ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DEL DIA 12 DE GENER DE 2021
Identificació de la sessió:
Núm. X2021000012
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 12 de gener de 2021
Hora d’inici: 08:00 h
Hora de fi: 08:30 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.- LLICÈNCIES:
2.1.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA. INMOSELVA SL
2.2.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA. ACD PARTS ENGINEERING SL
3.- ADJUDICACIÓ ACORD MARC ACM
4.- OBRES DE SUBSTITUCIÓ DEL PAVIMENT DE PARQUET DEL PAVELLÓ
POLIESPORTIU. APROVACIÓ CERTIFICACIÓ.
5.- OBRES D'ASFALTATGE DEL CAMÍ DEL REGÀS. APROVACIÓ DEVOLUCIÓ AVAL
PRESTAT EN CONCEPTE DE GARANTIA.
6.- CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER ENTITATS PER A L'ANY 2021
7.- URGENTS:
7.1- SERVEI DE FORMACIÓ PER A JOVES DEL MUNICIPI AMB SITUACIÓ DE
VULNERABILITAT O RISC D'EXCLUSIÓ SOCIAL "COACHING AMB JOVES: CREANT
FUTUR AMB CONFIANÇA". ACCEPTACIÓ PRESSUPOST.
8.- 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 15 de desembre de 2020.

2.0.- LLICÈNCIES:
2.1.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA. INMOSELVA SL
Vist l’expedient de llicència urbanística i els diversos documents que hi figuren
incorporats.
Vist l’informe emès per l’arquitecta tècnica municipal, de data 9 de desembre de 2020
i de l’enginyer municipal, de data 17 de desembre de 2020, ambdós 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: X2018000450



Sol·licitant:



Obres que s’autoritzen:



Emplaçament: Av. MAS PINS, 200



Referència Cadastral : 4690302DG8349S0001TB



Terminis per a executar les obres: Un any per començar i tres anys per acabar,
a comptar des de la data de notificació del present acord (art. 189.1 del Text
refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost).



Liquidació definitiva de la Taxa per l’estudi, anàlisi i expedició de documents i
llicències en l’àmbit urbanístic: ............................................. 268,32.-€
(pagament efectuat en data 23/07/2018).
Diferència entre el barem de la taxa en funció del pressupost..... 429,51.-€

INMOSELVA SL
AMPLIACIÓ EDIFICI INDUSTRIAL.

Quota diferencial : ............................................................. 161,19.-€


Liquidació provisional de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i
obres (ICIO):
Pressupost de l’obra ............................................ 88286,64.-€
Impost Construccions Instal.lacions i Obres (ICIO) ... 3’09%
Quota impost .................................................... 2728,05.-€

SEGON.- L’eficàcia de llicència urbanística atorgada, queda subjecte al
compliment dels següents condicionants:
1.

En relació al contingut del projecte i documentació presentada:
1.1

Prèviament a l’inici de les obres caldrà aportar la següent documentació:

2.

Projecte executiu visat que haurà de ser validat pels serveis tècnics
municipals.
Assumeix de direcció.
Designació del coordinador de seguretat i salut en execució d’obra.

Altres autoritzacions que es requereixen amb caràcter previ:
2.1. La obtinguda per part de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, de data 22
d’abril de 2016 amb condicionants. (autorització obtinguda per la construcció
originària de la nau (Exp. X2016000350)
2.2. En cas de precisar-se la instal·lació d’algun tipus de grua-torre per a
l’execució de les obres, cal obtenir autorització del Departament d’Empresa i
Ocupació de la Generalitat de Catalunya i presentar en aquest Ajuntament,
degudament diligenciat, el model “GR-1”

3.

En quant a la gestió de les runes i altres residus originats:
3.1 La persona titular de la comunicació prèvia urbanística ha de garantir que els
residus que genera siguin gestionats de conformitat amb l’establert a l’article 11c
del Decret 89/2010, de 29 de juny pel qual s’aprova el Programa de gestió de
residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), modificat posteriorment pel
Reial Decret 210/2018, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el Programa de prevenció i
gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20) publicat al BOE núm. 92 de
16 d’abril.
3.2 S’ha aportat document d’acceptació de residus de construcció i/o demolició
d’acord amb el que determina el Reial Decret 210/2018 de 6 d’abril, pel qual
s’aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya
(PRECTA20), 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
2.2.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA. ACD PARTS ENGINEERING SL
Vist l’expedient de llicència urbanística i els diversos documents que hi figuren
incorporats.
Vist l’informe emès per l’arquitecte municipal,
amb caràcter favorable.

de data

17 de desembre de 2020,

De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local ACORDA:
PRIMER.- Atorgar la següent llicència urbanística:


Exp. Número: X2019000695



Sol·licitant:

ACD PARTS ENGINEERING SL



Obres que s’autoritzen:
LEGALITZACIÓ D'OBRES EN NAU EXISTENT :
OFICINA A PLANTA BAIXA, MÒDUL D’EMMGATZEMATGE, VESTUARI I WC
PERSONAL, ALTELL AMB OFICINES I WC I ESCALA EXTERIOR DEL PATI DEL
C/GINESTA.



Emplaçament: AV. PAISOS CATALANS, 218



Referència Cadastral : 3694305DG8339S0001HH



Liquidació definitiva de la Taxa per l’estudi, anàlisi i expedició de
documents i llicències en l’àmbit urbanístic: .................... 268,32.-€



Liquidació provisional de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i
obres (ICIO):
Pressupost de l’obra ................................................ 21942,27.- €
Impost Construccions Instal.lacions i Obres (ICIO) .... 3’09%
Quota impost ....................................................... 678,01 .-€
SEGON.- Donar trasllat de la present resolució a l’interessat/ada.

Resultat: Aprovat per unanimitat
3.0.- ADJUDICACIÓ ACORD MARC ACM
ANTECEDENTS
1.- La Comissió Executiva del CCDL, prèvia tramitació del corresponent procediment
administratiu de licitació a tal efecte, en la sessió celebrada el dia 20 de juliol de 2018,
va acordar adjudicar els diferents lots de l’Acord marc de subministrament d’equips
d’impressió i de multifunció en les modalitats de compra i arrendament, amb
destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2017.02) a les empreses següents:
GIROCOPI, S.L – SISTEMES D’ORGANITZACIÓ, S.A. – UTE:
Lot: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,17 i 19
KONICA MINOLTA: Lot: 14
UTE RICOH: Lot: 15
BASSO: Lots: 16, 18 i 20
2.- En data 20 de març de 2019 es va procedir a la formalització dels pertinents
contractes administratius de l'Acord marc, amb les empreses GIROCOPI, S.LSISTEMES D’ORGANITZACIÓ, S.A. - UTE, KONICA MINOLTA, UTE RICOH i BASSO.

FONAMENTS DE DRET
Articles 227 i ss. de la nova LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la
creació i règim de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes i articles concordants
del TRLCSP en relació a les adhesions formalitzades abans de l’entrada en vigor de la
nova LCSP.
Articles 219 a 222 de la nova LCSP en relació al règim dels Acords marc, i l’adjudicació
de contractes basats en aquests.
Article 153 i 220 de la nova LCSP pel que fa a la formalització dels contractes
administratius mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents
documents contractuals.
Disposició addicional 3a. de la nova LSCP.
Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que regeixen
l’Acord marc de subministrament d’equips d’impressió i de multifunció en les
modalitats de compra i arrendament, amb destinació a les entitats locals de Catalunya
(Exp. 2017.02) aprovats per la Resolució de Presidència de 5 de març de 2018 i
publicats al perfil de contractant de l’entitat.
De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local ACORDA:
PRIMER.- Disposar l’adhesió de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva a l’Acord
marc de subministrament d’equips d’impressió i de multifunció en les modalitats de
compra i arrendament, amb destinació a les entitats locals de Catalunya.
SEGON.- Aprovar la contractació a l’empresa adjudicatària GIROCOPI S.L dels
bens següents, corresponent al Lot 5.
Impresora HP laserjet Manager
Impresora làser Color A4 38 ppm
PPU Monocvrom : 0,007 €
PPU Color: 0,09 €
Termini de 48 mesos amb possibilitat de pròrroga per dos anys més.
Import mensual de 9,25 € (iva exclòs).
TERCER.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa per import de 11, 19 €
(IVA INCLÒS) mensual que s'imputarà, dins del pressupost municipal de l'any 2021 a
càrrec de l'aplicació pressupostària 338.20500.
QUART.- Donar trasllat del present acord a GIROCOPI S.L. amb CIF B17580804
com a empresa adjudicatària del contracte derivat de l’Acord marc de

subministrament d’equips d’impressió i de multifunció amb domicili a Fontcoberta c/
Triops s/n 17833 Girona, així com a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques ACM (preferentment per e-notum al NIF G66436064 i el correu electrònic
centraldecompres@acm.cat o per correu al carrer València núm. 231, 6a planta,
08007 Barcelona), tot donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.
Resultat: Aprovat per unanimitat
4.0.- OBRES DE SUBSTITUCIÓ DEL PAVIMENT DE PARQUET DEL PAVELLÓ
POLIESPORTIU. APROVACIÓ CERTIFICACIÓ.
El dia 26 de novembre de 2020, va tenir entrada al registre de documents d’aquest
Ajuntament (E2020005523), certificació número 1 de les obres de substitució del
paviment de parquet del pavelló poliesportiu municipal, degudament signada per
l’empresa adjudicatàries de les obres DECORESPORT, SA i per la direcció de les
mateixes Sra. Roser Freixa i Puig; amb el següent resultat:
Número
1

Obra executada pressupostada
46.434,00.-€

Preu contradictori
27.104,63.-€

Total (IVA exclòs)
73.538,63.-€

El dia 28 de desembre de 2020, va tenir entrada al registre de documents d’aquest
Ajuntament (E2020005992), certificació número 2 i última de les obres de substitució
del paviment de parquet del pavelló poliesportiu municipal, degudament signada per
l’empresa adjudicatàries de les obres DECORESPORT, SA i per la direcció de les
mateixes Sra. Roser Freixa i Puig; amb el següent resultat:
Número
2

Obra executada pressupostada
41.141,83.-€

Preu contradictori
3.039,70.-€

Total (IVA exclòs)
44.181,53.-€

Vist l’informe emès el dia 23 de desembre de 2020, per l’arquitecta tècnica directora
de l’obra, sobre la fixació d’un preu contradictori en la pletina prevista en el projecte,
atès que aquesta s’ha de substituir per una de més ampla per salvar la diferència de
nivells existent entre el paviment de parquet col·locat i el paviment de terratzo
existent. La nova partida té un import total de 3.039,70.-€ (IVA no inclòs) i no suposa
cap increment del preu global del contracte, atès que substitueix les partides 5 (pont
d’unió) i 14 (pletina inicial) previstes en el pressupost del projecte.
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 nou preu descrit en l’informe de data 23 de desembre
passat, fixat contradictòriament, el qual no suposa cap increment del preu global del
contracte ni afecta a unitats d’obra que en el seu conjunt excedeixi del 3% del
pressupost inicial del contracte.
SEGON.- Aprovar les següents certificacions de les obres de substitució del

paviment de parquet del pavelló poliesportiu municipal, lliurades per la contractista
DECORESPORT, S.A. i conformades per la direcció tècnica Sra. Roser Freixa i Puig:
-

Certificació número 1: 88.763,94.-€ (IVA inclòs)
Certificació número 2: 53.459,65.-€ (IVA inclòs)

Resultat: Aprovat per unanimitat
5.0.- OBRES D'ASFALTATGE DEL CAMÍ DEL REGÀS. APROVACIÓ DEVOLUCIÓ
AVAL PRESTAT EN CONCEPTE DE GARANTIA.
El dia 22 de juny de 2016 aquest Ajuntament i la companyia mercantil
CONSTRUCCIONS RUBAU, S.A. varen subscriure el corresponent contracte
administratiu d’execució de les obres descrites en el projecte titulat “ASFALTATGE DEL
CAMÍ DEL REGÀS, A RIUDELLOTS DE LA SELVA”, redactat per l’aleshores arquitecte
dels Serveis tècnics del Consell Comarcal de la Selva, Sr. David Calvo i Coromina.
La companyia CONSTRUCCIONS RUBAU, S.A. el dia 6 de juny de 2016 va presentar,
entre d’altres, aval bancari per import de 2.600,00.-€, en concepte de garantia del 5%
de l’import d’adjudicació, exclòs l’I.V.A. Aquesta garantia, d’acord amb l’establert a
l’esmentat contracte, havia de respondre dels conceptes enumerats a l’article 100 del
TRLCSP, i no seria retornada al contractista fins que s’hagués produït el venciment del
termini de quatre anys ofert com a garantia, i complert satisfactòriament el contracte
o fins que es declarés la resolució d’aquell sense culpa del contractista.
Vist que el dia 14 de novembre de 2016, va formalitzar-se la corresponent Acta de
recepció de les obres, començant a comptar a partir d’aquell moment el termini de
quatre anys de garantia ofert per CONSTRUCCIONS RUBAU, S.A.
Vist que el dia 21 de setembre de 2020, va tenir entrada al registre de documents
d’aquest Ajuntament (E2020004202), sol·licitud de devolució de l’aval bancari
dipositat en concepte de garantia per a l’execució de les obres d’asfaltatge del camí
del Regàs, per part de la companyia mercantil CONSTRUCCIONS RUBAU, S.A.
Mitjançant resolució de l’Alcaldia 2020DECR000663, de data 8 d’octubre de 2020, es
va denegar a CONSTRUCCIONS RUBAU, S.A. la devolució de l’aval prestat en concepte
de garantia de les obres d’asfaltatge del camí del Regàs, fins que s’haguessin reparat
les esquerdes aparegudes en diferents zones properes a la cuneta, d’acord amb
l’informe emès el dia 7 d’octubre de 2020 per la directora de les obres.
La citada circumstància va ser posada en coneixement de l’entitat mercantil
Construccions Rubau, SA, la qual ha procedit a la seva reparació.
Vist l’informe emès el dia 23 de desembre de 2020, per l’arquitecta tècnica directora
de l’obra Sra. Núria Freixa i Jou, el qual conclou: “Que s’observa que s’ha reparat les
esquerdes aplicant una mescla de betum i per tant, s’informa favorablement al retorn
de la fiança per la garantia dels quatre anys que tenien per contracte.”
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.- Acordar la devolució de l’aval bancari 16.514.677/14 dipositat a favor
d’aquest Ajuntament per part de Construccions Rubau, S.A., en concepte de garantia
definitiva per a l’execució de les obres d’asfaltatge del camí del Regàs, per import de
2.600,00.-€ i inscrit al Registre especial d’avals de l’entitat Bankia, SA amb número
2016/006103; atès que ja s’ha procedit a la reparació de les esquerdes aparegudes a
diferents zones properes a la cuneta del camí, segons es desprèn de l’informe emès
per la directora de l’obra el dia 23 de desembre de 2020.
SEGON.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada, juntament amb
l’exemplar original de l’aval bancari esmentat.
Resultat: Aprovat per unanimitat
6.0.- CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER ENTITATS PER A L'ANY 2021
Vist que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària, celebrada el dia 10 de
novembre de 2015 va aprovar l’Ordenança General de Subvencions.
Atès que aquesta ordenança estableix el règim i procediment general d’actuació de
l’Ajuntament en relació amb l’àmbit de les subvencions municipals, des de la
sol·licitud, concessió, justificació, reintegrament i règim sancionador.
Atès que l’article 10 de l’Ordenança General de Subvencions (presentació de
subvencions) estableix que les sol·licituds dels interessats s’han de presentar d’acord
amb els models normalitzats.
Vist que el Ple de la Corporació, en sessió ordinària, celebrada el dia 18 de gener de
2016 va aprovar els models de sol·licitud de subvencions i model de compte
justificatiu simplificat.
Vist que no hi ha previst cap termini per sol·licitar subvencions en règim de concessió
directa, i per tal que el consistori pugui organitzar-se adequadament, es proposa un
termini màxim per formular les sol·licituds de subvencions i per presentar el compte
justificatiu.
De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local ACORDA:
PRIMER.- Obrir convocatòria de subvencions per les entitats de l’any 2021,
disposant que el termini màxim per sol·licitar subvencions, mitjançant model
normalitzat, serà fins el 31 de març de l’any en curs, i per presentar compte
justificatiu, mitjançant model normalitzat, serà fins el 30 de novembre de l’any de
la concessió de la subvenció. Quan l’últim dia del termini sigui inhàbil, s’entén
prorrogat al primer dia hàbil següent.

SEGON.- Donar trasllat del present acord a totes les entitats municipals
registrades en el Registre d’Entitats Municipals i publicar a la seu electrònica de
l’Ajuntament de Riudellots.
Resultat: Aprovat per unanimitat
7.0.- URGENTS:
7.1.- SERVEI DE FORMACIÓ PER A JOVES DEL MUNICIPI AMB SITUACIÓ DE
VULNERABILITAT O RISC D'EXCLUSIÓ SOCIAL "COACHING AMB JOVES:
CREANT FUTUR AMB CONFIANÇA". ACCEPTACIÓ PRESSUPOST.
Dipsalut, organisme que dona suport als municipis de la demarcació de Girona en
salut pública, va dur a terme una convocatòria extraordinària del Programa Benestar i
Comunitat, amb l’objectiu de donar resposta a la crisi sanitària, social i econòmica
derivada de l'impacte de la COVID19. El Consell Comarcal de la Selva, a través del Pla
d’Inclusió i Ciutadania, va presentar el “Projecte comarcal per a la millora de les
condicions de vida de les famílies en situació de vulnerabilitat”. En data 15 de
setembre de 2020 Dipsalut va concedir la subvenció demanada al Consell Comarcal de
la Selva amb un import de 109.016,30€ (en concepte d’intervenció) i 7.341,64 € (en
concepte d’inversió ) per a desenvolupar aquest projecte a la comarca.
Atesa la voluntat d’aquest Ajuntament de dur a terme el projecte “Coaching amb
joves: creant futur amb confiança”, dirigit a persones joves amb situació de
vulnerabilitat o risc d’exclusió socials, a partir de 14 anys, amb l’objectiu de donar als i
les joves eines d’autoconeixement per explorar qui són i perquè puguin, d’una banda,
visualitzar i revisar el propi camí en la vida i, de l'altra, decidir de manera conscient la
direcció a emprendre, amb claredat i confiança.
Les sessions de coaching individuals s'orientaran a acompanyar els i les joves a fer
aquesta descoberta i les preses de decisions.
Mitjançant resolució de Gerència del Consell Comarcal de la Selva 2020G4913, de 30
de desembre de 2020, es va aprovar l’atorgament de 2.200 € a l’Ajuntament de
Riudellots de la Selva per a la realització del projecte “Coaching amb joves: creant
futur amb confiança”. És necessària la justificació de les despeses perquè aquest
Ajuntament rebi el finançament procedent de la subvenció de Dipsalut a través del
Consell Comarcal de la Selva. En cas que el cost final justificat sigui menor, es
liquidarà la quantitat justificada.
D’acord amb l’exposat, s’ha sol·licitat un únic pressupost a l’ASSOCIACIÓ INDÒMITA
(E2021000083 de 11/01/2021), que recentment ha finalitzat les sessions de coaching
personal amb joves del municipi, per a la realització del projecte formatiu “Coaching
amb joves: creant futur amb confiança”, d’intervenció amb joves de Riudellots de la
Selva, en situació de vulnerabilitat o risc d’exclusió social, i que inclou 38,5 hores de
sessions de coaching individual, 22 desplaçaments, material, coordinació prèvia,
preparació i seguiment, per import de 2.200,00.-€ (exempt d’IVA).
Vista la proposta de despesa de contracte menor de serveis emesa pel Sr. Gerard
Fabrellas i Ciurana, regidor responsable de l’àrea de joventut 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 l’Associació Indòmita, 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.- Aprovar la urgència de la present proposta.
SEGON.- Acceptar el pressupost presentat per ASSOCIACIÓ INDÒMITA
(E2021000083 de 11/01/2021), amb domicili a Arbúcies-17401, al carrer Heures,
número 12, i amb CIF G55330799, per a la realització del servei de formació
“Coaching amb joves: creant futur amb confiança”, que inclou 38,5 hores de sessions
de coaching individual, 22 desplaçaments, material, coordinació prèvia, preparació i
seguiment, per import de 2.200,00.-€ (exempt d’IVA).
TERCER.- La despesa derivada de la present contractació serà a càrrec de la
partida 330.22606 del pressupost vigent.
QUART.- De conformitat amb la resolució de Gerència del Consell Comarcal de
la Selva 2020G4913, de 30 de desembre de 2020, una vegada feta la despesa, caldrà
efectuar-ne la justificació davant el Consell Comarcal de la Selva, per tal de rebre el
finançament procedent de la subvenció de Dipsalut a través del Consell Comarcal de la
Selva.
CINQUÈ.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada, juntament amb un
exemplar de declaració responsable que haurà de presentar degudament omplerta i
signada a les oficines municipals, amb caràcter previ a la prestació del servei.
Resultat: Aprovat per unanimitat
8.0.- 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,

