ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DEL DIA 9 DE FEBRER DE 2021
Identificació de la sessió:
Núm. JGL2021000003
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 9 de febrer de 2021
Hora d’inici: 08:00 h
Hora de fi: 08:40 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 pel/per la secretari/ària l’existència del “quòrum” que cal,
perquè pugui ser iniciada es passa a tractar dels assumptes inclosos en l’ordre del dia.
ORDRE DEL DIA:
1.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
2.- APROVACIÓ DE L'AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
(FASE ADO) I RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS (FASE O)
3.- SERVEI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DEL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA MES DE
DESEMBRE. VARIS
4.- LLICÈNCIES:
4.1.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA. TRANSNAUS JS SL
4.2.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA. AGROCAT 93 MRM SL
5.- CONTRACTACIÓ SERVEI DE REDACCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU PER LA
INSTAL·LACIÓ DE CÀMERES LECTORES DE MATRÍCULES ALS ACCESSOS DEL MUNICIPI
DE RIUDELLOTS DE LA SELVA
6.- CONVENI DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES ENTRE L'AJUNTAMENT DE
RIUDELLOTS DE LA SELVA I EL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA PER A LA
PRESTACIÓ DELS SERVEIS SOCIALS BÀSICS I ESPECIALITZATS.
7.- CONVENI DE CESSIÓ GRATUÏTA D'ÚS DE DESFIBRIL·LADORS I GESTIÓ DE LA
SEVA XARXA A FAVOR DE L'AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA
8.- INICI EXPEDIENT CONTRACTACIÓ

9.- URGENTS:
9.1- AJUT SOCIAL PER LES DESPESES DELS LLIBRES DE TEXT DE L’INSTITUT DE
CASSÀ DE LA SELVA PEL CURS 2020/2021
9.2- RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT CONTRA LA RESOLUCIÓ DEL DIA 22 DE
SETEMBRE DE 2020 DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ALS AJUTS EXCEPCIONALS PER
SUBVENCIONAR EL SECTOR COMERCIAL I DE SERVEIS AFECTATS ECONÒMICAMENT
PER L'EPIDÈMIA ORIGINADA PER LA COVID-19 (LÍNIA B)
10.- PRECS I PREGUNTES
1.0.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de
data 26 de gener de 2021.
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/2020/7, 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 l’autorització, disposició i ordenació (FASE ADO) i/o
reconeixement de l’obligació (Fase O) de les despeses en matèria de contractació,
contractes patrimonials i privats, i responsabilitat patrimonial incloses a les relacions,
que s’annexen en aquesta resolució, amb el següent detall:
Nº Relació
O/2021/7

Data
03/02/2021

Import brut
19.209,35.-€

Descomptes
16,67.-€

Import líquid
19.193,16.-€

SEGON.- Aprovar les despeses de locomoció i despeses vàries per import de
SIS-CENTS TRENTA-UN EUROS I QUINZE CÈNTIMS (631,15.-€) i procedir al seu
pagament a l’Alcaldessa Sra. Montserrat Roura i Massaneda, corresponent al període
comprès entre el dia 16 de juliol i el 16 de desembre de 2020.
TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.

Resultat: Aprovat per unanimitat

3.0.- SERVEI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DEL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA
MES DE DESEMBRE. VARIS
El Servei de Gestió Tributària del Consell Comarcal de La Selva ha tramès diferent
documentació relativa a actuacions diverses de gestió i cobrament de tributs locals
que té delegades, la qual ha estat oportunament revisada i conformada, procedint en
el present estat de sotmetre-la a la Junta de Govern Local per aprovació si s’escau.
De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local ACORDA:
PRIMER.- Aprovar la liquidació mensual tramesa pel Servei de Recaptació del
Consell Comarcal de La Selva, corresponent als imports recaptats durant el mes de
DESEMBRE, en període voluntari i executiu, per un import total de 53.225,24€, pels
conceptes que s’hi detallen.
Ratificar igualment, les devolucions d’ingressos indeguts i/o compensacions
efectuades, i que figuren, especificades i justificades, per un import de 214,97€.
SEGON.- Aprovar el plec de càrrecs corresponents al mes de DESEMBRE tramès

pel mateix Servei de Recaptació del Consell Comarcal de La Selva i referit als
conceptes tributaris i imports que seguidament s’indiquen.
EXERCICI
2020

CONCEPTE
DESCOMPTE PER PAGAMENT ANTICIPAT
(MULTES/SANCIONS)
2020
FRACCIONAMENT GRATUÏT UNIFICAT
2020
ESCOMBRARIES
2020
IBI RÚSTICA
2020
IIVTNU
2020
ICIO
IVTM
2020
MULTES/SANCIONS
TOTAL CÀRRECS

IMPORT
-600,00
898,95
2.432,33
153,06
3.015,09
1.093,81
100,42
1.200,00
8.293,66€

TERCER.- Aprovar el plec de baixes corresponents al mes de DESEMBRE 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
2020
IBI URBANA
2020
FRACCIONAMENT GRATUÏT UNIFICAT
2020
IBI RÚSTICA
2020
IIVTNU
2020
IVTM
TOTAL BAIXES

IMPORT
252,39
6.614,27
338,13
1.600,10
995,02
9.799,91€

QUART.- Aprovar el plec de baixes corresponents al mes d’ABRIL tramès pel
mateix Servei de Recaptació del Consell Comarcal de La Selva i referit als conceptes
tributaris i imports que seguidament s’indiquen:
EXERCICI
2009
2009
2010
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2011
2012
2012
2012
2012
2012
2013

CONCEPTE
IAE
IVTM
IAE
IAE
IBI URBANA
IVTM
CEMENTIRI
ESCOMBRARIES
IAE
IBI URBANA
IVTM
CEMENTIRI
ESCOMBRARIES
IAE
IBI URBANA
IVTM
CEMENTIRI

IMPORT
6.961,53
3.560,05
268,29
8.314,35
109,28
2.999,51
20,84
645,58
8.314,35
323,92
3.661,31
21,46
997,41
7.565,30
461,18
2.570,35
21,46

2013
ESCOMBRARIES
2013
IAE
2013
IBI URBANA
2013
IVTM
2013
IVTM
2014
CEMENTIRI
2014
ESCOMBRARIES
2014
IAE
2014
IAE
2014
IBI URBANA
2014
IVTM
2015
CEMENTIRI
2015
ESCOMBRARIES
2015
IBI URBANA
2015
IIVTNU
2015
IVTM
2016
CEMENTIRI
2016
IVTM
2017
CEMENTIRI
2017
ESCOMBRARIES
2018
CEMENTIRI
2019
CEMENTIRI
2019
ESCOMBRARIES
2019
IVTM
2020
IVMT
TOTAL BAIXES

432, 21
557,92
2.565,82
3.729,80
174,43
32,19
864,42
224,68
1.713,15
2.719,77
4.808,61
42,92
864,42
2.846,37
8.077,33
4.020,78
21,46
66,32
21,46
1,10
21,46
21,46
127,18
0,02
82,30
80.853,75€

CINQUÈ.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.
Resultat: Aprovat per unanimitat

4.0.- LLICÈNCIES:
4.1.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA. TRANSNAUS JS SL
Vista la llicència urbanística atorgada a l’entitat TRANSNAUS JS SL, en sessió de la
Junta de Govern de data 17 de novembre de 2020, per a la construcció d’un edifici
industrial destinat a la logística del transport, ubicada al C/Bruc, 19-21 del polígon
industrial. (Exp. X2020000507).
Vist que en data 28 de gener de 2021, amb Registre d’Entrada E2021000552 l’entitat
Transnaus JS SL, presenta projecte executiu corresponent a la construcció de
l’esmentada nau.
Vist l’informe emès per l’arquitecte municipal, de data 2 de febrer de 2020, en què
conclou : Els dos projectes són pràcticament similars, hi ha unes variacions mínimes amb

superfícies construïdes. (...)
On s'aprecia que el projecte bàsic preveia una superfície construïda de 4.449,68 m2 i ara es
proposa una superfície construïda de 4.408,71, sent una variació no substancial i evidentment
segueix complint els paràmetres urbanístics.
Referent al pressupost, indicar que el del projecte bàsic era un pressupost aproximat i que el
pressupost del projecte executiu s’ha justificat amb el corresponent estat d'amidaments i
pressupost i per tant es considera correcte.
La diferència entre el primer pressupost de 979.221,24 € i el segon de 1.374.125,84 és de
394.904,60 €.

De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local ACORDA:
PRIMER.- Aprovar la liquidació de l’Impost sobre Construccions, Instal.lacions i
Obres, per la diferència entre pressupostos, segons detall següent:
-

Diferència entre primer pressupost (aprovat en l’atorgament de la llicència
urbanística de data 17 de novembre de 2020) i el presentat en el projecte
executiu
presentat
en
data
28
de
gener
de
2021)
........................................................................................ 394.904,60.-€
Impost Construccions, Instal.lacions i Obres (ICIO) ......................... 3’09%
Quota diferència ICIO .................................................

12.202,55.-€

SEGON.- Donar trasllat del present acord a l’entitat TRANSNAUS JS SL.

Resultat: Aprovat per unanimitat

4.2.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA. AGROCAT 93 MRM SL
Vist l’expedient de llicència urbanística i els diversos documents que hi figuren
incorporats.
Vist l’informe emès per l’arquitecte municipal, de data 2 de febrer de 2021, 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: X2020000688



Sol·licitant:

AGROCAT 93 MRM SL



Obres que s’autoritzen: CONSTRUCCIÓ COBERT ENTRE NAUS.



Emplaçament:



Referència Cadastral : 4895208DG8349N0001KS



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



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



Liquidació provisional de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i
obres (ICIO):

C/ONYAR, 46

Pressupost de l’obra ................................................ 42.656,23.-€
Impost Construccions Instal.lacions i Obres (ICIO) .... 3’09%
Quota impost ........................................................ 1318,07.-€
SEGON.- L’eficàcia de llicència urbanística atorgada, queda subjecte al
compliment dels següents condicionants:
1.

Altres autoritzacions que es requereixen amb caràcter previ:
1.1. La obtinguda per part de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, de data 9 de
gener de 2019, amb condicionants, que s’adjunta a la present notificació.
1.2 La obtinguda per part de l’Agència Catalana de l’Aigua, de data 20 de
setembre de 2020, amb condicionants, que s’adjunta la present notificació.
1.3. En cas de precisar-se la instal·lació d’algun tipus de grua-torre per a
l’execució de les obres, cal obtenir autorització del Departament d’Empresa i
Ocupació de la Generalitat de Catalunya i presentar en aquest Ajuntament,
degudament diligenciat, el model “GR-1”

2.

En quant a la gestió de les runes i altres residus originats:
2.1 La persona titular de la comunicació prèvia urbanística ha de garantir que els
residus que genera siguin gestionats de conformitat amb l’establert a l’article 11c
del Decret 89/2010, de 29 de juny pel qual s’aprova el Programa de gestió de
residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), modificat posteriorment pel
Reial Decret 210/2018, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el Programa de prevenció i
gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20) publicat al BOE núm. 92 de
16 d’abril.
2.2 S’ha aportat document d’acceptació de residus de construcció i/o demolició
d’acord amb el que determina el Reial Decret 210/2018 de 6 d’abril, pel qual
s’aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya

(PRECATRO) publicat al BOE núm. 92 de 16 d’abril, signat pel titular o productor
dels residus i dels gestor dels mateixos.
TERCER.- Donar trasllat de la present resolució a l’interessat/ada.

Resultat: Aprovat per unanimitat

5.0.- CONTRACTACIÓ SERVEI DE REDACCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU PER LA
INSTAL·LACIÓ DE CÀMERES LECTORES DE MATRÍCULES ALS ACCESSOS DEL
MUNICIPI DE RIUDELLOTS DE LA SELVA
Atès que és una prioritat de l’equip de govern garantir la seguretat ciutadana al
municipi.
Atesa la necessitat de poder disposar de càmeres lectores de matrícules a uns punts
estratègics del municipi. Inicialment se’n va preveure la instal·lació de 6 punts, amb
posterioritat es va ampliar-ne a 14. Dos dels quals no són aprofitables, de tal manera
que s’estima en un total de 18 punts per a la instal·lació de càmeres lectores de
matrícules.
Atès que el municipi no disposa de policia local i que la Llei orgànica 4/1997, de 4
d’agost, que regula la utilització de videocàmeres per les forces i cossos de seguretat
en llocs públics, i el Decret 134/1999, de 18 de maig, de regulació de la
videovigilància per part de la Policia de la Generalitat i de les policies locals de
Catalunya, reserven la utilització dels sistemes de videovigilància a les forces i cossos
de seguretat, es considera necessari subscriure un conveni de col·laboració entre el
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Riudellots de
la Selva.
Atès que el Ple, en sessió ordinària celebrada el 21 de setembre de 2020, va acordar
per majoria absoluta dels membres legals de la corporació l’aprovació del conveni de
col·laboració entre el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament de Riudellots de la Selva per a l’execució d’un projecte pilot en matèria
de videovigilància per part de la policia de la Generalitat- Mossos d’Esquadra.
Vist el pressupost presentat per CPS Infraestructuras Movilidad y Medio Ambiente SL,
per la redacció del projecte executiu per a la instal·lació de càmeres lectores de
matrícules a 18 punts del municipi. El projecte inclourà la memòria i annexos a la
memòria (el pla d’obra, justificació de preus, gestió de residus i l’estudi bàsic de
seguretat i salut), els plànols i el plec de condicions tècniques particulars; per import
total de 4.000 € (IVA exclòs). Així mateix, s’estableix al mateix pressupost que
l’Ajuntament de Riudellots de la Selva facilitarà la informació què disposi per a la
correcta realització dels treballs oferts així com punt de subministrament elèctric,
canalització disponible i fotografies de la secció a controlar.
Vista la proposta de despesa de contracte menor de serveis emesa per la Sra.
Montserrat Roura i Massaneda, Alcaldessa d’aquest Ajuntament; en la que motiva la

necessitat del contracte i posa de manifest que no s’està alterant l’objecte del
contracte i que l’empresa CPS Infraestructuras Movilidad y Medio Ambiente 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 CPS Infraestructuras Movilidad y
Medio Ambiente SL, amb domicili a Paseo de las Facultades 1, de València- 46021 i
amb CIF B97500433 per la redacció del projecte executiu per a la instal·lació de
càmeres lectores de matrícules en 18 punts del municipi, per import de 4.840 € (IVA
inclòs), el qual s’haurà d’efectuar en el termini d’1 mes.
SEGON.- La despesa derivada de la present contractació serà a càrrec de la
partida pressupostària 920.22706 del pressupost vigent.
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.- CONVENI DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES ENTRE L'AJUNTAMENT DE
RIUDELLOTS DE LA SELVA I EL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA PER A LA
PRESTACIÓ DELS SERVEIS SOCIALS BÁSICS I ESPECIALITZATS.
Atès que l’Ajuntament de Riudellots de la Selva no disposa de mitjans personals i
materials suficients, per a exercir i gestionar les competències que li corresponen,
segons l’article 31 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials.
Vist que l'apartat segon d'aquest mateix article estableix que el Consell Comarcal
supleix als municipis de menys de 20.000 habitants en la titularitat de les
competències pròpies dels serveis socials bàsics quan aquests municipis no estan en
condicions d'assumir-les directament o mancomunadament.
Vist l’article 62 de la llei 12/2007 de l’11 d’octubre, de serveis socials, estableix el
cofinançament dels serveis socials bàsics entre els ajuntaments i l’Administració de la
Generalitat. També estableix que el finançament de la infraestructura dels locals, del
material, del manteniment del sistema d’informació, del suport administratiu i de les
prestacions econòmiques d’urgència social és a càrrec de l’ens local gestor de l‘àrea
bàsica de serveis socials.

Vist l’article 25.1 lletra c) del Decret Legislatiu 4/2003 de 4 de novembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, estableix com a
competències dels Consells Comarcals aquelles que li deleguin els ajuntaments.
Vista la llei 13/2006, de 27 de juliol de prestacions socials de caràcter econòmic, a la
seva secció tercera regula les prestacions econòmiques d’urgència social. Per acord de
Govern de data 11 d’octubre de 2010 es va aprovar la cartera de serveis socials 20102011 que regula un sistema d’accés universal als serveis socials en el qual no s’ha
d’excloure ningú dels serveis o prestacions garantits per manca de recursos
econòmics.
Vist que el Consell Comarcal de la Selva, l’any 1989, en el marc de cooperació
interadministrativa, entre l’ICASS i el propi Consell, va subscriure mitjançant delegació
de competències de l’Ajuntament, un conveni per a la prestació dels serveis socials
d’atenció primària. Des d’aquest conveni inicial s’ha avançat progressivament, amb
l’ampliació de l’oferta per a noves prestacions dins de l’àrea de benestar social, per
donar resposta a les necessitats detectades i a la responsabilitat municipal d’atendreles en la mesura de les seves competències i disponibilitat, situació que ha generat
noves relacions contractuals entre Consell i l’Ajuntament.
Vist que el 17 de febrer de l’any 2011 es va subscriure un Conveni de delegació de
competències entre l’Ajuntament de Riudellots de la Selva, el Consell Comarcal de la
Selva i en aquell moment el Consorci de Benestar social de la Selva per a la prestació
dels serveis socials bàsics i especialitzats.
Vist que seguint la regulació normativa existent cal disposar d’un nou conveni de
delegació que s’ajusti als requeriments actuals.
Vist que l’Ajuntament de Riudellots de la Selva té la voluntat que el Consell Comarcal
de la Selva assumeixi directament les competències que figuren a l’article 31 de la Llei
12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, motiu pel qual és voluntat compartida
entre el Consell Comarcal i l’Ajuntament d’establir primer un conveni marc i
posteriorment unes addendes anuals o plans de serveis on es defineixin els serveis
que es deleguen al Consell, les prestacions que es determinen, la contraprestació
econòmica que per cada un d’ells satisfà l’Ajuntament i/o els particulars beneficiaris i
totes les altres característiques que en l’actualitat els concreten.
Ateses les determinacions de l’article 57 de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local (LRBRL); els articles 108 a 112 de la Llei
26/2010, del 3 d’agost, de regim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya (LRJPAPC); i dels articles 303 a 311 dels Decret 179/1995, de
13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals
(ROAS).
De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local ACORDA:
PRIMER.- Aprovar el Conveni marc de delegació de competències entre
l’Ajuntament de Riudellots de la Selva i el Consell Comarcal de la Selva per a la
prestació dels serveis socials bàsics i especialitzats al municipi de Riudellots de la
Selva, el qual s’adjunta a la present proposta com a document annex I.

SEGON.- Facultar àmpliament l’Alcaldessa, Sra. Montserrat Roura i Massaneda,
per a la signatura del document corresponent i la realització dels tràmits i gestions
que siguin necessaris per a la formalització de l’aprovació disposada, si s’escau.
TERCER.- Donar trasllat del present acord al Consell Comarcal de la Selva,
servei de Benestar Social.
Annex I
CONVENI DE DELEGACIÓ DE COMPETENCIES ENTRE L'AJUNTAMENT DE
RIUDELLOTS DE LA SELVA I EL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA PER A LA
PRESTACIÓ DELS SERVEIS SOCIALS BÀSICS I ESPECIALITZATS.
REUNITS
D'una part el Sr. Salvador Balliu Torroella, president del Consell Comarcal de la Selva,
en l'exercici de les competències que li són pròpies,
I d' altra, el Sra. Montserrat Roura i Massaneda, Alcaldessa de l'Ajuntament de
Riudellots de la Selva, autoritzat per la firma d'aquest conveni per acord de data 9 de
febrer de 2021.
EXPOSEN
I. L'article 31 de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials, estableix en
favor deis Ajuntaments les següents competències: Estudiar i detectar les
necessitats socials en llur àmbit territorial; crear i gestionar els serveis
socials necessaris, tant propis com delegats per altres administracions,
d'acord amb la Cartera de serveis socials i el pla estratègic corresponent
elaborar plans d'actuació local en matèria de serveis socials i participar, si
escau, en el pla d'actuació de l’àrea bàsica corresponent; establir els
centres i els serveis corresponents a l’àmbit propi deis serveis socials
basics; complir les funcions pròpies deis serveis socials basics; promoure la
creació dels centres i els serveis corresponents a l’àmbit propi dels serveis
socials especialitzats i gestionar-los, en coordinació amb l'Administració de
la Generalitat i l'ens local supramunicipal corresponent, d'acord amb la
Cartera de serveis socials i el pla estratègic corresponent; col·laborar amb
l'Administració de la Generalitat en l'exercici de les funcions d'inspecció i
control en matèria de serveis socials; coordinar els serveis socials locals, els
equips professionals locals deis altres sistemes de benestar social, les
entitats associatives i les que actuen en l’àmbit dels serveis socials locals.
L'apartat segon d'aquest mateix article estableix que el Consell Comarcal
supleix als municipis de menys de 20.000 habitants en la titularitat de les
competències pròpies dels serveis socials bàsics quan aquests municipis no
estan en condicions d'assumir-les directament o mancomunadament.
II. L’article 62 de la llei 12/2007 de l’11 d’octubre, de serveis socials, estableix el
cofinançament dels serveis socials bàsics entre els ajuntaments i
l’Administració de la Generalitat. També estableix que el finançament de la
infraestructura dels locals, del material, del manteniment del sistema
d’informació, del suport administratiu i de les prestacions econòmiques
d’urgència social és a càrrec de l’ens local gestor de l‘àrea bàsica de serveis
socials.

III. L’article 25.1 lletra c) del Decret Legislatiu 4/2003 de 4 de novembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya,
estableix com a competències dels Consells Comarcals aquelles que li
deleguin els ajuntaments.
IV. La llei 13/2006, de 27 de juliol de prestacions socials de caràcter econòmic, a la
seva secció tercera regula les prestacions econòmiques d’urgència social.
V. Per acord de Govern de data 11 d’octubre de 2010 es va aprovar la cartera de
serveis socials 2010-2011 que regula un sistema d’accés universal als
serveis socials en el qual no s’ha d’excloure ningú dels serveis o prestacions
garantits per manca de recursos econòmics.
VI. El Consell Comarcal de la Selva, l’any 1989, en el marc de cooperació
interadministrativa, entre l’ICASS i el propi Consell, va subscriure
mitjançant delegació de competències de l’Ajuntament, un conveni per a la
prestació dels serveis socials d’atenció primària. Des d’aquest conveni inicial
s’ha avançat progressivament, amb l’ampliació de l’oferta per a noves
prestacions dins de l’àrea de benestar social, per donar resposta a les
necessitats detectades i a la responsabilitat municipal d’atendre-les en la
mesura de les seves competències i disponibilitat, situació que ha generat
noves relacions contractuals entre Consell i l’Ajuntament..
VII.

L’any 2011 es va subscriure amb els ajuntaments de la comarca un conveni
de delegació de competències entre l’ajuntament, el Consell comarcal i en
aquell moment el Consorci de Benestar social de la Selva per a la prestació
dels serveis socials bàsics i especialitzats.

VIII.

Que seguint la regulació normativa existent cal disposar d’un nou conveni
de delegació que s’ajusti als requeriments actuals.

IX. L’Ajuntament de Riudellots de la Selva manifesta la voluntat que el Consell
Comarcal de la Selva assumeixi directament les competències que figuren a
l’article 31 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, motiu pel
qual és voluntat compartida entre el Consell Comarcal i l’Ajuntament
d’establir primer un conveni marc i posteriorment unes addendes anuals o
plans de serveis on es defineixin els serveis que es deleguen al Consell, les
prestacions que es determinen, la contraprestació econòmica que per cada
un d’ells satisfà l’Ajuntament i/o els particulars beneficiaris i totes les altres
característiques que en l’actualitat els concreten.
Ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament la capacitat legal suficient i
necessària per la formalització d’aquest acte.
ESTIPULACIONS
Primera. Delegació competències
L’Ajuntament de Riudellots de la Selva delega al Consell Comarcal de la Selva les
següents competències en matèria de serveis socials regulades a l’article 31 de la Llei

12/2007.
a) Crear i gestionar els serveis socials necessaris, tant propis com delegats per
altres administracions, d’acord amb la Cartera de serveis socials i el pla
estratègic corresponent.
b) Elaborar plans d’actuació local en matèria de serveis socials i participar, si
escau, en el pla d’actuació de l’àrea bàsica corresponent; establir els centres i
els serveis corresponents a l’àmbit propi dels serveis socials bàsics.
c) Complir les funcions pròpies dels serveis socials bàsics.
d) Promoure la creació dels centres i els serveis corresponents a l’àmbit propi dels
serveis socials especialitzats i gestionar-los, en coordinació amb l’Administració
de la Generalitat i l’ens local supramunicipal corresponent, d’acord amb la
Cartera de serveis socials i el pla estratègic corresponent;
e) Col·laborar amb l’Administració de la Generalitat en l’exercici de les funcions
d’inspecció i control en matèria de serveis socials.
f) Coordinar els serveis socials locals, els equips professionals locals dels altres
sistemes de Benestar social, les entitats associatives i les que actuen en l’àmbit
dels serveis socials locals.
1.1.- L’exercici d’aquestes competències implicarà la prestació dels següents serveis
amb caràcter exclusiu i excloent per part del Consell Comarcal de la Selva:
- Equips bàsics d’atenció social primària (SBAS):
 Educador social
 Treballador social
 Suport administratiu
-

Servei d’Atenció Domiciliària (SAD Social i Dependència).
Servei de Teleassistència a domicili (TAD).

1.2.- L’exercici de les competències establertes als apartats b), d), e) i f) tindrà
caràcter concurrent entre l’entitat delegant i el Consell Comarcal.
1.3.- L’Ajuntament de Riudellots de la Selva, d’acord amb la normativa vigent que
regula els diferents serveis, podrà col·laborar i/o delegar segons s’escaigui al Consell
Comarcal de la Selva la prestació dels següents serveis socials especialitzats i les
activitats que se’n derivin:
 Servei d’atenció a la infància i a l’adolescència (EAIA)
 Servei d’Integració en família extensa (SIFE)
 Servei de Transport Adaptat (TA)
 Pla de Dones (SIAD)
 Servei d’Atenció Integral (SAI) LGTBI
 Servei d’intervenció socioeducatiu (SIS)
 Plans d’acció comunitària inclusius (PLACI)
 Altres serveis o projectes en matèria de serveis socials que s’acordi entre
les parts.
Segona. Prestació de serveis

El Consell Comarcal de la Selva accepta aquesta delegació i s’ocuparà de la prestació
material dels serveis delegats, incloent la gestió de les fonts de finançament d’aquests
serveis (aportacions econòmiques de la Generalitat i de l’Ajuntament)
El Consell Comarcal de la Selva adquireix el compromís de prestar aquests serveis
amb les condicions que es fixen per a cada un d’ells de conformitat amb la normativa
reguladora expressada als antecedents, i les condicions particulars i concretes que es
reflectiran en l’addenda o pla de serveis anual que s’estableixi.
Tercera. Finançament
El Consell Comarcal de la Selva destinarà els fons disponibles per al finançament dels
programes del conveni d’acord amb aportacions del Contracte-programa signat amb el
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i altres aportacions provinents d’altres
Departaments de la pròpia Generalitat i d’altres administracions que ens deleguin o
encomanin el desenvolupament de prestacions bàsiques de serveis socials de les
corporacions locals.
L’Ajuntament farà l’aportació econòmica que consti en l’addenda o pla de serveis
establert per cada any per tal que el Consell pugui desenvolupar els serveis delegats,
tant bàsics com especialitzats. Aquesta aportació consistirà en com a mínim el 34%
del cost dels equips de serveis socials bàsics, dels programes i projectes, i dels serveis
d’ajuda a domicili i de teleassistència que el Pla estratègic de serveis socials i la
Cartera de serveis socials estableixen per a l’àmbit territorial de cada àrea bàsica de
serveis socials; més les despeses generals que ocasioni al Consell la prestació material
dels serveis socials bàsics delegats; així com, el percentatge que correspongui al
municipi per cobrir la despesa que genera la prestació dels serveis socials
especialitzats delegats a tota la comarca, calculat en funció dels seus habitants.
L’Ajuntament de Riudellots de la Selva es compromet a satisfer al Consell Comarcal de
la Selva l’import de l’aportació econòmica fixada a l’apartat anterior.
L’Ajuntament aportarà també els següents mitjans materials per l’exercici de les
competències: locals per fer l’atenció al públic, material fungible d’oficina i
manteniment dels sistemes informàtics només en cas que siguin propis de
l’ajuntament.
Quarta. Vigència
Aquest conveni tindrà una vigència de 4 anys, prorrogables 4 anys més d’acord amb
els límits que fixa l’article 49 apartat h) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del Règim
Jurídic del Sector Públic.
Cinquena. Rescissió
Cada una de les parts podrà acordar la rescissió d’aquest conveni, amb una antelació
mínima de 3 mesos a la seva fi, que s’haurà de comunicar a l’altra part pel seu
coneixement i efectes corresponents. En cas de rescissió del conveni es produirà la
subrogació del personal adscrit al servei en els termes de l’article 44 de l’Estatut dels
Treballadors.

Sisena. Protecció de dades i transparència
Els fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal o qualsevol altre
mitjà d’intercanvi d’informació que es dugui a terme o sigui gestionat per les parts que
signen aquest acord, estaran subjectes, a tots els efectes, al Reglament (UE) general
de protecció de dades, a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de
Dades Personals i garantia dels drets digitals i a la resta de normativa d’aplicació.
Paral·lelament, les parts signants han de garantir el dret d’accés d’acord amb la Llei
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern.
Setena. Publicitat del conveni
De conformitat amb el que preveu l’article 8 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre,
de transparència, accés a la informació pública i bon govern, es donarà publicitat del
present conveni mitjançant el Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la
Generalitat de Catalunya.
Vuitena. Resolució per incompliment
L’incompliment per una de les parts de les obligacions establertes en aquest conveni,
facultarà l’altra part per exigir-ne el seu compliment.
Novena. Resolució de controvèrsies
En cas de discrepàncies que puguin sorgir en la interpretació o aplicació d’aquest
conveni, ambdues parts acorden resoldre les controvèrsies de mutu acord amb
caràcter previ a la submissió de la qüestió a la jurisdicció contenciosa administrativa.
I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni el signen, en el lloc i
la data indicats.
President del Consell Comarcal de la Selva
Secretaria-interventora del SAT del Consell Comarcal
de la Selva
Secretari accidental del Consell Comarcal de la Selva

Alcaldessa de l’Ajuntament
de Riudellots de la Selva
Secretaria de l’Ajuntament
de Riudellots de la Selva

Resultat: Aprovat per unanimitat

7.0.- CONVENI DE CESSIÓ GRATUÏTA D'ÚS DE DESFIBRIL·LADORS I GESTIÓ
DE LA SEVA XARXA A FAVOR DE L'AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA
Vist que Dipsalut, organisme encarregat de realitzar funcions d’assistència i cooperació

als municipis de la demarcació de Girona en matèria de salut pública, va crear l’any
2009 el programa de promoció de la salut Pm05 “Girona, territori cardioprotegit” que
s’impulsa anualment en el marc del Catàleg de Serveis, com una de les diferents
actuacions que realitza, com és la protecció i promoció de la salut d’acord amb el que
disposa l’article 11 de la Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del Sistema
Nacional de Salut i en aplicació de l’article 91 i 92, del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, que aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i
demés normativa que sigui d’aplicació.
Vist que el programa Pm05 té com a objectiu implantar desfibril·ladors automàtics
fixos i mòbils arreu de la demarcació de Girona mitjançant la cessió d’ús gratuïta de
desfibril·ladors lliures, facilitar-ne l’ús i el manteniment, per cobrir esdeveniments que
concentrin un nombre elevat de persones, activitats de risc, poblacions de risc, actes
esportius, socials i culturals, o per reforçar zones en funció de les activitats d’estiu o
hivern, creant una xarxa de desfibril·ladors que doni cobertura a una necessitat de
primer nivell com és rebre l’atenció medico-sanitària immediata en cas de patir una
aturada cardíaca.
Vist que els desfibril·ladors externs automàtics són classificats com aparells sanitaris i,
com a tals, obliguen el fabricant a complir estrictes normatives nacionals i
internacionals que garanteixen la màxima seguretat tant per a l’usuari com per al
pacient que participen en el seu ús. Aquestes normatives eximeixen tant a Dipsalut,
com a propietària, com a tot ajuntament o persona usuària de qualsevol
responsabilitat respecte un possible mal funcionament de l’aparell.
Vist que l’Ajuntament en exercici de les competències per a prestar els serveis mínims
en matèria de salut pública relatius a la gestió del risc per a la salut als equipaments
públics i als llocs habitats que li atribueixen la Llei 15/1990, d'ordenació sanitària de
Catalunya, el Decret legislatiu 2/2003, del 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya i de conformitat amb els articles 52 i 53
de la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública, va signar amb Dipsalut un
conveni de cessió d’ús dels desfibril·ladors per acord de Junta de Govern Local de data
8 de març de 2012, amb una vigència de 4 anys (2012-2016). Posteriorment la Junta
de Govern Local va aprovar nou un conveni pels anys 2016-2019.
Vist que l’Ajuntament de Riudellots i Dipsalut estant interessades a renovar i mantenir
la cessió d’ús, de caràcter gratuït, així com d’adequar la col·laboració per a la gestió
de la xarxa de desfibril·ladors a la nova normativa vigent en matèria de convenis,
d’acord amb la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
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 Conveni de cessió gratuïta d’ús de desfibril·ladors i gestió de
la seva xarxa a favor de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva. S’adjunta el conveni

com annex 1 de la present proposta.
SEGON.- Facultar a l’Alcaldessa Sra. Montserrat Roura i Massaneda, per a la
signatura del Conveni, així com per a la realització de qualsevol altre tràmit que sigui
precís per a la seva formalització.
TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’Organisme autònom de la Salut
Pública de la Diputació de Girona (DIPSALUT).
Annex I
Conveni de cessió gratuïta d’ús de desfibril·ladors i gestió de la seva xarxa a
favor de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva
Reunits
D’una part, la senyora Maria Puig i Ferrer, presidenta delegada de l'Organisme
Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona, assistida pel secretari de
Dipsalut, senyor Jordi Batllori i Nouvilas.
I de l'altra, la Il·lma. Sra. Montserrat Roura i Massaneda, alcaldessa de l’Ajuntament
de Riudellots de la Selva, assistida per la secretària municipal, senyora Èlia Massó i
Tamayo.
Actuen
Els primers, en nom i representació de l'Organisme Autònom de Salut Pública de la
Diputació de Girona, en endavant Dipsalut, amb CIF Q1700565C, amb domicili al
carrer Pic de Peguera, 15 (Edifici Jaume Casademont – Parc Científic i Tecnològic de la
Universitat de Girona), 17003 Girona, en virtut de les facultats que li atorga l'acord del
Consell Rector d’11 de febrer de 2020 i d'acord amb la delegació efectuada per Decret
de la Presidència de la Diputació de Girona, en data 23 de juliol de 2019, i assistit pel
secretari en virtut de les facultats que li atorguen els Estatuts de l’Organisme.
Els segons, en nom i representació de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva, en
endavant l’Ajuntament, en ús de les atribucions que li atorga l’acord del Ple municipal,
del 15 de juny del 2019.
Ambdues parts, en l'exercici de les funcions pròpies dels seus càrrecs, reconeixent-se
mútua i plena capacitat per atorgar el present conveni i a aquest efecte,
Manifesten i exposen
I. Que Dipsalut, organisme encarregat de realitzar funcions d’assistència i cooperació
als municipis de la demarcació de Girona en matèria de salut pública, va crear l’any
2009 el programa de promoció de la salut Pm05 “Girona, territori cardioprotegit” que
s’impulsa anualment en el marc del Catàleg de Serveis, com una de les diferents
actuacions que realitza, com és la protecció i promoció de la salut d’acord amb el que
disposa l’article 11 de la Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del Sistema
Nacional de Salut i en aplicació de l’article 91 i 92, del Decret Legislatiu 2/2003, de 28

d’abril, que aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i
demés normativa que sigui d’aplicació.
II. Que el programa Pm05 té com a objectiu implantar desfibril·ladors automàtics fixos
i mòbils arreu de la demarcació de Girona mitjançant la cessió d’ús gratuïta de
desfibril·ladors lliures, facilitar-ne l’ús i el manteniment, per cobrir esdeveniments que
concentrin un nombre elevat de persones, activitats de risc, poblacions de risc, actes
esportius, socials i culturals, o per reforçar zones en funció de les activitats d’estiu o
hivern, creant una xarxa de desfibril·ladors que doni cobertura a una necessitat de
primer nivell com és rebre l’atenció medico-sanitària immediata en cas de patir una
aturada cardíaca.
III. Que els desfibril·ladors externs automàtics són classificats com aparells sanitaris i,
com a tals, obliguen el fabricant a complir estrictes normatives nacionals i
internacionals que garanteixen la màxima seguretat tant per a l’usuari com per al
pacient que participen en el seu ús. Aquestes normatives eximeixen tant a Dipsalut,
com a propietària, com a tot ajuntament o persona usuària de qualsevol
responsabilitat respecte un possible mal funcionament de l’aparell.
IV. Que l’Ajuntament en exercici de les competències per a prestar els serveis mínims
en matèria de salut pública relatius a la gestió del risc per a la salut als equipaments
públics i als llocs habitats que li atribueixen la Llei 15/1990, d'ordenació sanitària de
Catalunya, el Decret legislatiu 2/2003, del 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya i de conformitat amb els articles 52 i 53
de la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública, va signar amb Dipsalut un
conveni de cessió d’ús, conservant-ne Dipsalut la propietat, dels aparells de la xarxa
de desfibril·ladors del municipi, composta per 2 desfibril·ladors fixos i 1 de mòbil.
V. Que ambdues parts estant interessades a renovar i mantenir la cessió d’ús, de
caràcter gratuït, així com d’adequar la col·laboració per a la gestió de la xarxa de
desfibril·ladors a la nova normativa vigent en matèria de convenis, d’acord amb la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
I per tot l’exposat i amb aquesta finalitat han convingut en formalitzar el present
conveni amb subjecció a les següents:
CLÀUSULES
Primer. Objecte i finalitat
L’objecte i finalitat d’aquest conveni és definir i establir els termes i condicions de la
cessió d’ús gratuïta dels béns propietat de Dipsalut que es detallen a la clàusula
segona, a favor de l’Ajuntament, el qual com a cessionari accepta.
També és objecte d’aquest conveni definir i establir les condicions per a la gestió de la
xarxa dels desfibril·ladors instal·lats en el terme municipal de l’Ajuntament, en el marc
del desplegament del programa Pm05 “Girona, territori cardioprotegit”.
Segona. Béns objecte de cessió
Els béns propietat de Dipsalut dels quals es cedeix el seu ús de manera gratuïta a

favor de l’Ajuntament, de conformitat amb els articles 75 i 76 del Decret 336/1998, de
17 d’octubre, pel qual s’aprova el reglament de patrimoni dels ens locals, són els
següents:
•
•

2 desfibril·ladors fixos PowerHeart G3 AED 9300
1 desfibril·lador mòbil PowerHeart G3 AED 9300

La cessió d’ús resta subjecta a que els béns cedits es destinin a l’ús i funcions que els
són pròpies i d’acord amb les condicions establertes en aquest conveni.
En cas que l’Ajuntament no compleixi amb aquestes finalitats i/o condicions d’ús sobre
els béns cedits, aquests revertiran automàticament de ple dret al patrimoni de
Dipsalut, el qual tindrà dret a rebre, si escau, el valor dels danys i perjudicis causats i
el del detriment experimentat pels béns.
L’Ajuntament no resta en relació de dependència respecte a Dipsalut i l’ús dels
desfibril·ladors és gratuït i merament tolerat, d’acord amb el que disposa l’article 75.4
del Reglament de patrimoni de les entitats locals regulat per Decret 336/1988.
L’emplaçament i localització dels desfibril·ladors fixos es pot consultar a través de la
georeferenciació que es detalla a continuació i es pot consultar a la web del programa
www.gironaterritoricardioprotegit.cat, així com a l’aplicació per a dispositius mòbil
DEACAT.
Ref.
426
427

Localització
41º 53' 53" N, 2º 48' 5" E
41º 53' 33" N, 2º 48' 12" E

Tercera. Obligacions i compromisos de Dipsalut
Per a la consecució de les finalitat i objectius d’aquest conveni, Dipsalut es compromet
i obliga a:
a) Responsabilitzar-se de la gestió integral del control, la vigilància, la informació i el
manteniment de la xarxa de desfibril·ladors.
b) Realitzar el manteniment dels desfibril·ladors dins dels paràmetres següents:
b. 1. Assumir el cost de la mà d’obra del manteniment.
b.2. Assumir el cost dels desplaçaments que comporti el manteniment.
b.3. Revisar un cop l’any tots els desfibril·ladors per a la neteja i la constatació del bon
estat de tots els seus components amb la neteja interior i exterior de la cabina.
b.4. Substituir i/o reparar, tot assumint els costos, dels elements fungibles necessaris,
en cas d’incidència o avaria tècnica, dins del període de 24 hores posteriors a la
incidència, per garantir el ple funcionament del desfibril·lador i de tots els seus
components, inclòs el canvi de les bateries i els elèctrodes quan correspon.

b.5. Substituir els elements necessaris dels desfibril·ladors, en cas d’utilització,
garantint-ne el ple funcionament.
b.6. Actualitzar el software dels desfibril·ladors, si escau, per al compliment de les
normatives vigents en cada moment.
b.7. Efectuar el canvi dels elèctrodes i les bateries un mes abans de la seva data de
caducitat.
b.8. Incloure els desfibril·ladors fixos en el sistema d’informació Aivianet per a
realitzar-ne el control i la vigilància remota, i així garantir que cabines i desfibril·ladors
estan operatius i en disposició de ser utilitzats.
c) Realitzar inspeccions als desfibril·ladors fixos i mòbils cedits al municipi. Si durant
aquestes inspeccions es detecten desperfectes que no estan compresos dins del servei
de manteniment que presta Dipsalut, s’atorgarà a l’Ajuntament un termini de 30 dies
per a reparar-los i assumir-ne el cost. Passat el termini, Dipsalut tornarà a
inspeccionar els béns i si els desperfectes no han estat reparats, podrà optar per la
reversió dels béns, regulada en el pacte onzè.
d) Reposar, en la mesura que sigui possible, amb la cessió de nous desfibril·ladors,
aquells aparells que hagin estat sostrets o quedat inutilitzats com a conseqüència
d’actes vandàlics, mitjançant la formalització d’una nova addenda a aquest conveni.
Les despeses que origini aquesta mena de reparacions aniran a càrrec de
l’Ajuntament.
e) Proposar i oferir solucions alternatives a la connectivitat de veu i dades de les
cabines amb els centres de control i d’emergències, mentre l’Ajuntament no tingui
resolta aquesta funcionalitat.
f) Proporcionar material de divulgació (vídeos, tríptics, espais radiofònics, bàners
d'enllaç al web de la iniciativa...) perquè es difonguin des dels canals de comunicació
municipals com poden ser el web corporatiu, publicacions editades per l'Ajuntament o
mitjans de comunicació de titularitat pública.
g) Oferir formació bàsica i continuada en l’ús de desfibril·ladors al personal designat
per l’Ajuntament, especialment primers intervinents, de conformitat amb el decret
151/2012, de 20 de novembre pel qual s’estableixen els requisits per a la instal·lació i
l’ús de desfibril·ladors externs fora de l’àmbit sanitari i per a l’autorització d’entitats
formadores en aquest ús.
h) Assumir, si així es sol·licita, la defensa jurídica de les persones que, com a
conseqüència de l’ús benintencionat d’un dels desfibril·ladors cedit, puguin ésser
demandades.
Quarta. Obligacions i compromisos per part de l’Ajuntament
Per a la consecució de les finalitat i objectius del present conveni l’Ajuntament es
compromet i obliga a:
a. Autoritzar la instal·lació dels desfibril·ladors fixos, preferiblement dins del domini

públic local i, si això no fos possible, en espais privats de pública concurrència i
accessibles a la població les 24 hores del dia, 365 dies l’any.
b. Mantenir els desfibril·ladors mòbils en els vehicles dels serveis d’emergència de
primera actuació (cotxes de la policia local, cotxes de protecció civil, etc).
c. Assumir totes les despeses que es generin per un possible del canvi d’ubicació
sol·licitat per l’Ajuntament.
d. Autoritzar i assumir el cost, a requeriment de Dipsalut, dels canvis d’ubicació dels
desfibril·ladors fixos, atenent a criteris degudament justificats com ara vandalisme o
modificacions estructurals de l’equipament on es troba instal·lat i sempre que no
perjudiqui el mapa d’instal·lacions ja existents i es garanteixi el compliment dels
requeriments tècnics d’instal·lació.
e. No modificar la ubicació dels béns cedits sense l'autorització expressa de Dipsalut
durant el termini de vigència d’aquest conveni, i formalitzar mitjançant la signatura
d’una addenda a aquest conveni, el canvi de la ubicació dels desfibril·ladors quan
comporti una modificació de la GEO localització o el nom del carrer on està localitzat.
f. Comunicar tant a Dipsalut com al servei tècnic qualsevol incidència que tingui lloc en
el municipi relacionada amb els desfibril·ladors, mitjançant el telèfon 902 221 229 o el
correu electrònic incidencia@gironaterritoricardioprotegit.cat.
g. Col·laborar i vetllar pel correcte funcionament i conservació dels desfibril·ladors,
columnes i cabines per tal de mantenir-ne l’estat òptim, el nivell màxim de seguretat,
així com conservar-ne l’estètica i la funcionalitat.
h. Vetllar perquè la connexió a la xarxa elèctrica i a la xarxa de veu i dades estiguin
operatives amb l’objectiu de mantenir els nivells òptims de funcionament dels serveis
de vigilància i connexió als serveis de emergències dels desfibril·ladors fixos.
i. Inscriure el personal designat per l’Ajuntament als cursos de formació bàsica i
continuada en l’ús de desfibril·ladors organitzats per Dipsalut segons requereixi la
normativa vigent.
j. Posar a disposició de Dipsalut les dades que fossin necessàries a fi i efecte de donar
unitat i cohesió als futurs estudis mèdics que preveu el pacte cinquè d’aquest conveni.
k. Autoritzar, sense que calgui avís previ, la intervenció del Servei Tècnic que realitza
la gestió i vigilància necessària per al manteniment dels desfibril·ladors fixos i mòbils.
l. Assumir econòmicament les avaries que afectin qualsevol dels components
(desfibril·lador, cabina o columna) produïdes per l’ús inadequat, accions vandàliques,
accidents diversos, pujades d’alta tensió elèctrica o inclemències meteorològiques.
m. Facilitar els requeriments tècnics i materials necessaris (punt de llum, espais...)
per al desenvolupament d’actes de sensibilització, difusió i formació en l’ús de
desfibril·ladors que Dipsalut organitzi.
n. Assumir les despeses derivades de la resolució de les incidències tècniques sempre i

quan aquestes no estiguin cobertes per la garantia dels aparells.
o. Fer constar, en tot acte de publicitat, informació o difusió en general de l’
Ajuntament relatius a l’objecte d’aquest conveni, la col·laboració de Dipsalut amb els
anagrames corresponents, com a cedent dels béns.
p. Convidar a Dipsalut als actes públics informatius relatius a l’objecte d’aquest
conveni per tal de que nomeni un/a representant, coordinant-se amb Dipsalut per a la
realització de qualsevol acció de caràcter protocol·lari.
q. Contractar la corresponent pòlissa d’assegurança contra robatoris nominant com a
beneficiari a Dipsalut
Cinquena. Obligacions específiques respecte a futurs estudis mèdics
Dipsalut podrà a posar a disposició de tercers les dades mèdiques anonimitzades que
quedin dipositades en cada desfibril·lador en ocasió del seu ús amb la finalitat
de realitzar estudis de recerca mèdica que contribueixen a la possible millora de la
supervivència de pacients amb aturada cardíaca.
Si fruit de l’esmentat estudi o d’altra evidència científica, o pel propi desenvolupament
de la tecnologia, es posa de relleu la necessitat d’adequar el projecte, Dipsalut i
l’Ajuntament iniciarien els canvis i adaptacions necessàries per a dur-los a terme i, si
s’escau, es comprometen a formalitzar-les mitjançant les corresponents addendes.
Sisena. Règim econòmic
El valor econòmic dels desfibril·ladors cedits per Dipsalut és el següent:
Tipus de desfibril·lador
Fix
Mòbil

Cost / unitat
(sense IVA)
2.700,00 €
1.000,00 €

Núm.
d’unitats
2
1

Total
(sense IVA)
5.400,00 €
1.000,00 €

Així mateix, cadascuna de les parts haurà de fer front a les despeses derivades de les
obligacions contingudes a les clàusules 3a i 4a d’aquest conveni, segons s’hi estipula.
Setena. Durada
La vigència d'aquest conveni s’estableix en quatre (4) anys a comptar des de la data
de la seva signatura.
En qualsevol moment abans de la finalització del termini previst a l’apartat anterior,
els signants del conveni en poden acordar unànimement la pròrroga per un període de
fins a quatre anys addicionals o la seva extinció.
Un cop finalitzat aquest termini, Dipsalut es compromet a estudiar i proposar a
l’Ajuntament les opcions més viables del manteniment i el subministrament dels
recanvis dels desfibril·ladors i els seus components.
Vuitena. Mesures de seguretat, confidencialitat i protecció de dades

Cada part tractarà les dades personals dels representants o interlocutors de l’altra part
com a Responsable del Tractament en el sentit de l’article 4.7 del 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 (Reglament general de protecció de dades o RGPD).
La finalitat del tractament serà gestionar el conveni i portar a terme les actuacions que
se’n deriven. La legitimació del tractament té el seu fonament en les relacions
jurídiques formalitzades per mitjà d’aquest document (art. 6.1.b RGPD). Per a
l’exercici dels drets reconeguts al Reglament general de protecció de dades (accés a
les dades, rectificació, portabilitat, supressió, sol·licitar-ne la limitació del tractament i
oposició) cada part es podrà adreçar a l’altra a les referències i adreces que figuren a
l’encapçalament del present conveni.
Les dades (imatge) que s’obtinguin pel funcionament del sistema de vídeo o fotografia
que s’activa per l’extracció del desfibril·lador de la cabina seran responsabilitat de
Dipsalut en els termes de l’article 4.7 del Reglament general de protecció de dades.
Mitjançant textos informatius clarament visibles s’informarà als usuaris de la captació
de les imatges, de la responsabilitat del tractament de les dades i l’exercici dels drets
per part de les persones interessades en compliment del RGPD i de la Llei orgànica
3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets
digitals. Correspondrà a Dipsalut, com a responsable del tractament, indicar la
informació que hi ha de figurar i la manera de presentar-la. L’Ajuntament podrà
sol·licitar accés a les imatges de la càmera dels desfibril·ladors mitjançant petició de
l’alcalde al correu electrònic del servei tècnic que Dipsalut posa a disposició dels
ajuntaments.
Les parts es comprometen a guardar estricte secret de tota aquella informació a la
qual tingui accés i al compliment de totes aquelles mesures tècniques i organitzatives
que s’estableixin per garantir la confidencialitat. En conseqüència es comprometen a
no divulgar aquesta informació a terceres persones senes el consentiment exprés i per
escrit de les altres parts.
Novena. Comissió de seguiment
En el termini màxim de dos mesos des de la formalització del present conveni, es
constituirà una comissió paritària, constituïda per un representant designat per
cadascuna de les parts.
Aquesta Comissió vetllarà pel desenvolupament i la consecució de les finalitats
establertes i s'encarregarà de l'intercanvi d'informació i de l'elaboració d'informes
d'avaluació i de valoració pertinents.
Es reunirà de forma ordinària una vegada a l'any i de forma extraordinària quan així
ho estimi la pròpia Comissió o a instància de qualsevol d’ambdues parts. Les decisions
requeriran acord unànime.
Desena. Modificacions del conveni
A instancià de qualsevol de les parts signatàries o de la comissió de seguiment es
podrà acordar la modificació del contingut del present conveni la qual requerirà

l’acord unànime d’ambdues parts. Aquesta modificació es formalitzarà amb una
addenda al conveni.
Onzena. Causes d’extinció i reversió del bé
1. Causes d’extinció
Aquest Conveni podrà finalitzar per les causes següents:
a) Per venciment del seu termini de vigència.
b) Per mutu acord entre les dues entitats que signen.
c) Per reclamació del bé per part de Dipsalut amb el requeriment previ a l’Ajuntament
amb un mes d'antelació. L’Ajuntament respon de tots els perjudicis que s'originin al bé
després d'haver-li estat reclamat.
d) Per devolució del bé per part de l’Ajuntament.
e) Per destinació del bé a una altra finalitat.
f) Per incompliment greu dels pactes del Conveni, especialment pel que fa a les
obligacions i compromisos d’ambdues de les parts. Aquest incompliment comportarà
assumir per cadascuna de les parts les despeses i perjudicis que generi a l’altre part.
g) Per la impossibilitat legal o material, sobrevinguda de donar compliment a l’objecte
del conveni.
2. Reversió dels béns
Un cop finalitzat el conveni o en cas que l’Ajuntament incompleixi les seves
obligacions, els desfibril·ladors cedits hauran de retornar a la propietat de Dipsalut.
El procediment i termini per procedir a la reversió seran fixats per Dipsalut.
Tanmateix les parts podran acordar que, un cop finalitzat el conveni, els
desfibril·ladors es mantinguin en el municipi cas que hi hagi la voluntat de signar un
nou conveni de cessió d’ús a precari d’aquests béns a favor de l’Ajuntament. En
aquest cas no procedirà la reversió dels béns.
Dotzena. Règim jurídic
De conformitat amb l’article 47 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del
sector públic, el present conveni té naturalesa administrativa i, en conseqüència, per a
la resolució de les qüestions litigioses que es puguin produir sobre la interpretació,
modificació, resolució i efectes, que no s’hagin pogut resoldre’s en el si de la
comissió de seguiment o mitjançant la mediació i l’arbitratge, un cop esgotada la via
administrativa, seran resoltes per la jurisdicció contenciosa administrativa.
Disposició final. Fi de la vigència del Conveni signat.
Per mutu acord de les parts, a partir de l’entrada en vigor d’aquest conveni resta
sense efecte el conveni de cessió anterior, si n’hi hagués, signat entre ambdues parts,
conservant Dipsalut la propietat dels aparells de la xarxa de desfibril·ladors del
municipi, composta per 2 desfibril·ladors fixos i 1 de mòbil, malgrat que, per la
renovació continguda en aquest conveni, els béns continuaran essent cedits per al seu
ús per part de l’Ajuntament.

I en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni per duplicat exemplar i a
un sol efecte en els llocs i dates indicats en les respectives signatures electròniques.
Per Dipsalut

Per l’Ajuntament

La presidenta

L’alcaldessa

El secretari

La secretària

Resultat: Aprovat per unanimitat

8.0.- INICI EXPEDIENT CONTRACTACIÓ
Mitjançant resolució de l’Alcaldia 2020DECR000871, de 18 de desembre de 2020, es
va aprovar definitivament el projecte d’obra municipal denominat PROJECTE
SIMPLIFICAT PER AL CONDICIONAMENT DEL CAMÍ DE CA N’ABRAS A RIUDELLOTS DE
LA SELVA, redactat per l’enginyer de camins, canals i ports Sr. Joan Macarro i Ortega
(E2020004199 de 21/09/2020), amb un pressupost d’execució per contracte de CENT
CATORZE MIL NOU-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS (114.931,20.-€),
IVA inclòs.
El camí de Ca n’Abras és un camí municipal sense pavimentar situat a Riudellots de la
Selva d’aproximadament 750m de longitud. S’inicia al camí de Can Pujadas, a l’alçada
de Can Coll i surt al Carrer Farigola al Polígon Industrial Ponent de Riudellots de la
Selva.
L’Ajuntament de Riudellots de la Selva vol promoure l’asfaltat del camí; no preveu
eixamplar l’amplada actual del camí sinó que s’aprofitarà la totalitat de la secció actual
i s’hi estendrà les del nou paviment.
A part dels cotxes dels veïns, aquest camí és molt transitat per la maquinària agrícola
que treballa els camps de les parcel·les adjacents.
De conformitat amb l’establert a l’article 116 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de
Contractes del Sector Públic per la que es transporta a l’ordenament jurídic espanyol
les Directives del Parlament Europeo i del Consell 2014/23/UE DE 26 de febrer de
2014, la celebració de contractes per part de les Administracions Públiques requerirà
la prèvia tramitació del corresponent expedient.
De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local ACORDA:
PRIMER.- Que s'iniciï l'expedient per a la contractació de les obres descrites en
el projecte titulat “PROJECTE SIMPLIFICAT PER AL CONDICIONAMENT DEL CAMÍ DE
CA N’ABRAS A RIUDELLOTS DE LA SELVA”, redactat per l’enginyer de camins, canals i
ports Sr. Joan Macarro i Ortega (E2020004199 de 21/09/2020), amb un pressupost

d’execució per contracte de CENT CATORZE MIL NOU-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB
VINT CÈNTIMS (114.931,20.-€), IVA inclòs.
SEGON.- Que la Secretària-interventora municipal emeti informe sobre la legislació
aplicable i el procediment a seguir per a la contractació de les esmentades obres així
com que emeti certificat d’existència de crèdit adequat i suficient per la realització de
la despesa.
TERCER.- Que l’arquitecte municipal emeti informi sobre:

-

El mètode d’acreditar la solvència, i les condicions especials de contractació.
La procedència o no de licitació per lots.
La resta de consideració que afectin a la seva competència.

QUART.- Que s’incorporin a l’expedient els següents documents:
I. Acord d’aprovació del projecte.
II. Acta de replanteig.
III. Certificat de la Secretària-interventora municipal sobre l’existència de crèdit
suficient.
IV. El Plec de clàusules administratives particulars que regiran la contractació.
V. Informa de l’arquitecte municipal.

CINQUÈ.- Informar del contingut de la present resolució al Ple municipal en la primera
sessió ordinària que tingui lloc.

Resultat: Aprovat per unanimitat

9.0.- URGENTS:
9.1.- AJUT SOCIAL PER LES DESPESES DELS LLIBRES DE TEXT DE L’INSTITUT
DE CASSÀ DE LA SELVA PEL CURS 2020/2021
Vista la sol·licitud de la Sra. P.C.M.T demana ajut econòmic per sufragar les despeses
dels llibres de text de la seva filla menor d’edat que està escolaritzada a l’Institut de
Cassà de la Selva (Registre d’entrada E2021000474 de 25 de gener del 2021).
Vist informe emès per l’Educadora Social, Sra. Rosa Planas, de data 26 de gener de
2021 en el qual es proposa l’atorgament d’un ajut de 78,25 € per sufragar el cost del
llibres que li falten per aquest curs escolar 2020/2021.

De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local ACORDA:
PRIMER.- Aprovar la urgència de la present proposta.
SEGON.- Acceptar la proposta formulada en l’informe de l’Educadora Social Sra.
Rosa Planas i reconèixer a la seva beneficiària, P.C.M.T, un ajut econòmic de 78,25€
per sufragar el cost dels llibres de text de la seva filla escolaritzada a l’Institut de
Cassà de la Selva.
TERCER.- El citat import anirà a càrrec de la partida pressupostària 231.48006 i
s’ingressarà directament al número de compte de l’Institut de Cassà de la Selva, ES22
2100 0114 5102 00157302.
QUART.- Donar trasllat del present acord a la interessada i a l’Institut de Cassà
de la Selva.
Resultat: Aprovat per unanimitat

9.2.- RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT CONTRA LA RESOLUCIÓ DEL DIA
22 DE SETEMBRE DE 2020 DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ALS AJUTS
EXCEPCIONALS PER SUBVENCIONAR EL SECTOR COMERCIAL I DE SERVEIS
AFECTATS ECONÒMICAMENT PER L'EPIDÈMIA ORIGINADA PER LA COVID-19
(LÍNIA B)
Vist que el Ple de la corporació en la sessió ordinària celebrada el dia 15 de juny de
2020 va aprovar la convocatòria i bases específiques per a la concessió per urgència,
d’ajuts excepcionals per subvencionar el sector comercial i de serveis afectats
econòmicament per l’epidèmia originada per la Covid-19.
Vist que es va publicar les bases i l’extracte de la convocatòria de BDNS en el BOP
número 122 de data 26 de juny de 2020.
Vist que la Junta de Govern Local de data 22 de setembre de 2020, va resoldre
desestimar la subvenció de la línia B a la Sra. Elisabet Díaz Fernàndez, titular de
l’establiment La Pelu de l’Eli, atès que aquest línia de subvenció és incompatible amb
qualsevol altre ajut púbic destinat a la mateixa finalitat d’acord amb la base vintena
de les bases reguladores de les subvencions del sector comercial i de serveis del
municipi. En la sol·licitud va manifestar una ajuda de l’Estat Espanyol de 620,00€.
Vist que en data 6 d’octubre de 2020 amb registre d’Entrada número E2020004368, la
Sra. Elisabet Díaz Fernàndez de l’establiment la Pelu de l’Eli, va presentar recurs de
reposició en contra la resolució de la Junta de Govern Local de data 22 de setembre de
2020, exposant que els imports declarats en la sol·licitud no corresponen a
subvencions ni ajudes públiques, sinó a una prestació Social, al qual manifesta que en
té dret a causa del pagament de les cotitzacions socials que abona cada mes com a
autònoma. També exposa que durant l’estat d’alarma va haver de tancar al local
degut a l’Estat d’alarma per ser un establiment declarat no essencial i que per tal de
poder rebre algun tipus ingrés es va acollir aquesta prestació.

Vista la base vintena (règim de compatibilitat) dels ajuts excepcionals per
subvencionar el sector comercial i de serveis afectats econòmicament per l’epidèmia
originada per la Covid-19, estableix que l'Ajuntament de Riudellots de al Selva
atorgarà aquest ajut pel procediment de concurrència i serà incompatible amb
qualsevol altre ajut destinat a la mateixa finalitat.
Vist que la sol·licitant va rebre una prestació extraordinària per cessament d’activitat,
prevista a l’article 17.1 del Reial Decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures
urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del Covid-19,
adoptades com a conseqüència de l’aprovació del Reial Decret 463/2020, de 14 de
març, per la qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de la crisi
sanitària ocasionada pel Covid-19.
Vista la redacció de l’article 17.1 del Reial Decret llei 8/2020, de 17 de març, al qual
estableix:
“1. Amb un caràcter excepcional i una vigència limitada a un mes, a partir de l’entrada
en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma
per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, o fins a
l’últim dia del mes en què finalitzi l’estat d’alarma esmentat, si es prolonga aquest
durant més d’un mes, els treballadors per compte propi o autònoms, les activitats dels
quals quedin suspeses, en virtut del que preveu el Reial decret esmentat, o, un en
altre cas, quan la seva facturació el mes anterior al qual se sol·licita la prestació es
vegi reduïda, al menys, en un 75 per cent en relació amb la mitjana de facturació del
semestre anterior, tenen dret a la prestació extraordinària per cessament d’activitat
que regula aquest article, sempre que compleixin els requisits següents:
a) Han d’estar afiliats i en alta, en la data de la declaració de l’estat d’alarma,
en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o
autònoms o, si s’escau, en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors
del mar.
b) En el supòsit que la seva activitat no es vegi suspesa directament en virtut
del que preveu el Reial decret 463/2020, de 14 de març, han d’acreditar la reducció de
la seva facturació, com a mínim, en un 75 per cent, en relació amb l’efectuada en el
semestre anterior.
c) Han d’estar al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social. No
obstant això, si en la data de la suspensió de l’activitat o de la reducció de la
facturació no es compleix aquest requisit, l’òrgan gestor ha de convidar al pagament el
treballador autònom perquè en el termini improrrogable de trenta dies naturals
ingressi les quotes degudes. La regularització del descobert produeix plens efectes per
a l’adquisició del dret a la protecció.
(...) 6. La gestió d’aquesta prestació correspon a les entitats a què es refereix
l’article 346 del text refós de la Llei general de la Seguretat Social.”
Atès que en aquest article 17.1 s’estableix qui pot accedir a l’ajuda, els requisits, així
com a qui correspon la gestió de la prestació. En aquest cas, la gestió correspon a les
entitats que es refereix l’article 346 del Text refós de la Llei General de la Seguretat
Social:

“Articulo 346. Órgano gestor.
1. Salvo lo establecido en el artículo anterior y en el apartado 3 de este artículo,

corresponde a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social la gestión de
las funciones y servicios derivados de la protección por cese de actividad, sin
perjuicio de las competencias atribuidas a los órganos competentes en materia de
sanciones por infracciones en el orden social y de las competencias de dirección y
tutela atribuidas al Ministerio de Empleo y Seguridad Social en el artículo 98.1”.
Atès que la Mutua col·laboradora que li va gestionar el pagament a la Sra. Elisabet
Díaz Fernandez, és una mútua que col·labora amb la Seguretat social amb número 39,
reconeguda a l’article 346 del text Refós de la Llei General de la Seguretat social i a
l’article 17.6 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març. Segons Notificació que li fa la
Mutua Intercomarcal a la interessada, i que ha presentat juntament amb la sol·licitud
del recurs presentat.
Vista la normativa exposada, es considera que l’ajut rebut per part de la Sra. Elisabet
Diaz, procedeix d’un ajut estatal, i que la gestió d’aquesta prestació corresponia en
aquest cas a la Mutua Intercomarcal.
Per tant, es pot concloure, que és un ajut incompatible amb l’ajut que concedeix
aquesta corporació local.
De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local ACORDA:
PRIMER.- Aprovar la urgència de la present proposta.
SEGON.- Desestimar recurs de reposició interposat per la Sra. Elisabet Díaz
Fernandez titular de l’establiment La Pelu de l’Eli, contra la resolució de la Junta de
Govern Local del 22 de setembre de 2020, per la incompatibilitat de l’ajut estatal
manifestat en la sol·licitud d’acord amb la base vintena dels ajuts excepcionals per
subvencionar el sector comercial i de serveis afectats econòmicament per l’epidèmia
originada per la Covid-19.
TERCER.- Donar trasllat de la present resolució a la Sra. Elisabet Díaz
Fernandez.

Resultat: Aprovat per unanimitat

10.0.- PRECS I PREGUNTES
L’alcaldessa aixeca la sessió, de la qual com a secretària, estenc aquesta acta i la
certifico a l’efecte que en quedi constància degudament, la qual signa la presidenta
amb mi.
Signat electrònicament,

