DEL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA MES 

D'OCTUBRE. VARIS 

4.- LLICÈNCIES: 

4.1.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA. F C B 

4.2.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA. FRISELVA SA 

5.- CONTRACTACIÓ SUBMINISTRAMENT I INSTAL•LACIÓ CABLEJAT D’UN EQUIP DE SO 

FIX A LA SALA D'ACTES MUNICIPAL 

6.- SUBMINISTRAMENT MATERIAL EXPERIMENTAL DIVERS PER A LA LLAR D'INFANTS 

MUNICIPAL. ACCEPTACIÓ PRESSUPOST. 

7.- INSTAL·LACIÓ MINI DEIXALLERIA URBANA AL CENTRE DEL POBLE 

8.- SUBMINISTRAMENT DE QUATRE PUNTS DE LLUM AUTÒNOMS FOTOVOLTAICS AL 

CAMÍ DE CAN CALVET. ACCEPTACIÓ PRESSUPOST. 

9.- CREACIÓ I GESTIÓ D'UNA PÀGINA D'ÀMBIT CULTURAL DEL MUNICIPI A LES 

XARXES SOCIALS. ACCEPTACIÓ PRESSUPOST. 

10.- ADQUISICIÓ MITJANÇANT RENTING D'UNA MOTOCICLETA PEL COS DE 

VIGILANTS MUNICIPALS. ACCEPTACIÓ PRESSUPOST. 

11.- SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UNA TIROLINA AL BOSC DE DARRERE EL 

CAMP DE FUTBOL. ACCEPTACIÓ PRESSUPOST. 

12.- CONTRACTACIÓ ORQUESTA CONCERT DIA DE SANT ESTEVE 



 

 

 

 

 
 

13.- SUBMINISTRAMENT DE LLIBRES PER A LA BIBLIOTECA ANNA NADAL I SERRA. 

ACCEPTACIÓ PRESSUPOST. 

14.- SUBVENCIONS ENTITATS: 

14.1.- JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ ENTITATS: ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS DE 

RIUDELLOTS DE LA SELVA. DINAMITZACIÓ DEL POLÍGON ANY 2020 

14.2.- JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ ENTITATS: ASSOCIACIÓ CORAL LES VEUS DEL CRIC 

PER LES DESPESES DE LES ACTIVITATS DE L’ANY 2020 

14.3.- JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ ENTITATS: AMPA INSTITUT DE CASSÀ DE LA SELVA 

CURS 2019/2020 

14.4.- JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ ENTITATS: AMPA LLAR D'INFANTS ACTIVITATS DEL 

CURS 2019/2020 

14.5.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE ELS AJUNTAMENTS DE LLAGOSTERA, 

CALDES DE MALAVELLA, RIUDELLOTS DE LA SELVA I L’ENTITAT “CASTELLERS DE LES 

GAVARRES” PER A LA REALITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL FET CASTELLER EN EL 

TERRITORI . JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ: 

14.6.- JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ ENTITATS: CLUB HANDBOL RIUDELLOTS 

SUBVENCIÓ PER LES DESPESES TEMPORADA 2019/2020 

14.7.- JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ ENTITATS: ESPLAI PARROQUIAL DE RIUDELLOTS DE 

LA SELVA PER LES ACTIVITATS DEL CURS 2019/2020 

14.8.- JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ ENTITATS: AMPA CEIP PER LES ACTIVITATS DEL 

CURS 2019/2020 

14.9.- JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ ENTITATS: COMISSIÓ DE FESTES DE RIUDELLOTS 

DE LA SELVA. RENÚNCIA SUBVENCIÓ ATORGADA 

14.10.- JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ ENTITATS: CONSELL PASTORAL DE LA PARRÒQUIA 

DE SANT ESTEVE DE RIUDELLOTS DE LA SELVA. 

14.11.- JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ ENTITATS: AGRUPACIÓ CULTURAL I ESPORTIVA 

RIUDELLOTS (ACER) DESPESES ANY 2020 

14.12.- JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ ENTITATS: ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DE 

RIUDELLOTS DE LA SELVA PER LA DINAMITZACIÓ DEL COMERÇ LOCAL DE L'ANY 2020 

14.13.- JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ ENTITATS: PARRÒQUIA DE SANT ESTEVE DE 

RIUDELLOTS SUBVENCIÓ PER REPARAR HUMITATS I ESQUERDES A L'ESGLÉSIA DE 

RIUDELLOTS 

15.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE 

CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ PER DESENVOLUPAR, EN 

RÈGIM D’ALTERNANÇA I AMB FORMACIÓ DUAL, EL CICLE FORMATIU DE GRAU 

SUPERIOR ADMINISTRACIÓ I FINANCES, A L’INSTITUT SERRALLARGA. APROVACIÓ 

16.- URGENTS: 

16.1.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'INSTITUT D'ASSISTÈNCIA SANITÀRIA I 

L'AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS PER AL CENTRE 

D'ATENCIÓ PRIMÀRIA DE RIUDELLOTS. PRÒRROGA 

16.2.- JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ ENTITATS: INSTITUT DE CASSÀ DE LA SELVA. 

PROGRAMA PLA DE LECTURA CURS 2019/2020 

16.3.- 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 

16.4.- OBRES DE REURBANITZACIÓ DELS ACCESSOS AL PAVELLÓ POLIESPORTIU 

MUNICIPAL. REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ. 

17.- 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 1 de desembre 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/2020/22, 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/2020/22 que s’adjunta al present 



 

 

 

 

 
 

com annex, d’import DOS-CENTS TRES MIL QUATRE-CENTS NOU EUROS I TRENTA-UN 

CÈNTIMS (203.409,31.-€) 

 

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

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

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

MES D'OCTUBRE. VARIS 

 

El Servei de Gestió Tributària del Consell Comarcal de La Selva ha tramès diferent 

documentació relativa a actuacions diverses de gestió i cobrament de tributs locals 

que té delegades, la qual ha estat oportunament revisada i conformada, procedint en 

el present estat de sotmetre-la a la Junta de Govern Local per aprovació si s’escau. 

 

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

 

PRIMER.- Aprovar la liquidació mensual tramesa pel Servei de Recaptació del 

Consell Comarcal de La Selva, corresponent als imports recaptats durant el mes 

d’OCTUBRE, en període voluntari i executiu, per un import total de 308.710,72€, pels 

conceptes que s’hi detallen. 

 

SEGON.- Aprovar el plec de càrrecs corresponents al mes d’OCTUBRE tramès 

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

conceptes tributaris i imports que seguidament s’indiquen. 

 

EXERCICI CONCEPTE IMPORT 

2020 DESCOMPTE PER PAGAMENT ANTICIPAT 

(MULTES/SANCIONS) 

-580,00 

2020 FRACCIONAMENT GRATUÏT UNIFICAT 750,77 

2020 IAE 7.107,78 

2020 IIVTNU 1.771,45 

2020 INTERESSOS DE DEMORA EXTEMP. 8,17 

2020 IVTM 74,92 

2020 MULTES/SANCIONS 2.120,00 

2020 RECÀRREC EXTEMPORANEÏTAT 294,43 

2020 TAXA LLICÈNCIA PRIMERA OCUPACIÓ 967,69 

TOTAL CÀRRECS 12.515,21€ 

 

TERCER.- Aprovar el plec de baixes corresponents al mes d’OCTUBRE tramès 

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

conceptes tributaris i imports que seguidament s’indiquen 

 

EXERCICI CONCEPTE IMPORT 

2020 IVTM 288,68 

TOTAL BAIXES 288,68€ 

 

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

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 



 

 

 

 

 
 

4.0.- LLICÈNCIES: 

 

4.1.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA. F C B 

 

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

incorporats. 

 

Vist l’informe emès per l’arquitecte municipal de data 3 de desembre 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:  X2020000730 

 

 Sol·licitant:   F C B 

 

 Obres que s’autoritzen:   CONSTRUCCIÓ PISCINA  

 

 Emplaçament: CASA COLL  

 

 Referència Cadastral :  17159A00200057/001800200DG83G0001WM 

 

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

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

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

d’agost). 

 

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

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

  

 

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

obres (ICIO): 

 

Pressupost de l’obra .................................................  8280.- € 

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

Quota impost ........................................................ 255,85 .-€ 

 

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

compliment dels següents condicionants: 

 

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

 

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

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

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

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

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

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



 

 

 

 

 
 

16 d’abril.  

 

1.2  S’ha presentat justificant conforme no hi ha residus de la construcció al ser 

una piscina prefabricada de plàstic i les terres de l’excavació s’estenen en el 

terreny que té unes dimensions suficients per admetre-la. 

 

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

  

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

4.2.- 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 3 de desembre 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:  X2020000788 

 

 Sol·licitant:   FRISELVA SA 

 

 Obres que s’autoritzen:   INSTAL·LACIÓ PLAQUES FOTOVOLTAIQUES COBERTA 

INDUSTRIA FRISELVA SA 

 

 Emplaçament:  CRTA. AII, 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 .............................................. 346.776,25.- € 

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

Quota impost ...................................................... 10715,38.-€ 

 

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

compliment dels següents condicionants: 

 



 

 

 

 

 
 

2. Altres autoritzacions que es requereixen amb caràcter previ:   

 

1.1. 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” 

 

3. 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  

 

 

 

5.0.- CONTRACTACIÓ SUBMINISTRAMENT I INSTAL•LACIÓ CABLEJAT D’UN 

EQUIP DE SO FIX A LA SALA D'ACTES MUNICIPAL 

 

Atesa la necessitat d’aquest Ajuntament de disposar d’un equip propi de so fix a la 

Sala d’Actes Municipal per tal de no llogar-ne un quan hi ha actuacions i/o 

representacions teatrals. 

 

Atès que en el moment de la construcció de la Sala d’Actes municipal es va fer una 

preinstal·lació, no es va fer la instal·lació definitiva ni el cablejat que ara es fa 

necessari tenir-ho per dotar la sala d’un sistema de sonorització d’amplificació, 

altaveus, taula de so i caixetí digital; s’han demanat pressupostos amb el següent 

resultat:  

 

Proveïdor Concepte 
Import 

(IVA exclòs) 

Match So i Llum SL 
Subministrament material 

per sonorització Sala d’Actes 
11.311,98 € 

 
Instal·lació cablejat Sala 
d’Actes 

2.738 € 

Joan Artigas (Ad 

Libitum) 

Sonorització Sala d’Actes 
14.804 € 



 

 

 

 

 
 

Salvi Calderon (SÒÓN) Sonorització Sala d’Actes 14.285 € 

   

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

regidora de cultura, ensenyament festes i tradicions Sra. Cristina Pineda Espinosa; 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 Match So i Llum 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 els pressupostos presentats per MATCH SO I LLUM SL, amb 

CIF B-17.574.500 i domicili a Vilablareix, al carrer Mosquerola 53, per al 

subministrament de material per import de  13.687,49 € (IVA inclòs) i per la 

instal·lació de l’equip de so: altaveus, amplificació , taula de so i caixetí digital per a la 

Sala d’Actes municipal; per import de 3.312,98 € (IVA inclòs). 

 

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

partida pressupostària 2020.334.62304. 

 

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  

 

 

 

6.0.- SUBMINISTRAMENT MATERIAL EXPERIMENTAL DIVERS PER A LA LLAR 

D'INFANTS MUNICIPAL. ACCEPTACIÓ PRESSUPOST. 

 

És voluntat d’aquest Ajuntament que la Llar d’infants municipal disposi de material 

pedagògic de tipus experimental per tal de dur a terme activitats tant lúdiques com 

educatives, des d’una perspectiva més experimental. A aquest efecte, la Directora del 

Centre ha presentat un pressupost per al subministrament del material que ha 

considerat adient: 

 

Empresa Núm. pressupost Import (IVA exclòs) 

Hermex Iberica, SL 37948 2.453,89.-€ 

 

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

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

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

s’està alterant l’objecte del contracte i que la companyia mercantil Hermex Iberica, SL, 

no han 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 HERMEX IBERICA, S.L., amb 

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

subministrament del material experimental que es relaciona al pressupost número 

37948; per import de DOS MIL NOU-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-UN 

CÈNTIMS (2.969,21.-€), IVA inclòs. 

 

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

partida pressupostària 2020.1522.22002.  

 

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

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

signada a les oficines municipals amb caràcter previ al subministrament. 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

7.0.- INSTAL·LACIÓ MINI DEIXALLERIA URBANA AL CENTRE DEL POBLE 

 

Vist que l'Ajuntament de Riudellots de la Selva ha engegat durant l’any 2020 una nova 

edició dels pressupostos participatius, on l’equip de govern es comprometia a reservar 

280.000 € del pressupost del 2020, per l'execució dels projectes escollits pels veïns i 

veïnes del municipi.  

 

Atès que el passat mes d’octubre es van dur a terme les votacions finals dels 

pressupostos participatius, i un dels projectes finalistes per votar consistia en la 

instal·lació d’una mini deixalleria urbana al centre del poble amb una capacitat mínima 

de 5 tipus de residus diferents com piles, bombetes, cartutxos d’impressora, bolígrafs, 

medicaments, telèfons mòbils, carregadors etc.  

 

Vist que una de les propostes guanyadores ha estat l’esmentada anteriorment.  

 

Per aquest motiu s’ha demanat pressupost a una empresa especialitzada amb el 

següent resultat:  

 

EMPRESA R/E IMPORT (IVA EXCLÒS) 

BLIPVERT, SL  E2020005765 1.176,00.-€ / anuals 

 

El pagament serà mensual amb un contracte de 12 mesos de durada.  

 

El primer pagament inclourà les despeses de transport i instal·lació de 107,8.-€ (iva 

inclòs).  

 



 

 

 

 

 
 

El preu inclou:  

 

- Mini deixalleria per a la recollida selectiva de 7 fraccions independents. 

 

- L’assegurança a tot risc, la neteja periòdica, buidatge de residus i el seu transport 

a la deixalleria, servei web online on es podrà consultar els kg de residus recollits  

i 12 fixacions anuals del cartell.  

Vist la proposta de despesa de contracte menor emesa per la Sra. Carme Camps, 

regidora de medi ambient d’aquest ajuntament, sobre la necessitat i finalitat del 

contracte a satisfer, així com sobre l’adjudicatari del mateix.  

L’adopció d’aquest acord es competència de la Junta de Govern Local, en virtut de les 

delegacions de competències efectuades per l’Alcaldessa – Presidenta de la corporació, 

mitjançant resolució, 2019 DECR00505, de data 21 de Juliol, sens perjudici de la seva 

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

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

 

 PRIMER.- Aprovar el pressupost presentat per BLIPVERT, SL  amb NIF 

B60061231, amb domicili a Granollers – 08402, al pla de Ramassar,30 per la 

col·locació d’una mini deixalleria al centre del poble, per un import de 1.293,60.-€ 

(IVA inclòs) pels 12 mesos de durada del contracte.  

 SEGON.- La despesa resultant de la present anualitat serà a càrrec de la 

partida pressupostària 2020.1621.22702, la resta queda condicionat a l’existència de 

crèdit adequat i suficient en el pressupost de l’exercici 2021.  

TERCER.- Donar trasllat del present acord a BLIPVERT, SL. 

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

8.0.- SUBMINISTRAMENT DE QUATRE PUNTS DE LLUM AUTÒNOMS 

FOTOVOLTAICS AL CAMÍ DE CAN CALVET. ACCEPTACIÓ PRESSUPOST. 

 

Vist que el Ple de la Corporació, en sessió ordinària celebrada el dia 18 de setembre 

de 2017, va acordar l’adhesió d’aquest Ajuntament al sistema d’adquisició 

centralitzada de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i del Consorci Català 

pel Desenvolupament Local, per tal de poder efectuar l’adquisició de béns, 

subministraments i contractació de serveis a través de la Central de compres de 

l’ACM-CCDL, en les condicions i preus vigents en els contractes subscrits pel mateix 

amb les empreses adjudicatàries. 

 

Una de les propostes més votades en els pressupostos participatius d’enguany, ha 

estat la d’instal·lar punts de llum al camí de Can Calvet, en el tram comprès entre 

l’Avinguda Girona i la Urbanització sector Ponent, per tal de millorar la visibilitat dels 

vianants.  

 
És voluntat d’aquest Consistori executar l’esmentada proposta, mitjançant la 

instal·lació de quatre punts de llum autònoms fotovoltaics.  

 



 

 

 

 

 
 

Vist que l’empresa NOVATILU, S.L. va resultar adjudicatària del lot 2.1 

(subministrament de lluminàries de tecnologia led) de l’Acord marc de serveis i 

subministraments d’elements d’eficiència energètica en l’enllumenat públic amb 

destinació a les entitats locals de Catalunya, licitat per part del Consorci Català pel 

Desenvolupament Local. 

 

Vist el pressupost presentat per l’esmentada empresa adjudicatària (E2020005711 de 

09/12/2020), per import de 5.112,00.-€, més IVA. 

 

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

 

“(...) La finalitat d'aquesta contractació és subministrament dequatre punts de 

llum autònoms fotovoltaics per millorar la visibilitat dels vianants en el camí 

asfaltat de Can Calvet entre l’Avinguda de Girona i la urbanització Sector 

Ponent.  

 

Aquesta actuació forma part d’una de les propostes ciutadanes guanyadores del 

procés de participació ciutadana, impulsat des del consistori amb el suport de la 

Diputació de Girona (proposta ciutadana identificada amb el número 1 segons 

el procés participatiu). 

La potència, l'òptica i la tipologia de les lluminàries que cal instal·lar, es troba 

definida en el pressupost realitzat per l'empresa subministradora.  

 

Pressupostos sol·licitats:  

En data 18 de setembre de 2017, el Ple de la Corporació Ordinària de 

l'Ajuntament de Riudellots, va acordar l'adhesió al sistema d'adquisició 

centralitzada de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques i del Consorci 

Català pel Desenvolupament.  

 

En el catàleg de productes de Central de Compres de l’Associació Catalana de 

Municipis hi trobem el subministrament de llumeneres de tecnologia LED, 

columnes i punts de llum fotovoltaics (LOT 2.1), amb l’empresa NOVATILU, 

S.L., les quals per les seves característiques s’adeqüen perfectament a l’ús pels 

quals han de ser destinades. 

 

Empresa Import sense IVA Concepte 

NOVATILU, SL 5.112,00 € 

Subministrament de lluminàries 

d’acord amb les prescripcions 

tècniques sol·licitades 

 

Conclusions: 

 

Es proposa l’adjudicació del contracte el subministrament de lluminàries per a 

l’enllumenat públic en les zones anteriorment esmentades, a favor de l’empresa 

NOVATILU, S.L., ja que les característiques tècniques i les condicions 

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

necessitats municipals.” 

 

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

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

Ajuntament. 



 

 

 

 

 
 

 

L’adopció d’aquest acord, és competència de la Junta de Govern Local, en virtut de la 

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

resolució 2019DECR000505, de data 21 de juny de 2019, sens perjudici de la seva 

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

 

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

 

PRIMER.- Acceptar el pressupost presentat per NOVATILU, S.L., amb domicili a 

Manlleu-08560 (Barcelona), a la Via Ausetània, 11, i amb NIF B-98.197.916, per 

import de SIS MIL CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS 

(6.185,52.-€), IVA inclòs; per al subministrament de les lluminàries que en el mateix 

s’hi detallen. 

 

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

partida pressupostària 2020.165.62301. 

 

CINQUÈ.- Donar trasllat del present acord a l’interessat, així com a l’Associació 

Catalana de Municipis i Comarques. 

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

9.0.- CREACIÓ I GESTIÓ D'UNA PÀGINA D'ÀMBIT CULTURAL DEL MUNICIPI A 

LES XARXES SOCIALS. ACCEPTACIÓ PRESSUPOST. 

 

L’Ajuntament de Riudellots de la Selva, va encarregar a la Sra. Cristina Trias i 

Martínez,  l’elaboració de la genealogia general de la població de Riudellots de la 

Selva, que es va extreure dels llibres parroquials i els expedients matrimonials del 

Bisbat de Girona que s’han conservat, corresponent al període 1850-1919, i també la 

genealogia dels Alcaldes i membres que han format part de l’Ajuntament, així com de 

l’obra de govern del municipi, que es va extreure dels llibres de secretaria de 

l’Ajuntament. 

 

El treball realitzat per la citada Sra. Trias està arxivat al web 

https://www.myheritage.cat, el qual està preparat per genealogia i utilitza el català 

com a llengua de recerca. 

 

Atesa la voluntat d’aquest Ajuntament de fer pública la diferent informació recopilada i 

les estadístiques que se n’extreuen, la Sra. Cristina Trias ha formulat les següents 

propostes: 

 

- Difondre a través de les xarxes socials Facebook i Instagram (*), la 

informació obtinguda tant de la població en general, com dels membres que 

han format part del Consistori i de l’obra de govern; i paral·lelament obtenir 

fotografies dels diferents Alcaldes i membres del Consistori. 

 

- Llençar la campanya de Nadal “Fes-te un regal per Nadal”,  per tal que les 

persones que ho desitgin puguin obtenir l’arbre genealògic de la família, 

que hagi estat vinculada al municipi de Riudellots de la Selva a partir del 

1700 en endavant, amb possibilitat de completar-lo, si volen, amb les 

generacions posteriors al 1910-1920. 



 

 

 

 

 
 

 

(*) Aconsella crear una nova pàgina sobre cultura, vinculada a l’Ajuntament i 

promocionada per les xarxes socials de l’Ajuntament, de la que ella es faria 

càrrec de la seva gestió. 

 

Vistos els diferents pressupostos presentats per la Sra. Cristina Trias, per a dur a 

terme les seves propostes: 

 

Pressupost Concepte Import (IVA exclòs) 

PR-68 

Campanya “Fes-te un regal per Nadal” 150,00.-€ 

Creació pàgina cultura al FB i IG i gestió 

desembre 2020 
150,00.-€ 

PR-69 

Gestió de la pàgina al FB i IG (anual) 1.800,00.-€ 

Gestió dels posts i respostes més 

incidències (anual) 
1.800,00.-€ 

 

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

Montserrat Roura i Massaneda, Alcaldessa-Presidenta de la Corporació; 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 Sra. Cristina Trias i Martínez, 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 els pressupostos presentats per la Sra. CRISTINA TRIAS 

MARTÍNEZ, amb domicili a la carretera de Sils, número 39, de Santa Coloma de 

Farners-17430, i amb DNI 43.676.806-J, per la creació i gestió d’una pàgina sobre 

cultura a les xarxes socials Facebook i Instagram i la realització de la campanya “Fes-

te un regal per Nadal”, per import de QUATRE MIL CINC-CENTS TRENTA.-SET EUROS 

AMB CINQUANTA CÈNTIMS (4.537,50.-€), IVA inclòs, i CENT VUITANTA-UN EUROS 

AMB CINQUANTA CÈNTIMS (181,50.-€), IVA inclòs, respectivament. 

 

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

partida pressupostària 2020.920.22707. 

 

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.- ADQUISICIÓ MITJANÇANT RENTING D'UNA MOTOCICLETA PEL COS DE 



 

 

 

 

 
 

VIGILANTS MUNICIPALS. ACCEPTACIÓ PRESSUPOST. 

 

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

dia. 

 

Resultat:  Retirat per unanimitat  

 

 

 

11.0.- SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UNA TIROLINA AL BOSC DE 

DARRERE EL CAMP DE FUTBOL. ACCEPTACIÓ PRESSUPOST. 

 

Una de les propostes més votades en els processos participatius del 2020, ha estat la 

instal·lació d’una tirolina a un parc del municipi. A aquest efecte, per part de 

l’Ajuntament s’ha sol·licitat pressupost a diferents empreses especialitzades, pel 

subministrament i instal·lació d’una tirolina de 30 metres, amb el següent resultat: 

 

Proveïdor Data i registre entrada Import (IVA exclòs) 

Manufacturaas deportivas 

Javier González Ruíz, SL 
E2020005714 09/12/2020 7.290,00.-€ 

Happyludic playground 

and urban equiment, SL 
E2020005715 09/12/2020 6.295,00.-€ 

1974 Sant Sebastià, SL E2020005717 09/12/2020 7.343,00.-€ 

 

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

pel Sr. Josep Mª Corominas i Pujol, regidor responsable de l’àrea de territori i obres 

públiques d’aquest Ajuntament; en la que motiva la necessitat del contracte i es posa 

de manifest que no s’està alterant l’objecte del contracte i que la companyia mercantil 

Happyludic playground and urban equiment,, SL, no ha subscrit més contractes 

menors que individualment o conjuntament superin la xifra de 15.000 i 40.000 euros, 

respectivament. 

 

L’adopció d’aquest acord, és competència de la Junta de Govern Local, en virtut de la 

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

resolució 2019DECR000505, de data 21 de juny de 2019, sens perjudici de la seva 

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

 

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

 

 PRIMER.- Acceptar el pressupost presentat per HAPPYLUDIC PLAYGROUND AND 

URBAN EQUIMENT, SL, amb domicili a Les Masies de Roda-08510 (Barcelona), al camí 

de Fontseré, nau 4, i amb CIF B-63.768.550, per al subministrament i instal·lació 

d’una tirolina de 30 metres al bosc situat darrere el camp de futbol; per import de 

7.616,95.-€ (IVA inclòs). 

 

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

partida pressupostària 2020.920.63501. 

 

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  

 

 

12.0.- CONTRACTACIÓ ORQUESTA CONCERT DIA DE SANT ESTEVE 

 

Atès que, amb motiu de la festa del patró del municipi,  es celebrarà la diada de Sant 

Esteve amb un concert de Nadal, i per tant es voluntat d’aquest Ajuntament disposar 

d’un grup musical, més concretament la cobla La Principal de la Bisbal, que durà a 

terme la seva actuació a la sala d’actes d’aquest consistori.  

 

Vist que aquest any s’han de dur a terme unes mesures extraordinàries i correctes per 

el Covid-19, s’ha vist la necessitat de contractar uns serveis extres que son els 

següents: 

 

- Controladors d’accessos: Prendran la temperatura a l’entrada, agafaran les 

entrades, acomodaran a la gent, i vetllaran perquè tothom porti la mascareta 

d’ús obligatori i es desinfectin les mans abans d’entrar.  

 

- Neteja i desinfecció: Són els encarregats de fer dues desinfeccions de l’espai, 

les cadires i les partícules en suspensió prèvies al concert, també es dura a 

terme la desinfecció prèvia al concert dels lavabos i després de cada ús.  

 

Vistos els pressupostos presentats per FM Espectacles:  

 

EMPRESA Nº REGISTRE IMPORT (IVA EXCLÒS) 

FM ESPECTALES GIRONA, SLU 

( Contractació Servei extres) 

 

E20200005748 

 

930,25.-€ 

ASSOCIACIÓ CULTURAL DOS 

PER QUATRE (Actuació Cobla 

La Principal de la Bisbal) 

 

E20200005749 

 

4.000,00.-€ 

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

regidora de festes d’aquest Ajuntament, sobre la necessitat i finalitat del contracte a 

satisfer, així com sobre l’adjudicatari del mateix. 

 
 L’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de govern local, en virtut de les 

delegacions de competències efectuades per l’Alcaldessa-Presidenta 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 les condicions establertes en els pressupostos presentats 

per FM GRUP ESPECTACLES.  

 

SEGON.- Aprovar el pressupost presentat per l’Empresa FM ESPECTALES 

GIRONA, SLU  amb NIF B17736091 amb domicili a Girona – 17001 al C/ Francesc 

Eiximenis, 20 8è 2a, per import total de 1.125,60€ (IVA inclòs), per els serveis de 



 

 

 

 

 
 

neteja i desinfecció i controlació d’accessos de la sala d’actes durant l’actuació.  

 

TERCER.- Aprovar el pressupost presentat per ASSOCIACIÓ CULTURAL DOS 

PER QUATRE amb NIF G17734948 amb domicili a Girona – 17001 al c/ Joaquim 

Vayreda, 65 ent. D, per un import de 4.000.-€ (Exempt d’IVA), per l’actuació de la 

Cobla La Principal de la Bisbal el dia 26 de desembre a la sala d’actes.  

 

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

2020.330.22609. 

 

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

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

13.0.- SUBMINISTRAMENT DE LLIBRES PER A LA BIBLIOTECA ANNA NADAL I 

SERRA. ACCEPTACIÓ PRESSUPOST. 

 

Una de les propostes més votades en els pressupostos participatius d’enguany, ha 

estat la d’adquirir llibres per ampliar el fons de la Biblioteca municipal, fins arribar a 

complir amb els estàndards que fixen que anualment s’hauria de renovar un 10% del 

fons documental, és a dir, uns 700 documents en el cas de Riudellots de la Selva.  

 

És voluntat d’aquest Consistori executar l’esmentada proposta, mitjançant la compra 

de nous llibres per import de fins a 4000.-€, per ampliar el fons de la Biblioteca Anna 

Nadal i Serra. A aquest efecte, s’ha sol·licitat pressupost a diferents llibreries, amb el 

següent resultat: 

 

Proveïdor Pressupost Unitats llibres Import (IVA exclòs) 

Llibreria Geli 268 311 3.557,69.-€ 

Llibreria Les Voltes 96 303 3.556,09.-€ 

Llibreria L’Altell 21 291 2.984,78.-€ 

Llibreria Empúries 597 250 2.750,40.-€ 

 

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

Sra. Cristina Pineda i espinosa, regidora responsable de l’àrea de cultura d’aquest 

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

s’està alterant l’objecte del contracte i que la companyia mercantil Llibreria Geli, SL, 

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

xifra de 15.000 euros. 

 

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 LLIBRERIA GELI, S.L., amb 

domicili al carrer Argenteria, número 18 de Girona-17004, i amb CIF B-17.500.174, 



 

 

 

 

 
 

per al subministrament dels 311 llibres que consten relacionats en el corresponent 

pressupost, per import de TRES MIL SET-CENTS EUROS (3.700,00.-€), IVA inclòs. 

 

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

partida pressupostària 2020.3321.22001. 

 

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  

 

 

14.0.- SUBVENCIONS ENTITATS: 

 

14.1.- JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ ENTITATS: ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS 

DE RIUDELLOTS DE LA SELVA. DINAMITZACIÓ DEL POLÍGON ANY 2020 

 

Vista la sol·licitud de subvenció presentada en data 2 de març de 2020 amb registre 

d’entrada número E2020001234 pel col·laborador Sr. Xavier Fuentes, en representació 

de l’Associació de Propietaris del Polígon de Riudellots de la Selva (APRS), per les 

accions de dinamització empresarial i vigilància del polígon industrial durant l’any 

2020. 

 

Vist l’acord de Junta de Govern Local en sessió Ordinària celebrada el dia 10 de març 

de 2020 que va atorgar a l’Associació de Propietaris del Polígon industrial de Riudellots 

de la Selva (APRS), una subvenció per import de 6.000,00€ per les accions de 

dinamització empresarial i 12.000,00€ pel servei privat de vigilància en el polígon 

industrial de Riudellots de la Selva, tal i com es detalla a continuació: 

 

Número 

expedient 

electrònic 

Nom del 

beneficiari  

NIF del 

beneficiari 

Objecte de la 

subvenció 

Període de 

l’activitat 

X2020000213 APRS G17369372 Accions de 

dinamització 

empresarial i 

vigilància polígon 

15/11/2019 

al 

30/11/2020 

Cost total de 

l’objecte 

subvencionat 

Cost de les 

despeses 

subvenciona

bles  

Import de la 

subvenció 

Percentatge de 

finançament 

Import a 

justificar 

 

130.728,00€ 

 

130.728,00€ 

 

18.000,00€ 

 

13,77% 

 

130.728,00€ 

 

Vist que per Resolució d’Alcaldia núm. 2020DECR000330 del dia 12/05/2020 es va 

concedir la bestreta sol·licitada per l’Associació de Propietaris del Polígon industrial de 

Riudellots de la Selva (APRS), per import de 14.400,00€ a compte de la subvenció 

concedida. 

 

Vist que l’entitat sol·licitant, en data 18 de novembre de 2020, amb registre d’entrada 



 

 

 

 

 
 

número E2020005385 ha presentat el compte justificatiu simplificat de la subvenció 

que consta d’una memòria de les activitats amb els resultats obtinguts, d’una 

memòria econòmica que ascendeix a 132.323,53€ i de la justificació documental de 

les activitats subvencionades (relació de factures).  

 

Vist que s’ha revisat tota la documentació justificada, d’acord amb l’article 16 de 

l’Ordenança General de Subvencions. 

 

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

 

 PRIMER.- Tenir per degudament justificada la subvenció atorgada a l’Associació 

de Propietaris del Polígon industrial de Riudellots de la Selva (APRS) amb NIF 

G17369372 per import de 18.000,00€ (justificant despeses per import de 

132.323,53€).  

 

SEGON.- Atès que l’Associació de Propietaris del Polígon industrial de Riudellots 

de la Selva (APRS) ha rebut en concepte de bestreta la quantitat 14.400,00€, es 

procedeix a disposar el pagament de la quantitat restant de 3.600,00€ amb càrrec a 

la partida 430.18018 del pressupost de l’exercici corrent. 

 

 TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’Associació de Propietaris del 

Polígon industrial de Riudellots de la Selva (APRS). 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

14.2.- JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ ENTITATS: ASSOCIACIÓ CORAL LES VEUS 

DEL CRIC PER LES DESPESES DE LES ACTIVITATS DE L’ANY 2020 

 

Vista la sol·licitud de subvenció presentada pel Sr. Francesc Xavier Dilmé Raset, com a 

President de l’entitat la Coral “Les Veus del Cric”, el dia 3 de març de 2020 amb 

registre d’entrada número E2020000684, per fer front a les despeses derivades de les 

activitats programades per l’any 2020 i pressupostades per import total de 8.342,58€.  
 

Vist l’acord de Junta de Govern Local en sessió Ordinària celebrada el dia 10 de març 

de 2020, va atorgar a la Coral “Les Veus del Cric” amb NIF G-55115000 una subvenció 

per import de 4.530,87€ per sufragar part de les despeses de les activitats de l’any 

2020, prèvia presentació de la justificació de les despeses per import igual o superior 

a 8.142,58€. Resum de la subvenció atorgada: 

 

Número 

expedient 

electrònic 

Nom del 

beneficiari 

NIF del 

beneficiari 

Objecte de la 

subvenció 

Període de 

l’activitat 

X2020000217 Coral “Les 

Veus del 

Cric” 

G55115000 Activitats de la 

coral any 2020* 

15/11/2019 

al 

30/11/2020 

Cost total de 

l’activitat 

pressupostada 

Cost de les 

despeses 

subvencion

ables  

Import de la 

subvenció 

Percentatge de 

finançament 

Import a 

justificar 



 

 

 

 

 
 

 

8.342,58€ 

 

8.142,58€ 

 

4.530,87€ 

 

Veure quadre* 

 

8.142,58€ 

 

*Activitat i percentatge subvencionat: 

Activitat Import 

pressupost 

Percentatge 

subvencionat 

Import 

subvencionat 

10 mensualitats de classes de 

cant 

2.500,00€ 100% 2.500,00€ 

Acompanyament 

instrumentista (4 concerts) 

280,00€ 70% 196,00€ 

Despeses pel concert de Nadal  193,56€ 100% 193,56€ 

Despeses pel concert d’estiu 200,00€ 0% 0,00€ 

Viatge a Albània “Catalunya 

Canta” per mostrar la cultura 

popular catalana a nivell 

mundial 

4.716,00€ 30% 1.414,80€ 

Nous uniformes d’estiu (camisa 

blanca amb escut) 

453,02€ 50% 226,51€ 

TOTAL 8.342,58€  4.530,87€ 

 

Vist també que la Junta de Govern Local va acordar atorgar a la “Coral Les Veus del 

Cric” una bestreta del 80% per import de 3.624,69€ a compte de la subvenció 

concedida. 

 

Vist que l’entitat sol·licitant, en data 16 de novembre de 2020, amb registre d’entrada 

número E2020005280 ha presentat el compte justificatiu simplificat de la subvenció 

que consta d’una memòria de les activitats amb els resultats obtinguts, d’una 

memòria econòmica que ascendeix a 3.092,77€ i de la justificació documental de les 

activitats subvencionades (relació de factures). A més manifesten que no han pogut 

executar algunes de les activitats pressupostades com el viatge a Albània i la compra 

uniformes d’estiu, degut a la pandèmia del Covid-19. 

 

Vist que s’ha revisat tota la documentació justificada, d’acord amb l’article 16 de 

l’Ordenança General de Subvencions. 

 

Atès el que estableix l’article 17 de l’Ordenança General de Subvencions, en relació a 

la Minoració de la subvenció: “Llevat que s’estableixi el contrari en la resolució quan el 

beneficiari no hagi justificat la totalitat de l’import de les despeses de l’actuació es 

minorarà la subvenció. Si l’import de la subvenció està calculat basant-se en un 

percentatge respecte del pressupost de l’objecte subvencionat, la subvenció a pagar 

s’ha de reduir en funció d’aquest percentatge. Si l’import de la subvenció és una 

quantia certa, la quantitat es reduirà d’acord amb els criteris establerts en les bases o 

la resolució d’atorgament.” 

 

En aquest sentit, l’entitat ha justificat un import inferior a 8.142,58€, i en aplicació de 

l’article 17 s’haurà d’aplicar una minoració de la subvenció atorgada inicialment. 

 

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

 

 PRIMER.- Modificar la quantia concedida inicialment a la Coral “Les Veus del 
Cric” amb NIF G-55115000, i atorgar una subvenció per import de 3.071,77€ en 



 

 

 

 

 
 

aplicació de l’article 17 de l’Ordenança General de subvencions. 

  

SEGON.- Disposar a aquesta entitat que haurà de retornar a l’Ajuntament de 

Riudellots de la Selva l’import de 552,92€ corresponent a la quantia no justificada de 

la bestreta rebuda de 3.624,69€. El retorn de la quantia indicada s’haurà d’efectuar en 

el següent número de compte corrent: ES68 2100 1348 4102 0000 3502, abans 

del dia 28 de desembre de 2020. 

  

 TERCER.-Donar trasllat del present acord la Coral les veus del Cric. 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

14.3.- JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ ENTITATS: AMPA INSTITUT DE CASSÀ DE 

LA SELVA CURS 2019/2020 

 

Vista la sol·licitud de subvenció presentada pel Sr. Marc Vallès, com a tresorer de 

l’AMPA de IES Cassà de la Selva, en data 13 de març de 2019 i amb registre d’entrada 

número E2020001483, per l’adquisició de material informàtic pels alumnes d’ESO i 

Batxillerat. 

 

Vist que són 106 els alumnes de Riudellots de la Selva escolalitzats a l’Institut de 

Cassà de la Selva. 

 

Vist l’acord de Junta de Govern Local en sessió Ordinària celebrada el dia 24 de març 

de 2020, va atorgar a l’AMPA IES Cassà de la Selva amb NIF número G17397613, una 

subvenció per import 2.000,00€, tal i com es detalla a continuació: 

 

Número 

expedient 

electrònic 

Nom del 

beneficiari  

NIF del 

beneficiari 

Objecte de la 

subvenció 

Període de 

l’activitat 

X2020000255 AMPA IES 

CASSÀ 

G17397613 Material 

informàtic per 

alumnes ESO i 

Batxillerat 

15/11/2019 

al 

30/11/2020 

Cost total de 

l’objecte 

subvencionat 

Cost de les 

despeses 

subvenciona

bles  

Import de la 

subvenció 

Percentatge de 

finançament 

Import a 

justificar 

 

4.058,95€ 

 

4.058,95€ 

 

2.000,00€ 

 

49,27% 

 

4.058,95€ 

 

Vist que l’entitat sol·licitant, en data 5 de novembre de 2020, amb registre d’entrada 

número E2020005113 ha presentat el compte justificatiu simplificat de la subvenció 

que consta d’una memòria de les activitats amb els resultats obtinguts, d’una 

memòria econòmica que ascendeix a 5.014,92€ i de la justificació documental de les 

activitats subvencionades (relació de factures).  

 

Vist que s’ha revisat tota la documentació justificada, d’acord amb l’article 16 de 

l’Ordenança General de Subvencions. 



 

 

 

 

 
 

 

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

 

PRIMER.- Tenir per degudament justificada la subvenció concedida a l’AMPA de 

l’Institut de Cassà de la Selva amb NIF G17397613, per import de 2.000,00€ 

(justificant despeses per import de 5.014,95€).  

 

 SEGON.- Disposar el pagament de la quantitat de 2.000,00€ amb càrrec a la 

partida 324.48006 del pressupost de l’exercici corrent.  

  

 TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’AMPA de l’Institut de Cassà de la 

Selva. 

  

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

14.4.- JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ ENTITATS: AMPA LLAR D'INFANTS 

ACTIVITATS DEL CURS 2019/2020 

 

Vista la sol·licitud de subvenció presentada en data 17 de febrer de 2020 

número de registre d’entrada E2019000966 pel Sr. Aniol Vilarnau Massa com a 

Secretari de l’AMPA de la Llar d’Infants, per sufragar part de les despeses del 

curs escolar 2019/2020. 

 

Vist l’acord de Junta de Govern Local en sessió Ordinària celebrada el dia 24 de març 

de 2020, que va atorgar a l’AMPA Llar d’Infants de Riudellots de la Selva una 

subvenció de 2.418,20€, tal i com es detalla a continuació: 

 

Número 

expedient 

electrònic 

Nom del 

beneficiari  

NIF del 

beneficiari 

Objecte de la 

subvenció 

Període de 

l’activitat 

X2020000260 AMPA LLAR 

INFANTS 

G17758699 Activitats curs 

2019-2020* 

15/11/2019 

al 

30/11/2020 

Cost total de 

l’objecte 

subvencionat 

Cost de les 

despeses 

subvenciona

bles  

Import de la 

subvenció 

Percentatge de 

finançament 

Import a 

justificar 

 

4.110,00€ 

 

4.110,00€ 

 

2.418,20 € 

 

Veure quadre* 

 

4.110,00€ 

 

*Activitat i percentatge subvencionat: 

Conceptes subvencionables 
Import 

pressupost 

Percentatge 

subvencionable % 

Import 

subvencionat  

Calendaris Nadal 60,00 € 70% 42,00 € 

Regals Patges 150,00 € 70% 105,00 € 



 

 

 

 

 
 

Espectacle de Nadal 210,00 € 70% 147,00 € 

Espectacle de Sant Jordi 200,00 € 70% 140,00 € 

Excursió de fi de Curs (no 

inclou autobús) 
450,00 € 70% 315,00 € 

Festa fi de curs 450,00 € 70% 315,00 € 

Classes de Música 1.240,00 € 33% 409,20 € 

Classes d’angles 1.350,00 € 70% 945,00 € 

 

Vist que l’entitat sol·licitant, en data 20 de novembre de 2020, amb registre d’entrada 

número E2020005419 ha presentat el compte justificatiu simplificat de la subvenció 

que consta d’una memòria de les activitats amb els resultats obtinguts, d’una 

memòria econòmica que ascendeix a 2.336,83€ i de la justificació documental de les 

activitats subvencionades (relació de factures).  

 

Vist que s’ha revisat tota la documentació justificada, d’acord amb l’article 16 de 

l’Ordenança General de Subvencions. 

 

Atès el que estableix l’article 17 de l’Ordenança General de Subvencions, en relació a 

la Minoració de la subvenció: “Llevat que s’estableixi el contrari en la resolució quan el 

beneficiari no hagi justificat la totalitat de l’import de les despeses de l’actuació es 

minorarà la subvenció. Si l’import de la subvenció està calculat basant-se en un 

percentatge respecte del pressupost de l’objecte subvencionat, la subvenció a pagar 

s’ha de reduir en funció d’aquest percentatge. Si l’import de la subvenció és una 

quantia certa, la quantitat es reduirà d’acord amb els criteris establerts en les bases o 

la resolució d’atorgament.” 

 

En aquest sentit, l’entitat ha justificat un import inferior a 4.110,00€, i en aplicació de 

l’article 17 s’haurà d’aplicar una minoració de la subvenció atorgada inicialment. 

 

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

 

 PRIMER.- Modificar la quantia concedida inicialment a l’AMPA Llar d’Infants 

de Riudellots de la Selva, i atorgar una subvenció per import de 1.349,59€ en 

aplicació de l’article 17 de l’Ordenança General de subvencions. 

  

 SEGON.- Disposar el pagament de la quantitat indicada en el punt primer, amb 

càrrec a la partida 323.48007 del pressupost de l’exercici corrent. 

 

 TERCER.-Donar trasllat del present acord a l’AMPA Llar d’Infants de 

Riudellots de la Selva. 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

14.5.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE ELS AJUNTAMENTS DE 

LLAGOSTERA, CALDES DE MALAVELLA, RIUDELLOTS DE LA SELVA I L’ENTITAT 

“CASTELLERS DE LES GAVARRES” PER A LA REALITZACIÓ I 

DESENVOLUPAMENT DEL FET CASTELLER EN EL TERRITORI . JUSTIFICACIÓ 

DE LA SUBVENCIÓ: 

 



 

 

 

 

 
 

Vist que la Junta de Govern Local, en sessió Ordinària celebrada el dia 10 de gener de 

2017, va aprovar el conveni de col·laboració entre els Ajuntaments de Llagostera, 

Caldes de Malavella, Riudellots de la selva i l’entitat “Castellers de les Gavarres” per a 

la realització i desenvolupament del fet casteller en el territori. 

 

Vist que aquest conveni té una durada anual, establint-se l’any natural com a marc de 

referència, amb renovació automàtica per mateix període inicial, sense perjudici de 

que qualsevol de les parts pugui demanar la cancel·lar-lo o modificar-lo totalment o 

parcialment, prèvia comunicació per escrit, amb una antelació mínima de 60 dies 

naturals abans de la finalització de l’any en curs. 

 

En aquests sentit, el conveni continua vigent durant aquest any 2020. 

 

Vista la clàusula quarta del conveni on estableix que l’Ajuntament de Riudellots atorga 

una subvenció de 2.000,00€ a l’entitat Castellers de les Gavarres.  

 

Vist que la Junta de Govern Local, en sessió Ordinària celebrada el dia 24 de març del 

2020, va acordar concedir una subvenció als Castellers de les Gavarres, d’acord amb 

el conveni exposat. 

 

En aquest sentit, la clàusula cinquena estableix el termini i forma de justificació de les 

subvencions: “El termini per realitzar l’activitat castellera subvencionada per part de 

l’entitat “Castellers de les Gavarres” finalitzarà el 30 de novembre de l’any en curs, la 

qual haurà de justificar les despeses fins al 15 de desembre del mateix any, tot 

adjuntant-hi una memòria detallada de l’activitat de l’entitat, així com el compte anual 

d’ingressos i despeses de l’entitat. Les subvencions atorgades cobriran exclusivament 

les despeses efectivament justificades. L’import de les quatre subvencions (8.000,00 

euros) ascendeixen al 95% de les despeses subvencionades, motiu pel qual caldrà 

justificar unes despeses mínimes de 8.424,00 euros (2.106,00 euros davant de cada 

ajuntament). Només s’admetran justificants de la despesa realitzada corresponents a 

l’any en curs.” 

 

Vist que el dia 22 de novembre de 2020 amb registre d’entrada número 

E2020005439, el Sr. Bru Barba Vidal, en representació dels Castellers de les Gavarres, 

ha presentat les factures justificatives de la subvenció per import total de 1.901,03€.  

 

Atès que aquesta corporació va realitzar un primer pagament a compte de la 

subvenció acordada per conveni, per import de 1.200,00€, tal i com estableix la 

clàusula sisena, la resta de la subvenció, després de la corresponent justificació de la 

subvenció.  

 

Atès, però, que han presentat una justificació inferior a 2.106,00€, i en aplicació de 

l’article cinquè del conveni s’estableix el següent: “en el cas que no s’arribin a 

justificar els referits imports davant de l’Ajuntament, la corresponent subvenció 

quedarà reduïda proporcionalment.” 

 

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

 

PRIMER.- Modificar la quantia concedida inicialment als Castellers de les 

Gavarres amb NIF G55242465, i atorgar una subvenció per import de 1.900,00€ en 

aplicació de l’article cinquè el conveni col·laboració entre els Ajuntaments de 



 

 

 

 

 
 

Llagostera, Caldes de Malavella, Riudellots de la selva i l’entitat “castellers de les 

gavarres”, i de l’article 17 de l’Ordenança General de subvencions. 

 

 SEGON.- Disposar el pagament de l’import de 700,00€ amb càrrec a la partida 

330.22609 del pressupost de l’exercici corrent, atès que l’entitat Castellers de les 

Gavarres ja va rebre en concepte de bestreta la quantitat 1.200,00€.  

 

 TERCER.- Donar trasllat del present acord als Castellers de les Gavarres. 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

14.6.- JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ ENTITATS: CLUB HANDBOL RIUDELLOTS 

SUBVENCIÓ PER LES DESPESES TEMPORADA 2019/2020 

 

Vista la sol·licitud de subvenció presentada per la Sra. Anna Planas i Vila, com a 

Tresorera del Club Handbol de Riudellots, amb registre d’entrada número 

E2020001187 en data 27 de febrer de 2020, per sufragar part de les despeses de la 

temporada 2019-2020. 

 

Vist l’acord de Junta de Govern Local en sessió Ordinària celebrada el dia 24 de març 

de 2020, que va atorgar al Club Handbol Riudellots, una subvenció per import de 

6.329,75€, per sufragar part de les despeses de la temporada de handbol 2019/2020, 

tal i com es detalla a continuació: 

 

Número 

expedient 

electrònic 

Nom del 

beneficiari  

NIF del 

beneficiari 

Objecte de la 

subvenció 

Període de 

l’activitat 

X2020000265 CLUB 

HANDBOL 

RIUDELLOTS 

G17904434 Temporada 2019-

2020 

15/11/2019 

al 

30/11/2020 

Cost total de 

l’objecte 

subvencionat 

Cost de les 

despeses 

subvenciona

bles  

Import de la 

subvenció 

Percentatge de 

finançament 

Import a 

justificar 

 

16.129,75€ 

 

16.129,75€ 

 

6.329,75€ 

 

39,24% 

 

16.129,75€ 

 

 

Vist que l’entitat sol·licitant, en data 19 de novembre de 2020, amb registre d’entrada 

número E2020005410 ha presentat el compte justificatiu simplificat de la subvenció 

que consta d’una memòria de les activitats amb els resultats obtinguts, d’una 

memòria econòmica que ascendeix a 9.761,40€ i de la justificació documental de les 

activitats subvencionades (relació de factures). En La memòria de les activitats 

exposen que degut a la pandèmia del Covid-19 les competicions i entrenaments han 

estat més de 5 mesos paralitzats. 

 

Vist que s’ha revisat tota la documentació justificada, d’acord amb l’article 16 de 

l’Ordenança General de Subvencions. 

 



 

 

 

 

 
 

Atès el que estableix l’article 17 de l’Ordenança General de Subvencions, en relació a 

la Minoració de la subvenció: “Llevat que s’estableixi el contrari en la resolució quan el 

beneficiari no hagi justificat la totalitat de l’import de les despeses de l’actuació es 

minorarà la subvenció. Si l’import de la subvenció està calculat basant-se en un 

percentatge respecte del pressupost de l’objecte subvencionat, la subvenció a pagar 

s’ha de reduir en funció d’aquest percentatge. Si l’import de la subvenció és una 

quantia certa, la quantitat es reduirà d’acord amb els criteris establerts en les bases o 

la resolució d’atorgament.” 

En aquest sentit, l’entitat ha justificat un import inferior a 16.129,75€, i en aplicació 

de l’article 17 s’haurà d’aplicar una minoració de la subvenció atorgada inicialment. 

 

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

 

 PRIMER.- Modificar la quantia concedida inicialment al Club Handbol Riudellots 

amb NIF G17904434, i atorgar una subvenció per import de 3.830,64€ en aplicació 

de l’article 17 de l’Ordenança General de subvencions. 

  

SEGON.- Disposar el pagament amb càrrec a la partida 341.48012 del 

pressupost del corrent exercici. 

  

 TERCER.-Donar trasllat del present acord al Club Handbol Riudellots. 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

14.7.- JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ ENTITATS: ESPLAI PARROQUIAL DE 

RIUDELLOTS DE LA SELVA PER LES ACTIVITATS DEL CURS 2019/2020 

 

Vista la sol·licitud de subvenció presentada per la Sra. Mireia Boadas i Gironès com a 

Tresorera de l’Esplai Parroquial de Riudellots de la Selva, amb registre d’entrada 

número E2020001401 de 10 de març de 2020, per sufragar part de les despeses 

derivades de les activitats del curs 2019-2020. 

 

Vist l’acord de la Junta de Govern Local, en sessió Ordinària celebrada el dia 24 de 

març de 2020, que va atorgar a l’Esplai Parroquial de Riudellots de la Selva a una 

subvenció per import de 2.350,00€ per sufragar part de les activitats del curs 2019-

2020, prèvia justificació de despeses per import igual o superior de 15.450,00€, tal i 

com es detalla a continuació: 

Número 

expedient 

electrònic 

Nom del 

beneficiari  

NIF del 

beneficiari 

Objecte de la 

subvenció 

Període de 

l’activitat 

X2020000266 Esplai 

Parroquial de 

Riudellots 

R1700002G Activitats curs 

2019-2020 

15/11/2019 

al 

30/11/2020 

Cost total de 

l’objecte 

subvencionat 

Cost de les 

despeses 

subvenciona

bles  

Import de la 

subvenció 

Percentatge de 

finançament 

Import a 

justificar 

 

15.450,00€ 

 

15.450,00€ 

 

2.350,00€ 

 

15,21% 

 

15.450,00€ 



 

 

 

 

 
 

Vist que l’entitat sol·licitant, en data 26 de novembre de 2020, amb registre d’entrada 

número E2020005516 ha presentat el compte justificatiu simplificat de la subvenció 

que consta d’una memòria de les activitats amb els resultats obtinguts, d’una 

memòria econòmica que ascendeix a 7.046,36€ i de la justificació documental de les 

activitats subvencionades (relació de factures i publicitat). En la memòria explicativa 

manifesten que degut a la situació de la pandèmia del Covid-19 no han pogut realitzar 

algunes de les activitats previstes com les colònies d’estiu, entre d’altres activitats. 

 

Vist que s’ha revisat tota la documentació justificada, d’acord amb l’article 16 de 

l’Ordenança General de Subvencions. 

 

Atès el que estableix l’article 17 de l’Ordenança General de Subvencions, en relació a 

la Minoració de la subvenció: “Llevat que s’estableixi el contrari en la resolució quan el 

beneficiari no hagi justificat la totalitat de l’import de les despeses de l’actuació es 

minorarà la subvenció. Si l’import de la subvenció està calculat basant-se en un 

percentatge respecte del pressupost de l’objecte subvencionat, la subvenció a pagar 

s’ha de reduir en funció d’aquest percentatge. Si l’import de la subvenció és una 

quantia certa, la quantitat es reduirà d’acord amb els criteris establerts en les bases o 

la resolució d’atorgament.” 

 

En aquest sentit, han justificat un import inferior a 15.450,00€, i en aplicació de 

l’article 17 s’haurà d’aplicar una minoració de la subvenció atorgada inicialment. 

 

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

 

 PRIMER.- Modificar la quantia concedida inicialment a l’Esplai Parroquial de 

Riudellots de la Selva amb NIF R1700002G, i atorgar una subvenció per import de 

1.071,78€ en aplicació de l’article 17 de l’Ordenança General de subvencions. 

 

 SEGON.- Disposar el pagament amb càrrec a la partida 330.48020 del 

pressupost del corrent exercici. 

  

 TERCER.-Donar trasllat del present acord a l’Esplai Parroquial de Riudellots de 

la Selva. 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

14.8.- JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ ENTITATS: AMPA CEIP PER LES ACTIVITATS 

DEL CURS 2019/2020 

 

Vista la sol·licitud de subvenció presentada en data 27 de març de 2020 amb 

número de registre d’entrada E2020001620 per la Sra. Fina Guillén Ramírez 

com a Tresorera de l’AMPA de l’Escola de Riudellots de la Selva, per sufragar 

part de les despeses del curs escolar 2019/2020. 

 

Vist l’acord de la Junta de Govern Local, en sessió Ordinària celebrada el dia 7 d’abril 

de 2020,  que va atorgar a l’AMPA de l’Escola de Riudellots de la Selva una subvenció 

per import de 2.421,82€ per les activitats del curs 2019-2020, tal i com es detalla a 

continuació: 

 



 

 

 

 

 
 

Número 

expedient 

electrònic 

Nom del 

beneficiari  

NIF del 

beneficiari 

Objecte de la 

subvenció 

Període de 

l’activitat 

X2020000289 AMPA CEIP 

RIUDELLOTS 

G17298332 Activitats 

curs 2019-

2020 

15/11/2019 

al 

30/11/2020 

 

Cost total de 

l’objecte 

subvencionat 

Cost de les 

despeses 

subvencionables  

Import de la 

subvenció 

Import a justificar 

 

7.981,82 € 

 

7.981,82 € 

 

2.421,82 € 

 

7.981,82 € 

 

 

Vist que l’entitat sol·licitant, en data 25 de novembre de 2020, amb registre d’entrada 

número E2020005504 ha presentat el compte justificatiu simplificat de la subvenció 

que consta d’una memòria de les activitats amb els resultats obtinguts, d’una 

memòria econòmica que ascendeix a 6.261,92€ i de la justificació documental de les 

activitats subvencionades (relació de factures i publicitat).  

 

Vist que s’ha revisat tota la documentació justificada, d’acord amb l’article 16 de 

l’Ordenança General de Subvencions. 

 

Atès el que estableix l’article 17 de l’Ordenança General de Subvencions, en relació a 

la Minoració de la subvenció: “Llevat que s’estableixi el contrari en la resolució quan el 

beneficiari no hagi justificat la totalitat de l’import de les despeses de l’actuació es 

minorarà la subvenció. Si l’import de la subvenció està calculat basant-se en un 

percentatge respecte del pressupost de l’objecte subvencionat, la subvenció a pagar 

s’ha de reduir en funció d’aquest percentatge. Si l’import de la subvenció és una 

quantia certa, la quantitat es reduirà d’acord amb els criteris establerts en les bases o 

la resolució d’atorgament.” 

 

En aquest sentit, han justificat un import inferior a 7.981,82 €, i en aplicació de 

l’article 17 s’haurà d’aplicar una minoració de la subvenció atorgada inicialment. 

 

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

 

 PRIMER.- Modificar la quantia concedida inicialment a l’AMPA CEIP de 

Riudellots de la Selva amb NIF G17298332, i atorgar una subvenció per import de 

1.899,97€ en aplicació de l’article 17 de l’Ordenança General de subvencions. 

 

 SEGON.- Disposar el pagament de 1.899,97€ amb càrrec a la partida 

323.48005 del pressupost del corrent exercici. 

  

 TERCER.-Donar trasllat del present acord al l’AMPA CEIP de Riudellots de la 

Selva. 

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

14.9.- JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ ENTITATS: COMISSIÓ DE FESTES DE 

RIUDELLOTS DE LA SELVA. RENÚNCIA SUBVENCIÓ ATORGADA 

 

Vista la sol·licitud de subvenció presentada en data 8 de maig de 2020 amb registre 

d’entrada número E2020002093 per la Secretària General, Sra. Marta Masmiquel i 

Planagumà, de l’Associació Comissió de Festes de Riudellots de la Selva, per les 

activitats culturals que realitzarà aquesta associació durant l’any 2020. 

 

Vist l’acord de Junta de Govern Local en sessió Ordinària celebrada el dia 19 de maig 

de 2020, que va a atorgar a la Comissió de Festes de Riudellots, una subvenció per 

import de 10.175,15€, per sufragar una part de les despeses de les activitats 

pressupostades en la sol·licitud de subvenció, tal i com es detalla a continuació: 

 

Número 

expedient 

electrònic 

Nom del 

beneficiari  

NIF del 

beneficiari 

Objecte de la 

subvenció 

Període de 

l’activitat 

X2020000363 Comissió de 

Festes de 

Riudellots de 

la Selva 

G55213227 Activitats any 

2020 

15/11/2019 

al 

30/11/2020 

Cost total de 

l’objecte 

subvencionat 

Cost de les 

despeses 

subvenciona

bles  

Import de la 

subvenció 

Percentatge de 

finançament 

Import a 

justificar 

 

38.663,09€ 

 

38.663,09€ 

 

10.175,15€ 

 

26,32% 

 

38.663,09€ 

 

Vist que l’entitat sol·licitant, en data 26 de novembre de 2020, amb registre d’entrada 

número E2020005527 ha presentat instància manifestant que atès que no han pogut 

dur a terme els actes que tenien programats degut a la pandèmia del Covid-19, 

renuncien oficialment a la subvenció atorgada, atès que no poden justificar cap 

activitat. 

 

Vist l’article 20 l’Ordenança General de Subvencions de revocació de subvencions. 

 

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

 

PRIMER.- Acceptar la renúncia formulada per l’Associació Comissió de Festes de 

Riudellots de la Selva, i revocar la subvenció atorgada per acord de Junta de Govern 

Local de data 19 de maig de 2020 per import de 10.175,15€. 

 

SEGON.- Donar trasllat del present acord a l’Associació Comissió de Festes de 

Riudellots de la Selva 

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

14.10.- JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ ENTITATS: CONSELL PASTORAL DE LA 



 

 

 

 

 
 

PARRÒQUIA DE SANT ESTEVE DE RIUDELLOTS DE LA SELVA. 

 

Vista la sol·licitud de subvenció presentada pel Sr. Emili-Xavier Barba Ballester, en 

representació del Consell Pastoral de la Parròquia de Sant Esteve de Riudellots de la 

Selva, el dia 25 de març de 2020 (amb registre d’entrada E2020001564), per cobrir 

part de les despeses d’inversió de les obres de rehabilitació de les instal·lacions de 

l’Església Parroquial de Riudellots de la Selva. 

 

Vist l’acord de Junta de Govern Local en sessió Ordinària celebrada en 7 d’abril de 

2020, que va atorgar al Consell Pastoral de la Parròquia de Sant Esteve de Riudellots 

de la Selva, una subvenció per import de 3.000€, prèvia justificació per import igual o 

superior a 3.000,00€, tal i com es detalla a continuació: 

 

Número 

expedient 

electrònic 

Nom del 

beneficiari  

NIF del 

beneficiari 

Objecte de la 

subvenció 

Període de 

l’activitat 

X2020000288 Consell 

Pastoral de 

la Parròquia 

de Sant 

Esteve de 

Riudellots de 

la Selva 

R-1700002G Despeses 

derivades de les 

obres  de 

rehabilitació del 

l’església 

15/11/2019 

al 

30/11/2020 

Cost total de 

l’objecte 

subvencionat 

Cost de les 

despeses 

subvenciona

bles  

Import de la 

subvenció 

Percentatge de 

finançament 

Import a 

justificar 

 

3.528,00€ 

 

3.528,00€ 

 

3.000,00€ 

 

85% 

 

3.000,00€ 

 

Vist que l’entitat sol·licitant, en data 27 de novembre de 2020, amb registre d’entrada 

número E2019005530, ha presentat una memòria econòmica que ascendeix a un total 

de despeses de 9.529,87€. 

 

Vist que s’ha revisat tota la documentació justificada, d’acord amb l’article 16 de 

l’Ordenança General de Subvencions. 

 

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

 

 PRIMER.- Tenir per degudament justificada la subvenció concedida al  Consell 

Pastoral de la Parròquia de Sant Esteve de Riudellots de la Selva amb NIF R-

1700002G, per import de 3.000,00€. 

 

 SEGON.-  Disposar el pagament amb càrrec a la partida 330.48014 del 

pressupost de l’exercici corrent. 

 

 TERCER.- Donar trasllat del present acord Consell Pastoral de la Parròquia de 

Sant Esteve de Riudellots de la Selva.  

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 



 

 

 

 

 
 

 

14.11.- JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ ENTITATS: AGRUPACIÓ CULTURAL I 

ESPORTIVA RIUDELLOTS (ACER) DESPESES ANY 2020 

 

Vista la sol·licitud de subvenció presentada per Agrupació Cultural i Esportiva 

Riudellots (ACER) registre entrada número E2020000938 de data 13 de febrer de 

2020, per sufragar part de les despeses de l’any 2020, en concepte de mutualitats, 

inscripcions d’equips, arbitratges i material mèdic, etc., pels equips de la secció de 

futbol sala, atletisme i ciclisme.  

 

Vist l’acord de Junta de Govern Local en sessió Ordinària celebrada en 10 març de 

2020, que va atorgar a l’Agrupació Cultural i Esportiva Riudellots (ACER), una 

subvenció per import de 20.000,00€, per sufragar part de les despeses de l’any 2020, 

dels equips de la secció de futbol sala, d’atletisme i ciclisme, tal i com es detalla a 

continuació: 

 

Número 

expedient 

electrònic 

Nom del 

beneficiari  

NIF del 

beneficiari 

Objecte de la 

subvenció 

Període de 

l’activitat 

X2020000218 ACER G17414004 Activitat 

esportiva any 

2020 (futbol 

Sala, atletisme i 

ciclisme) 

15/11/2019 

al 

30/11/2020 

Cost total de 

l’objecte 

subvencionat 

Cost de les 

despeses 

subvenciona

bles  

Import de la 

subvenció 

Percentatge de 

finançament 

Import a 

justificar 

 

37.700,00€ 

 

37.700,00€ 

 

20.000,00€ 

 

53% 

 

37.700,00€ 

 

Vist també que la Junta de Govern Local va acordar atorgar a aquesta entitat una 

bestreta del 80% per import de 16.000,00€ a compte de la subvenció concedida 

inicialment. 

 

Vist que l’entitat sol·licitant, en data 29 de novembre de 2020, amb registre d’entrada 

número E2020005550 ha presentat el compte justificatiu simplificat de la subvenció 

que consta d’una memòria de les activitats amb els resultats obtinguts, d’una 

memòria econòmica que ascendeix a 28.764,88€ i de la justificació documental de les 

activitats subvencionades (relació de factures). A més manifesten que degut a la 

pandèmia del Covid-19 tota l’activitat es va finalitzar de forma prematura el mes de 

març. 

 

Vist que s’ha revisat tota la documentació justificada, d’acord amb l’article 16 de 

l’Ordenança General de Subvencions. 

 

Atès el que estableix l’article 17 de l’Ordenança General de Subvencions, en relació a 

la Minoració de la subvenció: “Llevat que s’estableixi el contrari en la resolució quan el 

beneficiari no hagi justificat la totalitat de l’import de les despeses de l’actuació es 

minorarà la subvenció. Si l’import de la subvenció està calculat basant-se en un 

percentatge respecte del pressupost de l’objecte subvencionat, la subvenció a pagar 



 

 

 

 

 
 

s’ha de reduir en funció d’aquest percentatge. Si l’import de la subvenció és una 

quantia certa, la quantitat es reduirà d’acord amb els criteris establerts en les bases o 

la resolució d’atorgament.” 

 

En aquest sentit, l’entitat ha justificat un import inferior a 37.700,00€, i en aplicació 

de l’article 17 s’haurà d’aplicar una minoració de la subvenció atorgada inicialment. 

 

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

 PRIMER.- Modificar la quantia concedida inicialment a l’Agrupació Cultural i 

Esportiva Riudellots (ACER) amb NIF G17414004, i atorgar una subvenció per import 

de 15.259,88€ en aplicació de l’article 17 de l’Ordenança General de subvencions. 

  

SEGON.- Disposar a aquesta entitat que haurà de retornar a l’Ajuntament de 

Riudellots de la Selva l’import de 740,12€ corresponent a la quantia no justificada de 

la bestreta rebuda de 16.000,00€. El retorn de la quantia indicada s’haurà d’efectuar 

en el següent número de compte corrent: ES68 2100 1348 4102 0000 3502, abans 

del dia 28 de desembre de 2020. 

 

 TERCER.- Donar trasllat del present acord l’Agrupació Cultural i Esportiva 

Riudellots (ACER). 

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

14.12.- JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ ENTITATS: ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS 

DE RIUDELLOTS DE LA SELVA PER LA DINAMITZACIÓ DEL COMERÇ LOCAL DE 

L'ANY 2020 

 

Vista la sol·licitud de subvenció presentada pel Sr. Eduard Duran i Busquets, com a 

President de l’Associació de Comerciants de Riudellots de la Selva, amb registre 

d’entrada número E2020001453 de data 12 de març de 2020, per les campanyes de 

dinamització comercial que organitza aquesta associació. 

 

Vist l’acord de la Junta de Govern Local, en sessió Ordinària celebrada el dia 24 de 

març de 2020, que va atorgar a l’Associació de Comerciants de Riudellots de la Selva 

una subvenció per un import de 2.000,00€, per sufragar les despeses de les 

campanyes de dinamització comercial per l’any 2020, prèvia justificació de despesa 

per import igual o superior a 4.520,00€, tal i com es detalla a continuació: 

 

Número 

expedient 

electrònic 

Nom del 

beneficiari  

NIF del 

beneficiari 

Objecte de la 

subvenció 

Període de 

l’activitat 

X2020000268 Associació de 

Comerciants 

de Riudellots 

G17969627 Accions de 

dinamització 

comercial 

15/11/2019 

al 

30/11/2020 

Cost total de 

l’objecte 

subvencionat 

Cost de les 

despeses 

subvenciona

bles  

Import de la 

subvenció 

Percentatge de 

finançament 

Import a 

justificar 



 

 

 

 

 
 

 

4.520,00€ 

 

4.520,00€ 

 

2.000,00€ 

 

44,25% 

 

4.520,0€ 

 

Vist que en la mateixa sessió de la Junta de Govern Local, es  va resoldre concedir a 

l’Associació de Comerciants una bestreta per import de 1.600,00€ a compte de la 

subvenció concedida. 

 

Vist que l’entitat sol·licitant, en data 30 de novembre de 2020, amb registre d’entrada 

número E2020005572 ha presentat el compte justificatiu simplificat de la subvenció 

que consta d’una memòria de les activitats amb els resultats obtinguts, d’una 

memòria econòmica que ascendeix a 4.606,02€ i de la justificació documental de les 

activitats subvencionades (relació de factures i publicitat).  

Vist que s’ha revisat tota la documentació justificada, d’acord amb l’article 16 de 

l’Ordenança General de Subvencions. 

 

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

 

 PRIMER.- Tenir per degudament justificada la subvenció atorgada per 

l’Associació de Comerciants de Riudellots de la Selva, amb NIF G17969627 per import 

de 2.000,00€ (justificant despeses per import de 4.606,02€).  

 

 SEGON.- Atès que l’Associació de Comerciants de Riudellots de la Selva, amb 

NIF G17969627 ha rebut en concepte de bestreta la quantitat de 1.600,00€, es 

procedeix disposar el pagament de la quantitat restant, 400,00€ amb càrrec a la 

partida 430.48017 del pressupost de l’exercici corrent. 

 

 TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’Associació de Comerciants de 

Riudellots de la Selva. 

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

14.13.- JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ ENTITATS: PARRÒQUIA DE SANT ESTEVE 

DE RIUDELLOTS SUBVENCIÓ PER REPARAR HUMITATS I ESQUERDES A 

L'ESGLÉSIA DE RIUDELLOTS 

 

Vista la sol·licitud de subvenció presentada pel Sr. Jaume Julià Vidal, rector de la 

Parròquia de Riudellots de la Selva, en representació del Consell Pastoral de la 

Parròquia de Sant Esteve de Riudellots, el dia 15 de gener de 2020 amb registre 

d’entrada E2020000239, per la reparació de les humitats i esquerdes de l’Església 

Parroquial de Sant Esteve de Riudellots de la Selva, i on exposa la necessitat de 

l’actuació per tal d’evitar un major deteriorant de l’església. 

 

Atès que és voluntat de la corporació contribuir en la reparació dels desperfectes 

esmentats, en tant que l’església parroquial és un espai històric i cultural del municipi 

de Riudellots, on a més d’actes litúrgics i religiosos, es fan actes de tipus cultural i 

social, com la celebració de noces d’or i argent, la Diada del Jubilat, concerts, etc. 

 

Vist l’acord de Junta de Govern Local en sessió Ordinària celebrada en 28 de juliol de 



 

 

 

 

 
 

2020, que va atorgar al Consell Pastoral de la Parròquia de Sant Esteve de Riudellots 

de la Selva, una subvenció per import de 2.569,38€ per les obres de millora de les 

humitats i esquerdes de l’església Sant Esteve de Riudellots de la Selva, tal i com es 

detalla a continuació: 

 

 

 

 

 

 

 

Número 

expedient 

electrònic 

Nom del 

beneficiari  

NIF del 

beneficiari 

Objecte de la 

subvenció 

Període de 

l’activitat 

X2020000514 Consell 

Pastoral de 

la Parròquia 

de Sant 

Esteve de 

Riudellots de 

la Selva 

R-1700002G Obres de millora 

de les humitats i 

esquerdes de 

l’església Sant 

Esteve de 

Riudellots de la 

Selva. 

15/11/2019 

al 

30/11/2020 

Cost total de 

l’objecte 

subvencionat 

Cost de les 

despeses 

subvenciona

bles  

Import de la 

subvenció 

Percentatge de 

finançament 

Import a 

justificar 

 

2.569,38€ 

 

2.569,38€ 

 

2.569,38€ 

 

100% 

 

2.569,38€ 

 

Vist que l’entitat sol·licitant, amb registre d’entrada número E2020005618, ha 

presentat la factura justificativa de les obres realitzades l’església Sant Esteve de 

Riudellots de la Selva, per import de 2.569,37€  

 

Vist que s’ha revisat tota la documentació justificada, d’acord amb l’article 16 de 

l’Ordenança General de Subvencions. 

 

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

 

 PRIMER.- Tenir per degudament justificada la subvenció concedida a Consell 

Pastoral de la Parròquia de Sant Esteve de Riudellots de la Selva amb NIF R-

1700002G, per import de 2.569,37€.  

 

 SEGON.-  Disposar el pagament de la quantitat de 2.569,37€ amb càrrec a la 

partida 330.48014 del pressupost de l’exercici corrent. 

 

 TERCER.- Donar trasllat del present acord Consell Pastoral de la Parròquia de 

Sant Esteve de Riudellots de la Selva. 

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 



 

 

 

 

 
 

 

15.0.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA 

GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ 

PER DESENVOLUPAR, EN RÈGIM D’ALTERNANÇA I AMB FORMACIÓ DUAL, EL 

CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR ADMINISTRACIÓ I FINANCES, A 

L’INSTITUT SERRALLARGA. APROVACIÓ 

 

Vist que l’Institut Serrallarga de Blanes 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 l’Institut Serrallarga ha presentat un model de conveni de col·laboració. 

 

Vist que l’objecte d’aquest conveni és establir els termes de col·laboració entre les 

parts per impartir el cicle formatiu de grau superior Administració i finances, en règim 

de formació en alternança i amb formació dual, a l’Institut Serrallarga, sense perjudici 

que s’incorporin nous cicles i programes. 

 

Vist que en el cas d’acollir un alumne, caldrà fer una beca de formació, amb una 

aportació econòmica a l’alumne o alumna, en concepte de transport, manutenció i 

material, per un valor no inferior al 100% de l’import vigent en cada moment de 

l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM), per un nombre d’hores de 

pràctiques formatives igual al de la jornada completa en l’activitat. Si el nombre 

d’hores de pràctiques formatives és inferior, l’import de l’aportació econòmica es 

redueix proporcionalment. Com a informació, s’indica que l’IPREM és el que fixa la 

corresponent llei de pressupostos de l’Estat i que l’import vigent és de 537,84 euros 

mensuals. 

 

Vist que la signatura del model de conveni que ha presentat l’Institut Serrallarga, té 

una durada de 4 anys, fins al 30 de novembre de 2024, tot i que no obliga a acollir 

cada any alumnes en pràctiques. 

 

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 l’Ajuntament de Riudellots de la Selva anteriorment ja ha disposat d’alumnes 

en pràctiques i que la valoració general ha estat positiva. 

 

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 la signatura del conveni de col·laboració entre l’Administració 

de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació, 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 Serrallarga, 

de Blanes, que s’adjunta com annex I. 

 

SEGON.- 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. 

 

TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’Institut Serrallarga. 

 

 

 

 

ANNEX I 

 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT 

DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ, 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 SERRALLARGA, DE 

BLANES 

 

 

Reunits: 

 

Per part de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament 

d’Educació, Rubén Fernández Carvajal, director del centre Institut Serrallarga, amb 

codi 17005662, en endavant l’Institut, nomenat per la Resolució de 1 de gener de 

2019, que actua en virtut de la Resolució ENS/2442/2015, de 23 d'octubre, per la qual 

s'aprova un model de conveni de col·laboració en matèria de formació professional, i 

es delega, en els titulars de les direccions dels instituts de titularitat del Departament 

d’Educació, la competència perquè el signin. 

 

Per part de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva, amb NIF 1715900E, Montserrat 

Roura i Massaneda, alcaldessa, nomenada pel Ple de la corporació municipal de 15 de 

juny de 2019, fent ús de les facultats que li són reconegudes a l’article 53 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. 

 

En ús de les seves atribucions, les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal 

suficient per formalitzar aquest acte i 

 

Manifesten: 

 

 Que la Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificacions professionals, 

crea un marc orientat a l'aplicació del model de formació professional a 

Catalunya, com a element estratègic per millorar el nivell de qualificació 

professional de les persones, per incrementar-ne l'ocupabilitat i per impulsar la 

competitivitat de les empreses. 



 

 

 

 

 
 

 Que la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, regula el sistema educatiu no 

universitari de Catalunya. 

 Que el Decret 284/2011, d’1 de març, d’ordenació general de la formació 

professional inicial estableix diverses mesures flexibilitzadores de l’oferta 

d’ensenyaments de formació professional, entre les quals es comprenen la 

formació professional en alternança, les col·laboracions per impartir unitats 

formatives o mòduls professionals en entorns laborals i aquelles altres que 

pugui establir el Departament d’Educació. 

 Que la Resolució ENS/1204/2012, de 25 de maig, organitza la formació en 

alternança en els ensenyaments de formació professional inicial. 

 Que mitjançant la Resolució ENS/2442/2015, de 23 d'octubre, s’aprova un 

model de conveni de col·laboració en matèria de formació professional i es 

delega en les persones titulars dels instituts del Departament d’Educació la 

competència de signar-lo. 

 

En conseqüència, i d’acord amb el que disposen l’article 108 de la Llei 26/2010, de 3 

d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 

Catalunya, i el 47 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 

les parts subscriuen aquest conveni amb subjecció a les següents 

 

Clàusules 

 

Primera. Objecte 

L’objecte d’aquest conveni és establir els termes de col·laboració entre les parts per 

impartir el cicle formatiu de grau superior Administració i finances, amb codi del 

Departament d’Educació AGB0, en règim de formació en alternança i amb formació 

dual, a l’Institut Serrallarga, amb codi 17005662, sense perjudici que s’incorporin 

nous cicles i programes, en els termes que es fixen en la clàusula desena d’aquest 

conveni. 

 

Segona. Compromisos de l’entitat col·laboradora 

L’empresa acollidora es compromet a: 

 

a) Destinar estades a l’empresa per garantir que el nombre d’alumnes que 

estableixi la comissió de seguiment en cada curs faci la formació en règim 

d’alternança i amb formació dual, mitjançant un contracte per a la formació o 

una beca de formació. Aquesta oferta es fa de forma coordinada i solidària 

entre les organitzacions participants. 

 

b) Disposar d’una avaluació de riscos específics del lloc o llocs d’estada a 

l’empresa que hagin d’ocupar els alumnes, d’acord amb la legislació vigent en 

matèria de prevenció de riscos laborals. Si la persona contractada o becada és 

menor d’edat, l’avaluació de riscos ha de tenir en compte aquesta 

circumstància. 

 

c) Retribuir, en el cas de contracte per a la formació, a l’alumne treballador o 

alumna treballadora, d’acord amb la normativa laboral a què estigui sotmesa 

l’entitat. 

 

d) Fer, en el cas de beca de formació, una aportació econòmica a l’alumne o 

alumna, en concepte de transport, manutenció i material, per un valor no 



 

 

 

 

 
 

inferior al 100% de l’import vigent en cada moment de l’indicador públic de 

renda d’efectes múltiples (IPREM), per un nombre d’hores de pràctiques 

formatives igual al de la jornada completa en l’activitat. Si el nombre d’hores 

de pràctiques formatives és inferior, l’import de l’aportació econòmica es 

redueixproporcionalment. Com a informació, s’indica que l’IPREM és el que fixa 

la corresponent llei de pressupostos de l’Estat i que l’import vigent és de 

537,84 euros mensuals. 

 

L’import final de l’aportació econòmica que s’aplica, s’acorda i es fixa a través 

de la comissió de seguiment. 

 

Les beques dels alumnes per dur a terme la formació en alternança tenen una 

durada mínima de dos mesos i màxima de dotze mesos, dins d’un curs 

acadèmic. Si un alumne becat no té reconeguts tots els aprenentatges 

previstos en finalitzar els dotze mesos, la beca pot ser prorrogada una única 

vegada, amb l’acord previ dels representants de l’empresa i del centre 

educatiu. 

 

e) Incloure els alumnes que formalitzin un contracte per a la formació o una beca 

de formació en el règim general de la Seguretat Social, com a assimilats a 

treballadors per compte aliè, d’acord amb el que estableix el Reial decret 

1493/2011, de 24 d’octubre (BOE núm. 259, de 27.10.2011), pel qual es 

regulen els termes i les condicions d’inclusió en el règim general de la 

Seguretat Social de les persones que participin en programes de formació, en 

desplegament del que preveu la disposició addicional tercera de la Llei 

27/2011, d’1 d’agost, sobre actualització, adequació i modernització del 

sistema de la Seguretat Social. 

 

f) Col·laborar amb els professors de l’Institut en el seguiment dels alumnes 

durant l’estada a l’empresa i en la valoració dels aprenentatges assolits. 

 

g) Proporcionar, als responsables dels alumnes en l’empresa, el seguiment de la 

formació bàsica impartida per l’Institut, per poder garantir un seguiment 

correcte. 

 

h) Mantenir la distribució que s’hagi establert en l’organització anual de la 

formació en alternança a l’Institut i a l’empresa, durant el temps acordat per la 

comissió de seguiment, llevat d’extinció per: 

 

- força major, fet que cal comunicar immediatament a l’Institut; 

 

- concurrència d’altres causes justificades, que cal comunicar en el termini de 

preavís que estableixi la comissió de seguiment; 

 

- incompliment, per part dels alumnes, del compromís d’aprofitament acadèmic o 

de l’observació d’un comportament no adequat en l’empresa, amb la 

comunicació prèvia als responsables de l’Institut. 

 

Si l’empresa, després d’acordar l’organització anual de l’alternança, per raons 

 organitzatives, ha de modificar-ne la distribució establerta de l’horari o de la 



 

 

 

 

 
 

 jornada d’activitat en l’empresa, ho ha de comunicar a l’Institut a fi d’analitzar- 

ne conjuntament la viabilitat i, si escau, acordar una nova distribució temporal 

del  treball i de la formació. 

  

i) Posar a disposició places de pràctiques a la mateixa entitat o a d’altres del 

sector, perquè els alumnes puguin fer el crèdit/mòdul Formació en Centres de 

Treball (FCT) corresponent al cicle formatiu, amb la finalitat d’afavorir-ne la 

inserció laboral, i d’acord amb l’Ordre ENS/241/2015, de 27 de juliol, per la 

qual es regula la formació en centres de treball. 

 

 El Departament d’Educació disposa d’una pòlissa d’assegurança de mort o 

 d’invalidesa per accidents personals dels alumnes d’ensenyaments secundaris 

 postobligatoris que fan pràctiques o estades en empreses, i dels professors i 

 tutors del centre docent que participin en el projecte. 

 

 Es pot impartir una formació voluntària d’orientació pedagògica per a totes 

 aquelles persones de l’entitat que exerceixin les funcions de tutor o tutora dels 

 alumnes en FCT. El Departament d’Educació estableix un sistema de 

 reconeixement per a aquesta formació. 

 

 Abans d’iniciar el període de pràctiques, els alumnes han de rebre una 

 formació sobre els coneixements, procediments i actituds que es 

 consideren necessaris per facilitar la seva experiència en el món del  treball, 

 i que ha de preveure continguts rellevants sobre prevenció de  riscos laborals 

 específics del lloc de  l’estada i protecció de dades de caràcter personal o 

 confidencial. L’entitat ha de proveir dels equips i mitjans de protecció 

 necessaris perquè els alumnes desenvolupin les activitats de treball en  les 

condicions de seguretat i salut adequades. 

 

 Mentre l’alumne faci la formació en règim d’alternança i amb formació dual,  la 

durada màxima de la formació en centres de treball, en la mateixa  empresa, és  de 

100 hores. 

 

j) El Departament d’Educació disposa d’una pòlissa d’assegurança de 

responsabilitat patrimonial i civil que cobreix els danys causats a terceres 

persones per als seus empleats i dependents en l’exercici de les seves funcions 

o de l’activitat professional per compte d’aquells, per acció o omissió durant 

l’exercici de la seva activitat, així com la responsabilitat civil professional. Per la 

seva banda, l’empresa té assegurada aquesta mateixa responsabilitat. 

 

Tercera. Actuacions de l’Institut 

 

L’Institut es compromet a fer les actuacions següents: 

 

a) Organitzar la formació en règim d’alternança i amb formació dual en 

col·laboració amb els representants de l’empresa. 

 

b) Presentar la sol·licitud d’autorització d’organització de la formació en règim 

d’alternança i amb formació dual a la Direcció General de Formació Professional 

Inicial i Ensenyaments de Règim Especial. 

 



 

 

 

 

 
 

c) Informar l’alumne que participa en la formació en alternança, i recollir-ne en un 

document la conformitat sobre les característiques de la formació en règim 

d’alternança i amb formació dual. 

 

d) Impartir la formació en prevenció de riscos laborals que s’estableix en el 

currículum del cicle formatiu abans d’iniciar l’estada a l’empresa. 

 

e) Impartir la formació bàsica als tutors de l’empresa, seguint el programa de la 

Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim 

Especial. 

 

f) Establir conjuntament amb l’empresa el mètode de seguiment dels alumnes al 

llarg de l’estada a l’empresa i les accions correctores necessàries del procés 

d’aprenentatge per afavorir-ne el rendiment acadèmic. 

 

g) Establir i consensuar amb l’empresa el mètode per valorar els aprenentatges 

assolits en l’estada a l’empresa. 

 

h) Possibilitar, en cas de finalització anticipada del contracte per a la formació o la 

beca de formació, que els alumnes puguin cursar la formació iniciada, pels 

mitjans que el centre estableixi, en què s’inclou la metodologia semipresencial. 

 

Quarta. Altres mesures i actuacions de formació professional 

L’Institut dona suport a l’empresa, informant, assessorant i orientant dels serveis de: 

 

- reconeixement acadèmic de l’experiència professional; 

- reconeixement acadèmic de la formació contínua; 

- oferta de formació professional per a col·lectius singulars; 

- accés de treballadors als cicles formatius, tot i que no tinguin els requisits 

d’accés; 

- proves d’accés als cicles formatius. 

 

L’Institut pot proposar a la Direcció General de Formació Professional Inicial i 

Ensenyaments de Règim Especial la formalització d’un conveni que reculli el 

desenvolupament de la mesura flexibilitzadora corresponent. 

 

Cinquena. Confidencialitat 

 

L’entitat ha de presentar a l’Institut els compromisos de confidencialitat que han de 

signar els alumnes que desenvolupin la formació en alternança i, si escau, els 

professors del centre. 

 

Sisena. Protecció de dades de caràcter personal 

 

Ambdues parts es comprometen a donar estricte compliment a la normativa 

reguladora de protecció de dades de caràcter personal, d’acord amb el que determina 

el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 

2016, relatiu a la protecció de les persones físiques, pel que fa al tractament de dades 

personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i pel qual es deroguen la Directiva 

95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de 

desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i també 



 

 

 

 

 
 

aquella altra normativa reguladora de protecció de dades de caràcter personal que 

sigui d’aplicació durant la vigència d’aquest conveni i que no contradigui, s’oposi o 

sigui incompatible amb el Reglament (UE) 2016/679 i la Llei orgànica 3/2018. 

 

Les parts signants també han de complir les previsions que s’estableixen a la Llei 

orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat 

personal i familiar i a la pròpia imatge, i la resta de normativa d’aplicació. 

 

 

Setena. Protecció dels menors 

 

Les parts es comprometen que el seu personal, propi o extern, que intervingui en 

l’execució d’aquest conveni, compleixi la normativa vigent en matèria de protecció del 

menor, concretament el requisit que determina l’apartat 5 de l’article 13 de la Llei 

orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de modificació 

parcial del Codi civil i de la Llei d’enjudiciament civil. 

 

Vuitena. Igualtat 

 

Les parts signants estan compromeses amb la igualtat i la no discriminació, i 

garanteixen l'accés de les dones i dels homes a la formació professional, i poden 

establir accions positives específiques que corregeixin les situacions de 

subrepresentació d'un o un altre sexe en determinades especialitats i portar a terme 

accions d'orientació professional no sexista. 

 

Novena. Comissió de seguiment 

 

Per seguir i coordinar les accions previstes en aquest conveni es constitueix una 

comissió, integrada com a mínim per un representant de cadascuna de les parts, 

designat pels signataris del conveni. 

 

Aquesta comissió actua segons el règim de funcionament que ella mateixa estableix, 

amb els objectius de donar compliment al conveni, resoldre les qüestions sobre la 

interpretació o modificació, i fer-ne un seguiment periòdic del desenvolupament. 

 

S’han d’exposar, davant la comissió, les activitats formatives que s’han fet, perquè en 

tinguin coneixement els membres de la comissió i puguin fer, si escau, propostes de 

millora. 

La comissió s’ha de reunir almenys un cop cada curs per coordinar les actuacions 

necessàries i fer-ne el seguiment. Ha d’aixecar acta dels acords d’organització de la   

formació en alternança i d’altres de rellevants que siguin adoptats en cadascuna de les 

reunions, i enviar-les a les institucions participants d’aquest conveni. 

 

La comissió ha d’elaborar un informe anual de valoració global del conveni, 

preferentment un mes abans de la data prevista de finalització de les actuacions 

objecte del conveni. 

 

Aquest informe s’ha de presentar a les parts que el signen, perquè en puguin avaluar 

els resultats. L’Institut ha d’arxivar l’informe i tenir-lo a disposició de la Inspecció 

d’Educació. Aquest informe forma part de la documentació del sistema de qualitat dels 

centres. 



 

 

 

 

 
 

 

Aquesta comissió de seguiment pot coordinar les seves actuacions amb altres 

comissions de seguiment que estiguin relacionades amb el compliment dels objectius 

d’aquest conveni. 

 

També és funció de la comissió determinar les conseqüències aplicables en el cas de 

que les parts incompleixin els compromisos. 

 

Desena. Ampliació a nous cicles formatius 

 

Les parts signants poden incorporar a aquest conveni nous cicles formatius i 

programes, mitjançant un acord que la comissió de seguiment reculli en acta. La còpia 

d’aquest acord s’ha de fer arribar immediatament a la Direcció General de Formació 

Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial. 

 

Onzena. Vigència 

 

Aquest conveni entra en vigor l’1 de desembre de 2020 , i és vigent fins al 30 de 

novembre de 2024 (com a màxim quatre anys de vigència). 

 

Dotzena. Causes d’extinció 

 

Aquest conveni es pot resoldre per qualsevol de les causes següents: 

 

a) Per mutu acord de les parts, que s’ha de manifestar de forma expressa. 

b) Per l’incompliment de qualsevol de les parts en l’execució del conveni. 

c) Per denúncia d’alguna de les parts, que cal comunicar per escrit abans del 31 

de març de cada any. 

d) Per manca d’alumnes matriculats. 

e) Per manca d’oferta d’estades a l’empresa per seguir amb el règim de formació 

en alternança i amb formació dual, per part de les empreses col·laboradores. 

f) Per qualsevol altra causa de les generals que s’estableixen en la legislació 

vigent. 

  

Tretzena. Naturalesa i jurisdicció 

 

Aquest conveni té naturalesa administrativa. Les qüestions litigioses sorgides sobre la 

interpretació, la modificació, la resolució i els efectes d’aquest conveni que no puguin 

ser resoltes de mutu acord en el si de la comissió de seguiment que es constitueix en 

la clàusula novena, seran resoltes per la jurisdicció contenciosa administrativa. 

 

 

Per tal que així consti, i com a prova de conformitat, les parts signen aquest conveni. 

 

 

 

Per part de l’Institut Serrallarga Per part de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva 

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 



 

 

 

 

 
 

 

 

16.0.- URGENTS: 

 

16.1.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'INSTITUT D'ASSISTÈNCIA 

SANITÀRIA I L'AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS PER A LA PRESTACIÓ DE 

SERVEIS PER AL CENTRE D'ATENCIÓ PRIMÀRIA DE RIUDELLOTS. PRÒRROGA 

 

Vist que en sessió de la Junta de Govern celebrada 19 de novembre de 2019, es va 

aprovar el conveni de col·laboració entre l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS) i 

l’Ajuntament de Riudellots de la Selva. 

 

Atès que l'IAS té concertat amb el Servei Català de la Salut la gestió del Centre 

d'Atenció Primària de Riudellots. 

 

Atès que l'Ajuntament de Riudellots hi presta els servei de neteja, seguretat, 

subministrament de llum, aigua, climatització i manteniment del centre. 

 

Vist el que estableix la clàusula número quarta de l’esmentat conveni: “El present 

conveni, que assortirà efectes des de l’1 d’octubre de 2019, romandrà en vigor fins a 

30 de setembre de 2020, i podrà ser prorrogable de forma bianual per voluntat 

expressa de les parts”. 

 

Atès que les parts estan d’acord de prorrogar el conveni ja que l’Ajuntament de 

Riudellots continua prestant el servei de neteja, seguretat, subministrament de llum, 

aigua, climatització i manteniment. 

 

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 la urgència de la present proposta. 

 

SEGON.- Prorrogar el Conveni de col·laboració entre l’Institut d’Assistència 

Sanitària i l’Ajuntament de Riudellots de la Selva per a la prestació de servei per al 

Centre d’Atenció Primària de Riudellots de la Selva, fins el 30 de setembre del 

2022. S’adjunta el Conveni com Annex I a la present proposta. 

 

TERCER.- Facultar a l’Alcaldessa Sra. Montserrat Roura i Massaneda, per a la 

pròrroga 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. 

 

 QUART.- Donar trasllat del present acord a l’Institut d’Assistència Sanitària. 

 

ANNEX I 

 



 

 

 

 

 
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'INSTITUT D'ASSISTÈNCIA SANITÀRIA 

I L'AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS PER AL 

CENTRE D'ATENCIÓ PRIMÀRIA DE RIUDELLOTS 

 

 

REUNITS 

 

D'una banda, l’INSTITUT D'ASSISTÈNCIA SANITÀRIA, empresa pública adscrita al 

Servei Català de la Salut, amb personalitat jurídica pròpia, CIF núm. 6750003C , amb 

domicili social al carrer Dr. Castany s/núm. de Salt, CP 17190, i en el seu nom i 

representació el Sr. Joan Profitós Tuset, actuant en la seva qualitat de President del 

Consell d’Administració, d’acord amb les facultats que li foren concedides pe Acord del 

Govern de la Generalitat del 22 de febrer de 2011, renovades pe Acord del Govern del 

24 de febrer de 2015 i desplegades per escriptura de poders amb número de protocol 

111/15 del 26 de febrer de 2015 atorgades davant la notària de Salt, Sra. Maria Elena 

Sanmamed Prieto 

 

I de l'altra, l'AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA, representat per la Sra. 

Alcaldessa, Montserrat Roura i Massaneda.  

 

Ambdues parts, en la representació en què actuen, es reconeixen mútuament 

capacitat jurídica suficient per aquest acte i 

 

 

MANIFESTEN: 

 

PRIMER.- Que l'IAS té concertat amb el Servei Català de la Salut la gestió del Centre 

d'Atenció Primària de Riudellots i que està interessat en què l'Ajuntament de Riudellots 

hi presti el servei de neteja, seguretat, subministrament de llum, aigua, climatització i 

manteniment. 

 

SEGON.- Que l'Ajuntament de Riudellots està disposat a realitzar els esmentats 

serveis i subministrament, per la qual cosa, ambdues part subscriuen el present 

conveni de col·laboració de conformitat amb les següents 

 

 

E S T I P U L A C I O N S:  

 

PRIMERA.- L'Ajuntament de Riudellots es compromet a realitzar el servei de neteja 

telefonia, seguretat, subministrament de llum, aigua, climatització i manteniment. El 

servei de telefonia i dades, queda exclòs d’aquest conveni, atès que per Resolució 

d’Alcaldia número 2019/742 de 2 d’octubre de 2019, es va acordar la cessió del 

número de telèfon i fax al IAS. 

 

 

SEGONA.- L'IAS pagarà a l'Ajuntament la quantitat total de 8.037,59€ euros anuals 

per la prestació de la totalitat dels conceptes abans esmentats mitjançant 

transferència i d'acord amb el següent detall: 

 

 

Servei Cost anual 



 

 

 

 

 
 

Servei  de neteja, de dilluns a divendres 1'45 hores/dia  6.453,30 € 

Servei de seguretat, connecta a central i acuda     469,33 € 

Servei de llum, aigua, climatització, manteniment  1.114,66 € 

Total  8.037,29 € 

 

 

TERCERA. L'IAS pagarà aquest import mitjançant pagaments trimestrals per 

transferència i a càrrec de les imputacions pressupostàries que es relacionen. Aquests 

preus es revisaran anuals d'acord amb l'IPC.  

 

SERVEI 

CODI 

COMPTABLE 

PARTIDA 

PRESSUPOSTÀRIA 

Servei de neteja 607100 227.0001 

Servei de seguretat 607200 227.0002 

Servei de llum i aigua 628900 221.0001 

 

 

QUARTA.  El present conveni, que assortirà efectes des de l’1 d’octubre de 2019, 

romandrà en vigor fins a 30 de setembre de 2020, i podrà ser prorrogable de forma 

bianual per voluntat expressa de les parts. 

 

En cas de pròrroga les quantitats pactades s’incrementaran o reduiran en funció de la 

variació de l’IPC general d’àmbit estatal, a partir del segon any.   

 

CINQUENA. Es deixa sense efectes el conveni firmat per ambdues parts el 2 de maig 

de 2005, el de 24 de setembre de 2015, el de 15 de maig de 2017 i el del 30 de 

setembre de 2017 que queden substituïts i derogats per aquest nou conveni a tots els 

efectes. 

 

I perquè consti, s'estén aquest conveni per duplicat i a un únic efecte, i signen 

ambdues parts a Salt, 30 de setembre de 2019.” 

 

Sr. Joan Profitós Tuset    Sra. Montserrat Roura Massaneda 

President IAS      Alcaldessa de Riudellots 

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

16.2.- JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ ENTITATS: INSTITUT DE CASSÀ DE LA 

SELVA. PROGRAMA PLA DE LECTURA CURS 2019/2020 

 

Vista la sol·licitud de subvenció presentada en data 28 de gener de 2020 amb registre 

d’entrada número E2020000558 pel Sr. Josep Pla Clara, Director de l’Institut de Cassà 

de la Selva, on sol·licita subvenció per dur a terme el Pla lector pels alumnes 1r, 2n i 

3r d’ESO de l’Institut de Cassà de la Selva. 

 

Vist, que l’objecte de la subvenció és l’adquisició de llibres per fer una biblioteca 

d’aula, que ha de servir per impulsar l’hàbit de la lectura per millorar la comprensió 



 

 

 

 

 
 

lectora, la lectura autònoma i el gust per la lectura. 

 

Vist que són 106 els alumnes de Riudellots de la Selva que estan escolaritzats a 

l’Institut de Cassà de la Selva. 

 

Vist l’acord de la Junta de Govern Local en sessió Ordinària celebrada el dia 24 de 

març del 2020, al qual va atorgar a l’Institut de Cassà de la Selva una subvenció per 

un import de 1.200,00 € pel programa de Pla de Lectura pel curs 2019/2020, tal i com 

es detalla a continuació: 

 

Número 

expedient 

electrònic 

Nom del 

beneficiari  

NIF del 

beneficiari 

Objecte de la 

subvenció 

Període de 

l’activitat 

X202000257 INSTITUT 

CASSÀ DE LA 

SELVA 

Q6750004A Pla lector 

alumnes ESO 

15/11/2019 

al 

30/11/2020 

Cost total de 

l’objecte 

subvencionat 

Cost de les 

despeses 

subvenciona

bles  

Import de la 

subvenció 

Percentatge de 

finançament 

Import a 

justificar 

 

1.200,00€ 

 

1.200,00€ 

 

1.200,00€ 

 

100% 

 

1.200,00€ 

 

Vist que l’entitat sol·licitant, en data 13 de novembre de 2020, ha presentat el compte 

justificatiu simplificat de la subvenció que consta d’una memòria de les activitats amb 

els resultats obtinguts, d’una memòria econòmica que ascendeix a 1.204,08€ i de la 

justificació documental de les activitats subvencionades (relació de factures). També 

fan constar que tots els llibres adquirits porten una etiqueta on consta el suport 

econòmic de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva. 

 

Vist que s’ha revisat tota la documentació justificada, d’acord amb l’article 16 de 

l’Ordenança General de Subvencions. 

 

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

 

 PRIMER.- Aprovar la urgència de la present proposta. 

 

 SEGON.- Tenir per degudament justificada la subvenció atorgada a l’Institut de 

Cassà de la Selva amb NIF Q6750004A, per import de 1.200,00 € (justificant despeses 

per import de 1.204,08€).  

 

TERCER.- Disposar el pagament de 1.200,00€ amb càrrec a la partida 

324.48008 del pressupost del corrent exercici. 

 

 QUART.- Donar trasllat del present acord a l’Institut de Cassà de la Selva. 

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 



 

 

 

 

 
 

16.3.- 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 base sisena (tipologia de les subvencions), en la Línia A) s’estableix que es   

concedirà una subvenció per l’adquisició de material de protecció necessari pel 

funcionament del negoci, com guants, mascaretes, gel desinfectant o altre material 

similar, per prevenir 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 fins el dia 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.  

 

Vist que l’import màxim que es pot percebre de la línia a) serà de 3.000,00€ en total, i 

sempre que s’ajusti al material necessari per dur a terme l’activitat segons els 

protocols, si existeixen, o bé sigui material d’ús recomanat per a la contenció del 

contagi del COVID-19. 

 

Vista la base setzena estableix que pel que fa a la documentació del material adquirit 

de mesures de protecció, que no s’hagués pogut acreditar perquè encara no s’havia 

efectuat la corresponent despesa o perquè es tracta d’una documentació encara no 

presentada, referit als mesos posteriors a la sol·licitud, s’haurà de presentar com a 

màxim el dia 18 de gener de 2021. Posteriorment l’òrgan competent, verificarà 

aquesta documentació justificativa per tal de poder rebre la subvenció d’acord amb les 

prescripcions d’aquestes bases. 

 

Vista la base dissetena que estableix que el pagament de la subvenció concedida, 

s’efectuarà en diversos períodes: 1. El primer pagament es realitzarà després que 

l’òrgan competent emeti la corresponent resolució de concessió de la subvenció, 

referent a les subvencions de les línies a), b).  

2. El segon i successius pagaments es realitzaran quan el beneficiari/a justifiqui les 

despeses que no s’haguessin pogut presentar inicialment relatives a la línia a) de 

subvencions, i l’òrgan competent emeti la resolució corresponent. 

 

Vist que les següents sol·licituds referides a la documentació del material adquirit de 

mesures de protecció del prevenir el contagi del COVID-19 i que no varen poder 

acreditar-se perquè encara no s’havia efectuat la corresponent despesa, referit als 

mesos posteriors a la sol·licitud: 

 

Nom sol·licitant Raó social Número i data 

de Registre 

entrada 



 

 

 

 

 
 

David Garcia-Quintas 

Fernández 

Quirón Advocats E2020004137 

16/09/2020 

David Garcia-Quintas 

Fernández 

Quirón Advocats E2020005221 

11/11/2020 

Carmen Calle Caceres  Perruqueria i estètica Nova E2020004991 

30/10/2020 

Marc Panella Riera Serveis Panella, SL E2020005016 

02/11/2020 

Pilar Bosacoma Costa Perruqueria Pilar E2020005018 

02/11/2020 

Gemma Xifra Quintana Estanc de Riudellots E2020005094 

04/11/2020 

Daniel Tinoco del Alamo Restaurant el Polígon SL E2020005294 

16/11/2020 

Elisabet Díaz Fernandez La pelu de l’Eli E2020005378 

18/11/2020 

Magdalena Calle Caceres Perruqueria i estètica Nova E2020005460 

23/11/2020 

Eva Fernandez Serrano Estètica de l’Eva E2020005464 

23/11/2020 

Sandra Garriga Galobardes SG2 fisioteràpia E2020005597 

01/12/2020 

Jèssica Cuenca Torres Like a dream E2020005603 
01/12/2020 

Carles Moralejo Mendez Moralejo Avances Dentales SLPU E2020005659 

04/12/2020 

 

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

Govern Local, d’acord la base dotzena. 

 

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

 

 PRIMER.- Aprovar la urgència de la present proposta. 

 

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

línia A, d’acord amb la regulació de l’article sisè 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: 

 

Nom 

sol·licitant 

Raó social Objecte Activitat 

essencial 

o no 

essencial 

Import 

atorgat 

observacions 

David 

Garcia-

Quintas 

Fernández 

Quirón 

Advocats 

Material 

protecció 

Covid-19 

Activitat 

no 

essencial 

331,55€  



 

 

 

 

 
 

Carmen 

Calle 

Caceres 

 Perruqueria 

i estètica 

Nova 

Material 

protecció 

Covid-19 

Activitat 

no 

essencial 

145,37€  

Marc 

Panella 

Riera 

Serveis 

Panella, SL 

Material 

protecció 

Covid-19 

Activitat 

essencial 

  578,85€  

Pilar 

Bosacoma 

Costa 

Perruqueria 

Pilar 

Material 

protecció 

Covid-19 

Activitat 

no 

essencial 

813,85€  

Gemma 

Xifra 

Quintana 

Estanc de 

Riudellots 

Material 

protecció 

Covid-19 

Activitat 

essencial 

268,16€  

Daniel 

Tinoco del 

Alamo 

Restaurant 

el Polígon 

SL 

Material 

protecció 

Covid-19 

Activitat 

no 

essencial 

200,27€  

Elisabet 

Díaz 

Fernandez 

La pelu de 

l’Eli 

Material 

protecció 

Covid-19 

Activitat 

no 

essencial 

456,55€ 

 

 

Magdalena 

Calle 

Caceres 

Perruqueria 

i estètica 

Nova 

Material 

protecció 

Covid-19 

Activitat 

no 

essencial 

605,35€  

Eva 

Fernandez 

Serrano 

Estètica de 

l’Eva 

Material 

protecció 

Covid-19 

Activitat 

no 

essencial 

458,04€ Només s’inclouen 

factures de 

despeses material 

de protecció  del 

Covid. 

Sandra 

Garriga 

Galobardes 

SG2 

fisioteràpia 

Material 

protecció 

Covid-19 

Activitat 

essencial 

1.650,28€  

Jèssica 

Cuenca 

Torres 

Like a 

dream 

Material 

protecció 

Covid-19 

Activitat 

no 

essencial 

1.965,36€ Import màxim és 

de 3.000,00€ i ja 

es va atorgar 

subvenció per 

import de 

1.034,64€. 

Carles 

Moralejo 

Mendez 

Moralejo 

Avances 

Dentales 

SLPU 

Material 

protecció 

Covid-19 

Activitat 

essencial 

1.797,63€ Import màxim és 

de 3.000,00€ i ja 

es va atorgar 

subvenció per 

import  de 

1.202,37€. 

 

SEGON.- Disposar la despesa amb càrrec a la partida número 430.4700 del 

pressupost del corrent exercici. 

 

TERCER.- Donar trasllat del present acord als interessats. 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 



 

 

 

 

 
 

16.4.- OBRES DE REURBANITZACIÓ DELS ACCESSOS AL PAVELLÓ 

POLIESPORTIU MUNICIPAL. REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ. 

 

La Junta de govern local, en sessió celebrada el dia 6 d’octubre de 2020, va aprovar 

l’expedient de contractació instruït i va convocar licitació pública per a la contractació 

de les obres de reurbanització dels accessos al pavelló poliesportiu municipal, amb la 

corresponent aprovació del Plec de clàusules administratives que regeix la 

contractació. 

 

L’anunci de licitació es va publicar al perfil del contractant de l’Ajuntament el dia 9 

d’octubre de 2020 i el termini de quinze dies per a la presentació de proposicions 

finalitzava el dia 30 d’octubre de 2020.  

 

Dins el període de presentació de proposicions es varen presentar les següents:  

 

1. Girodservices, SL, amb NIF B60070505 

2. Curnal Invest, SL, amb NIF B65176307 

3. Aglomerats Girona, SA, amb NIF A17207168 

4. Rubau Tarrés, SAU, amb NIF A17018813 

5. Xavier Alsina, SA, amb NIF A17228131 

6. Voracys, SL, amb NIF B65699092 

7. Mirfer, SA, amb NIF A17154550 

8. Excavaciones y pinturaas, SA (EPSA), amb NIF A17060898 

9. Massachs obres i paisatge, SLU, amb NIF B17245093 

10. Serveis integrals 360 Plus, SL, amb NIF B65891475 

11. Tec Raul, SL, amb NIF B64940380 

12. Vialitat i serveis, SLU, amb NIF B64311913 

13. Construccions Fusté, SA, amb NIF A17034505 

14. Hier Cons Empordà, SL, amb NIF B17658113 

15. Pere Boada Comas, SL, amb NIF B17320268 

16. Ocat 2011 Construccions, SLU, amb NIF B55101059 

 

Vistes les diferents actuacions practicades per la Mesa de contractació i, 

concretament, la proposta de classificació de les proposicions presentades i la 

proposta d’acceptació de la justificació formulada per l’empresa GIRODSERVICES, 

S.L., que va presentar l’oferta econòmicament més avantatjosa i que es trobava 

incursa en situació d’anormalitat: 

 

Nº EMPRESA LICITADORA 

PUNTAUCIÓ 

OFERTA 

ECONÒMICA 

PUNTAUCIÓ 

TERMINI 

GARANTIA 

TOTAL 

PUNTUACIÓ 

1 GIRODSERVICES, SL 50,00 30 80,00 

2 TEC RAUL, SL 49,16 30 79,16 

3 OCAT 2011 CONSTRUCCIONS,SLU 49,14 30 79,14 

4 VORACYS, SL 47,50 30 77,50 

5 RUBAU TARRÉS, SAU 45,25 30 75,25 

6 EXCAVACIONES Y PINTURAS, SAU 44,77 30 74,77 

7 PERE BOADA COMAS, SL 44,06 30 74,06 

8 AGLOMERATS GIRONA, SA 43,23 30 73,23 



 

 

 

 

 
 

9 HIER CONS EMPORDÀ SL 43,10 30 73,10 

10 MIRFER SA 42,62 30 72,62 

11 CURNAL INVEST, SL 42,25 30 72,25 

12 SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS, SL 41,75 30 71,75 

13 MASSACHS OBRES I PAISATGE SLU 41,22 30 71,22 

14 CONSTRUCCIONS FUSTÉ,SA 40,63 30 70,63 

15 VIALITAT I SERVEIS, SLU 39,95 30 69,95 

16 XAVIER ALSINA, SA 44,30 12 56,30 

 

De conformitat amb l’establert a l’article 149.6 de la Llei de contractes del sector 

públic (LCSP), la Mesa de contractació avaluarà tota la informació i documentació 

proporcionada pel licitador dins de termini i elevarà de forma motivada la 

corresponent proposta d’acceptació o rebuig a l’òrgan de contractació.  

 

L’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de govern local, en virtut de la 

delegació de competències efectuada per l’Alcaldessa-Presidenta de la Corporació, 

mitjançant resolució 2019DECR0005050, de 21 de juny de 2020, sens perjudici de la 

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

 

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

 

PRIMER.- Aprovar la urgència de la present proposta.  

 

SEGON.- Admetre la proposta formulada per la Mesa de contractació per la qual 

s’accepta la justificació del preu ofert per la companyia mercantil GIRODSERVICES, 

S.L., d’acord amb els arguments i justificacions que consten en la documentació 

presentada per ella dins el termini establert a l’efecte.  

 

Requerir a la companyia mercantil GIRODSERVICES, S.L., amb NIF  

B60070505, que ha presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa d’acord amb 

els criteris de valoració establerts a la clàusula XIV del quadre de característiques del 

PCAP, per tal que, dins el termini de set dies hàbils a comptar des de l’enviament de la 

notificació del present acord, presenti la següent documentació: 

  

- Certificat de la classificació empresarial, als efectes d’acreditar la 

corresponent solvència.  

- Certificat d’estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de 

la Seguretat Social (Generalitat de Catalunya, AEAT i Seguretat Social). 

- Documentació acreditativa de la representació de la Sra. Raquel Torres 

Pachón. 

- Còpia de la pòlissa de responsabilitat civil per riscos professionals, així com 

còpia de l’últim rebut o certificat emès per l’entitat asseguradora que en 

demostri la seva vigència o bé el compromís de mantenir la mateixa durant 

tot el període de vigència del contracte. 

- Documentació acreditativa de disposar dels mitjans personals i materials 

que s’hagués compromès a adscriure a l’execució del contracte, amb 

inclusió dels noms i la qualificació professional del personal responsable 

d’executar la prestació objecte del contracte. 

- Constitució a disposició de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva, de la 



 

 

 

 

 
 

garantia definitiva d‘un 5% del preu, IVA exclòs, que es podrà prestar en 

qualsevol de les formes establertes a l’article 108 de la LCSP.  

- Constitució a disposició de l’Ajuntament de Riudellots de la selva, de la 

garantia complementària (ofertes presumptament anormals) d’un 5% del 

preu, IVA exclòs, que es podrà prestar en qualsevol de les formes 

establertes a l’article 108 de la LCSP. 

 

 

TERCER.- Advertir a GIRODSERVICES, S.L. que la manca de presentació de la 

documentació esmentada en el termini establert a l’efecte, comportarà que s’efectuï 

proposta d’adjudicació a favor del següent candidat que ha obtingut major puntuació, 

atorgant-li el corresponent termini per a la presentació de la documentació 

corresponent.  

 

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

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

17.0.- PRECS I PREGUNTES 

 

 

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

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

amb mi. 

 

Signat electrònicament, 
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