
 

 

 

 

 
 

 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 23 DE MARÇ DE 

2021 

 

Identificació de la sessió: 

Núm.  JGL2021000006  

Caràcter: Sessió Ordinària 

Data: 23 de març de 2021 

Hora d’inici:  08:00 h 

Hora de fi: 09:06 h 

Lloc: sala de Plens 

 

Hi assisteixen:  

Montserrat Roura Massaneda, Alcaldessa 

Josep Ma. Corominas Pujol, Regidor  

Josep Lluís Santamaria Moreno, Regidor 

Cristina Pineda Espinosa, Regidor 

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. 

 

1.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

2.- APROVACIÓ FACTURES 

3.- LLICÈNCIES: 

3.1.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA. SELVA SERVEIS SL 

3.2.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA. J P V 

3.3.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA. E B C 

4.- CONTRACTACIO ACTUACIO I DESPESES VARIES CONCERT SANT JORDI 25/04 

17032021 

5.- CONTRACTACIÓ SERVEI CAPTURA DE COLOMS 2021 18032021 

6.- CONTRACTACIO SERVEI CONTROL VESPA ASIATICA 2021 18032021 

7.- CONTRACTACIO SERVEIS APP PARTICIPACIO CIUTADANA "LINEA VERDE" 

17032021 

8.- SUBMINISTRAMENT BANDES REDUCTORES CAMI CAN PUJADES 18032021 

9.- ATORGAMENT D'AJUTS ECONÒMICS A ENTITATS:  CONVENI DE COL·LABORACIÓ 

ENTRE ELS AJUNTAMENTS DE LLAGOSTERA, CALDES DE MALAVELLA, RIUDELLOTS DE 

LA SELVA I L'ENTITAT CASTELLERS DE LES GAVARRES PER A LA REALITZACIÓ I 

DESENVOLUPAMENT DEL FET CASTELLER EN EL TERRITORI.  SUBVENCIÓ ANY 2021 

10.- ATORGAMENT D'AJUTS ECONÒMICS A ENTITATS: AMPA LLAR D'INFANTS 

ACTIVITATS DEL CURS 2020/2021 

11.- PROTOCOL D’ALIMENTACÓ DE COLÒNIES DE GATS FERALS 



 

 

 

 

 
 

12.- URGENTS: 

12.1.- INSTAL·LACIÓ NOVA XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE DE L'OBRA 

"PORTADA D'AIGUA POTABLE A L'EMPRESA FRIGORÍFICS COSTA BRAVA, SA AMB 

CANONADA PE.AD.PN-10 DN200 mm". RECEPCIÓ. 

12.2.- SERVEI DE GESTIÓ DEL PUNT DE RECÀRREGA DE VEHICLES ELÈCTRICS 

MUNICIPAL. ACCEPTACIÓ PRESSUPOST. 

12.3.- ATORGAMENT D’AJUT ECONÒMIC A ENTITATS: CLUB PETANCA RIUDELLOTS 

ANY 2021 

13.- 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 9 de març de 2021. 

 

2.0.- INSTAL·LACIÓ NOVA XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE DE 

L'OBRA "PORTADA D'AIGUA POTABLE A L'EMPRESA FRIGORÍFICS COSTA 

BRAVA, SA AMB CANONADA PE.AD.PN-10 DN200 mm". RECEPCIÓ. 

 

 

Mitjançant acord de la Junta de govern local, en sessió celebrada el dia 17 d’octubre 

de 2017, es va atorgar, a la companyia mercantil FRIGORÍFICS COSTA BRAVA, S.A., 

llicència urbanística per a la portada d’aigua a la seva indústria, situada a la carretera 

de Riudellots a Cassà, 3, d’acord amb el PROJECTE DE PORTADA D’AIGUA POTABLE A 

FRIGORÍFICS COSTA BRAVA DE RIUDELLOTS DE LA SELVA, redactat per l’Enginyer de 

camins, canals i ports Sr. Josep Santandreu i Peralba. 

 

En el mateix acord es va fer constar que un cop finalitzades les obres, la companyia 

mercantil Frigorífics Costa Brava, SA, cediria l’obra a aquest Ajuntament. 

 

Vist que el dia 12 de juliol de 2020, va tenir entrada al registre de documents d’aquest 

Ajuntament (E20200003690), certificat final d’obres, emès per la companyia mercantil 

Proveïments d’Aigua, SA (Prodaisa), que va executar els treballs per a la instal·lació de 

la nova xarxa d’abastament d’aigua potable de l’obra “Portada d’aigua potable a 

l’empresa Frigorífics Costa Brava amb canonada PE.AD.PN-10 DN200 mm”; en el que 

hi consta el següent: 

 

- Que l’esmentada obra, s’ha executat correctament, tot seguint les 

prescripcions tècniques del projecte i de la direcció facultativa. 

- Que s’han realitzat les proves de càrrega pertinents a la xarxa d’aigua 

potable amb resultats satisfactoris. 

- Que s’ha certificat l’obra realment executada. 

- Que la xarxa instal·lada d’aigua potable, així com tots els accessoris d’aigua 

potable, passaran a formar part de la xarxa d’abastament d’aigua potable 

municipal de Riudellots de la selva, un cop l’Ajuntament l’accepti i la 

recepcioni. 

 

Vist que el dia 10 de març de 2021, va tenir entrada al registre de documents 

d’aquest Ajuntament (E2021001366), certificat final de la direcció facultativa de 

l’actuació “Portada d’aigua potable a Frigorífics Costa Brava, SA a Riudellots de la 

Selva”; en el que hi consta: 



 

 

 

 

 
 

 

- Que ha dirigit l’execució de les obres ressenyades i controlat qualitativa i 

quantitativament la construcció i la qualitat d’aquestes, de conformitat amb 

el projecte, la normativa d’obligat compliment i la documentació tècnica que 

el complementa i les normes de la bona construcció, trobant-se en 

disposició per a la seva adequada utilització. 

- Que l’adjudicatari de les obres ha estat l’empresa Proveïments d’Agua, SA 

(Prodaisa) i que ja ha certificat el final d’obra i la conformitat perquè passi a 

formar part de la xarxa municipal. 

- Que s’han realitzat els controls o els assaigs pertinents durant l’execució de 

l’obra i s’han aportat els resultats que s’adjunten en annex al certificat. 

- Que es troben totalment acabades i en condicions de posar-les en servei i, 

per tant, pot efectuar-se la seva recepció. 

 

Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals el dia 22 de març de 2021, en 

relació a les instal·lacions que són objecte de recepció. 

 

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

les delegacions efectuades per l’Alcaldessa-Presidenta de la Corporació, mitjançant 

resolució 2019DECR000505 de 21 de juny de 2019. 

 

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 recepció de la instal·lació de la nova xarxa d’abastament 

d’aigua potable de l’obra “Portada d’aigua potable a l’empresa Frigorífics Costa Brava 

amb canonada PE.AD.PN-10 DN200 mm”, les obres de la qual van ser executades per 

Prodaisa, a petició de Frigorífics Costa Brava, SA, d’acord amb la sol·licitud de llicència 

presentada el dia 21 de juny de 2017 (RE 4012). 

 

TERCER.- Convocar al representant legal de Frigorífics Costa Brava, SA, per a 

la formalització de l’acta de recepció de la instal·lació, juntament amb el facultatiu 

encarregat de la direcció de les obres i el representant legal de l’empresa que les va 

executar. 

 

QUART.-  Incorporar al patrimoni municipal els béns públics que es reben, amb 

la seva corresponent anotació en l'inventari i en els documents comptables que 

corresponguin. 

 

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

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

 

 

3.0.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA. SELVA SERVEIS 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  11 de març 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:  X2021000046 

 

 Sol·licitant:   SELVA SERVEIS SL  

 

 Obres que s’autoritzen:   MODIFICACIÓ I ADEQUACIÓ INTERIOR D’UNA NAU 

DESTINADA A MAGATZEM. 

 

 Emplaçament: AV. MAS VILÀ, 126-128 

 
 Referència Cadastral :  3996106DG8339N0001EI 

 

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

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

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

d’agost). 

 

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

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

  

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

obres (ICIO): 

 

Pressupost de l’obra .............................................. 186.234,43.-€ 

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

Quota impost ........................................................ 5754,64 .-€ 

 

 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 s’hauran de presentar els documents (projecte, 

direcció d’obra i designació de coordinador de seguretat i salut) visats i amb l’adreça 

correcta. 

 

2. De caràcter urbanístic:   

 

3. Altres autoritzacions que es requereixen amb caràcter previ:   

 

3.1. La obtinguda per part de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, de data 7 



 

 

 

 

 
 

d’agost de 2020, amb condicionants. 

 

3.2 La obtinguda per part de la Regió d’Emergències de Girona, de la Direcció 

General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, de la Generalitat de 

Catalunya de data  8 de gener de 2021, amb condicionants. 

 

3.3. 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” 

 

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

 

4.1 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.  

 

4.2  S’ha aportat document d’acceptació de residus de construcció i/o demolició 
d’acord amb el que determina el Reial Decret 210/2018 de 6 d’abril, pel qual s’aprova 
el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECATRO) 
publicat al BOE núm. 92 de 16 d’abril, signat pel titular o productor dels residus i dels 
gestor dels mateixos. 

 

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

 

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

 

 

4.0.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA. J P V 

 

 

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 15 de març 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:  X2021000154 



 

 

 

 

 
 

 

 Sol·licitant:   JORDI PERES VILAR 

 

 Obres que s’autoritzen:   TALA DE PINS QUE TENEN PROCESSIONARIA  

 

 Emplaçament: POLIGON 5 PARCEL.LA 15 

 
 Referència Cadastral :  17159A00500015000QX 

 

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

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

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

d’agost). 

 

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

documents i llicències en l’àmbit urbanístic: ........................ 96,82.-€ 

  

 

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

obres (ICIO): 

 

Pressupost de l’obra ......................................................  1404.- € 

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

Quota impost ............................................................. 43,38.-€ 

 

 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 del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 

Alimentació, de la Generalitat de Catalunya,  de data  5 de març de 2021. 

 

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

 

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

 

 

5.0.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA. E B C 

 

 

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

incorporats. 

 



 

 

 

 

 
 

Vist l’informe emès per l’arquitecta tècnica municipal, de data 12 de març 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:  X2021000205 

 

 Sol·licitant:   E B C  

 

 Obres que s’autoritzen:   REFORMA BANY I CUINA 

 

 Emplaçament:  CAN PERET VERMELL  

 
 Referència Cadastral :  17159A002000210001WT 

 

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

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

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

d’agost). 

 

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

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

(pagament efectuat en data  16/02/2021) 

 

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

obres (ICIO): 

 

Pressupost de l’obra ....................................................... 6615.- € 

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

Quota impost ............................................................ 204,40.-€ 

 

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

compliment dels següents condicionants: 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

16 d’abril.  

 

1.2  S’ha 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  

 

 

 

 

 

6.0.- APROVACIÓ FACTURES 

 

 

Expedient núm.: X2021000209 - X2021000209 

PROPOSTA D’ACORD 

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: 

 

 Relacions que consten a l’expedient  X2021000209.  

 

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 per import de 56.469,41€ 

 

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

 

 

Signat electrònicament, 

 

 

 

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

 

 

7.0.- ATORGAMENT D'AJUTS ECONÒMICS A ENTITATS:  CONVENI DE 

COL·LABORACIÓ ENTRE ELS AJUNTAMENTS DE LLAGOSTERA, CALDES DE 

MALAVELLA, RIUDELLOTS DE LA SELVA I L'ENTITAT CASTELLERS DE LES 

GAVARRES PER A LA REALITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL FET CASTELLER 

EN EL TERRITORI.  SUBVENCIÓ ANY 2021 

 

 

RELACIÓ DE FETS 

 

Vista la sol·licitud de subvenció formulada pels Castellers de les Gavarres en data 26 

de febrer de 2021 i registre d’entrada E2021001154, sol·licitant subvenció per la 

divulgació del fet casteller. 

 

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

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

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

la realització i desenvolupament del fet casteller en el territori. 

 

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

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

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

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



 

 

 

 

 
 

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

 

En aquests sentit, el conveni continua vigent durant aquest any 2021. 

 

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

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

 

Atès que la clàusula sisena del conveni estableix els terminis i forma de pagament de 

l’esmentada subvenció, al qual regula que el pagament de la subvenció concedida es 

durà a terme mitjançant una bestreta inicial per import de 1.200,00 euros, i la resta 

després de la justificació de la subvenció. 

 

FONAMENTS DE DRET 

 

1. Articles 240.1 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 122.1 del Decret 179/1995, 

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

locals (en endavant, ROAS), els ens locals poden atorgar subvencions i ajuts de 

contingut econòmic o d’una altra naturalesa a favor d’entitats públiques o privades i 

de particulars que fan activitats que complementen o supleixen les competències 

locals. 

2.  Articles 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en 

endavant, LGS), 55 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 

Reglament de la LGS (en endavant, RLGS), i 125 del ROAS, les subvencions es poden 

atorgar en règim de concurrència competitiva, o bé de forma directa. 

3. Articles 22.2.a) i 28 de la LGS, 65 RLGS, i 125.2 del ROAS, les subvencions es 

poden atorgar directament quan estiguin previstes singularment en el pressupost 

municipal. 

4. Article 9 de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Riudellots de la 

Selva també regula la concessió directa de subvencions.  

5. Articles 8.1 f) i G) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés 

a la informació pública i bon Govern. 

6. Conveni de col·laboració entre els Ajuntaments de Llagostera, Caldes de Malavella, 

Riudellots de la selva i l’entitat “Castellers de les Gavarres” per a la realització i 

desenvolupament del fet casteller en el territori. 

 

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

 

PRIMER.- Atorgar als Castellers de les Gavarres amb NIF G55242465, una 

subvenció per un import de 2.000,00 euros, segons regula el conveni de 

col·laboració entre els Ajuntaments de Llagostera, Caldes de Malavella, Riudellots de la 

selva i l’entitat Castellers de les Gavarres per a la realització i desenvolupament del fet 

casteller en el territori. 

 

SEGON.- Disposar el pagament d’una bestreta inicial, d’acord amb la clàusula 

sisena del conveni, per import de 1.200,00 euros amb càrrec a la partida 330.22609 

del pressupost de l’exercici corrent. 

 

TERCER.-  Disposar a l’esmentada entitat, que en base la clàusula cinquena del 

conveni, el termini per realitzar l’activitat subvencionada finalitza el 30 de novembre 

de l’any en curs, la qual haurà de justificar les despeses fins a 15 de desembre del 



 

 

 

 

 
 

mateix, tot ajuntant-hi una memòria detallada de l’activitat de l’entitat, així com el 

compte anual d’ingressos i despeses de l’entitat. La subvenció atorgada cobrirà 

exclusivament les despeses efectivament justificades. L’import de la subvenció 

(2.000,00 euros) ascendeix al 95% de les despeses subvencionades, motiu pel qual 

caldrà justificar unes despeses mínimes de 2.106,00 euros davant l’Ajuntament de 

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

l’any 2021. 

  

QUART.- Publicitat: S’haurà de fer constar expressament el suport econòmic 

de la l’Ajuntament de Riudellots de la Selva en qualsevol acte, acció de publicitat o 

difusió que realitzin sobre les actuacions objecte de la present subvenció. 

 

CINQUÈ.- Disposar que l’incompliment de les obligacions contingudes en el 

conveni i en l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Riudellots de la 

Selva, pot donar lloc a la revocació de la subvenció concedida i al reintegrament, fins i 

tot per la via administrativa, de les quantitats lliurades. 

 

SISÈ.- Notificar el present acord als Castellers de les Gavarres pel seu 

coneixement, i si en un termini d’un mes no manifesta el contrari, s’entén acceptada 

la subvenció, així com les condicions generals i específiques per a la seva aplicació. 

 

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

 

 

8.0.- ATORGAMENT D'AJUTS ECONÒMICS A ENTITATS: AMPA LLAR D'INFANTS 

ACTIVITATS DEL CURS 2020/2021 

 

RELACIÓ DE FETS 

 

Vista la sol·licitud de subvenció presentada en data 17 de març de 2021 

número de registre d’entrada E2021001577 per la Sra. Anna Garreta Moreno 

com a Vicepresidenta de l’AMPA de la Llar d’Infants, per sufragar part de les 

despeses del curs escolar 2020/2021. Acompanya a la instància de la següent 

documentació: 

- Memòria explicativa de l’activitat per la qual es demana la subvenció 

- Pressupost de l’activitat 

- Declaració responsable de reunir els requisits per ser  beneficiari de la 

subvenció d’acord amb l’article 13 de la Llei 38/2013 general de subvencions 

  
Vist l’interès públic de les activitats proposades per l’AMPA de la Llar ’Infants pel curs 2020-2021 

pel foment de l’educació, la cultura popular i tradicional catalana. 

 

Vist l’informe favorable emès per la Regidora d’Ensenyament en data 17 de març de 

2021 en relació a la petició de subvenció sol·licitada per aquesta entitat. 

 

Atès que es va pressupostar nominativament aquesta subvenció a la partida 



 

 

 

 

 
 

pressupostària número 323.48009 del pressupost municipal de l’exercici 2021 

d’aquesta Corporació. 

 

Vist que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és adequat a la naturalesa de la 

despesa que es proposa contreure. 

 

FONAMENTS DE DRET 

 

1. Articles 240.1 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 122.1 del Decret 179/1995, 

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

locals (en endavant, ROAS), els ens locals poden atorgar subvencions i ajuts de 

contingut econòmic o d’una altra naturalesa a favor d’entitats públiques o privades i 

de particulars que fan activitats que complementen o supleixen les competències 

locals. 

2.  Articles 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en 

endavant, LGS), 55 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 

Reglament de la LGS (en endavant, RLGS), i 125 del ROAS, les subvencions es poden 

atorgar en règim de concurrència competitiva, o bé de forma directa. 

3. Articles 22.2.a) i 28 de la LGS, 65 RLGS, i 125.2 del ROAS, les subvencions es 

poden atorgar directament quan estiguin previstes singularment en el pressupost 

municipal. 

4. Article 9 de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Riudellots de la 

Selva també regula la concessió directa de subvencions.  

5. Articles 8.1 f) i G) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés 

a la informació pública i bon Govern. 

 

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

 

 PRIMER.- Atorgar a l’AMPA Llar d’Infants de Riudellots de la Selva una 

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

 

Número 

expedient 

electrònic 

Nom del 

beneficiari  

NIF del 

beneficiari 

Objecte de la 

subvenció 

Període de 

l’activitat 

X2021000292 AMPA LLAR 

INFANTS 

G17758699 Activitats curs 

2020-2021* 

15/11/2020 

al 

30/11/2021 

Cost total de 

l’objecte 

subvencionat 

Cost de les 

despeses 

subvenciona

bles  

Import de la 

subvenció 

Percentatge de 

finançament 

Import a 

justificar 

 

4.110,00€ 

 

4.110,00€ 

 

2.418,20 € 

 

Veure quadre* 

 

4.110,00€ 

 

*Activitat i percentatge subvencionat: 

Conceptes subvencionables 
Import 

pressupost 

Percentatge 

subvencionable % 

Import 

subvencionat  



 

 

 

 

 
 

Calendaris Nadal          60,00 €  70% 
                  

42,00 €  

Regals Patges        150,00 €  70% 
                 

105,00 €  

Espectacle de Nadal        210,00 €  70% 
                 

147,00 €  

Espectacle de Sant Jordi        200,00 €  70% 
                 

140,00 €  

Excursió de fi de Curs (no 

inclou autobús) 
       450,00 €  70% 

                 

315,00 €  

Festa fi de curs        450,00 €  70% 
                                

315,00 €  

Classes de Música     1.240,00 €  33% 
                 

409,20 €  

Classes d’angles     1.350,00 €  70% 
                 

945,00 €  

 

 SEGON.- Disposar la despesa amb càrrec a la partida 323.48009 del pressupost 

del corrent exercici. 

 

 TERCER.- Subjectar l’atorgament de la concessió d’aquesta subvenció al 

compliment de les següents condicions: 

 

- Complir l’objectiu, executar el projecte, fer l’activitat o adoptar el comportament que 

fonamenta la concessió de la subvenció.  

 

- Executar l’activitat subvencionable de conformitat amb els principis de bona 

administració, bona fe i presumpció de legalitat, d’acord amb l’article 55 de la Llei 

19/2014, de transparència, accés a la informació i bon govern. 

 

- Justificar el compliment dels requisits, les condicions, la realització de l’activitat i la 

finalitat de la subvenció concedida. En aquest sentit, s’ha de justificar la subvenció 

concedida abans del dia 30 de novembre del 2021, per import igual o superior a 

4.110,00€, amb els models normalitzats aprovats per aquesta corporació: 

 - Compte justificatiu simplificat: inclou una memòria d’actuació, memòria 

 econòmica justificativa de l’activitat subvencionada (relació ingressos i 

 despeses) i certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la 

 Seguretat Social. S’admetran factures justificatives corresponents al període 

 subvencionable del 15 de novembre del 2020 al 30 de novembre del 

 2021. 

 

- Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que ha d’efectuar l’Ajuntament,  si 

escau. I a qualsevol altra de  comprovació i control financer que puguin dur a terme 



 

 

 

 

 
 

els òrgans de control competents tan nacionals com comunitaris, i aportar tota la 

informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.  

 

- Que els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fins rebuts, 

s’hauran de conservar per un període no inferior a 6 anys, comptadors des de la 

finalització del termini de presentació de la justificació. 

 

- Publicitat: S’haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la 

l’Ajuntament de Riudellots de la Selva en qualsevol acta, acció de publicitat o difusió 

que realitzin sobre les actuacions objecte de la present subvenció. S’haurà de 

presentar amb la justificació un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, 

utilitzada en la difusió pública. 

 

- Comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública concurrent que no 

s’hagi declarat amb la sol·licitud. 

- La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres 

administracions o ens públics o privats. Tanmateix l’import total de les subvencions 

rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total del projecte/activitat a 

desenvolupar. 

 

- Comunicar qualsevol modificació que es produeix en el contingut de la declaració 

responsable de la sol·licitud, durant la vigència de l’actuació objecte de la subvenció.  

 

 QUART.- Disposar que el pagament anticipat o bestreta de les subvencions 

abans de la justificació s’efectuarà prèvia sol·licitud expressa per part d’aquesta 

associació. L’import màxim que es pot sol·licitar com a bestreta és del 80% de l’import 

concedit en el punt primer. 

 

 CINQUÈ.- Disposar que l’incompliment de les obligacions contingudes en 

aquesta resolució i en l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de 

Riudellots de la Selva, pot donar lloc a la revocació de la subvenció concedida i al 

reintegrament, fins i tot per la via administrativa, de les quantitats lliurades. 

 

 SISÈ.- En tot allò no previst en la present resolució s’estarà al que estableix 

l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva, en la 

Llei General de Subvencions i el seu reglament de desenvolupament. 

 

 SETÈ.- Notificar el present acord l’AMPA Llar d’Infants pel seu coneixement, i si 

en un termini d’un mes no manifesta el contrari, s’entén acceptada la subvenció, així 

com les condicions generals i específiques per a la seva aplicació. 

 

 

Signat electrònicament, 

 

 
 

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

9.0.-  PROP_ACORD CONTRACTACIO ACTUACIO I DESPESES VARIES CONCERT 

SANT JORDI 25/04 17032021 

 

 

Amb motiu de la proximitat de la diada de Sant Jordi, aquest consistori considera que 

seria interessant la contractació d’una actuació per el dia 25 d’abril del 2021 a les 

12:00h a la plaça de l’Ajuntament.  

 

Per aquest motiu des de l’àrea de cultura s’ha programat la següent actuació: 

 

ESPECTACLE PROFESSIONAL DATA ACTIVITAT IMPORT 

 (IVA exclòs) 

SUU ARTS MANAGER, SL 25/04/2021 -12:00H 5.000.-€ 

 

Vist el lloc d’actuació que serà la plaça de l’Ajuntament, i que no disposa d’escenari, ni 

d’equip de so es fa necessari contractar el lloguer d’un escenari de mides 10,35x8,28 i 

d’un equip de so per a poder dur a terme l’actuació.  

Per el lloguer de l’escenari s’ha demanat pressupost a l’empresa MUNTATGES I 

LLOGUER LINESHA, SL, per ser l’empresa que ens ha ofert els serveis mes econòmics, 

respecte altres empreses durant els últims temps. 

 

Respecte a l’equip de so, hem demanat pressupost a SONATURAL 10, SL, una 

empresa especialitzada amb equips de llum i so professionals.  

 

Per tant ens han fet arribar el següents pressupostos:  

 

EMPRESA R/E IMPORT (IVA EXCLÒS) 

MUNTATGES I LLOGUERS 

LINESHA, SL 

E2021001376 1.150,81-.€ 

SONATURAL 10, SL E2021001379 1.413,29.-€ 

 

Apart de l’actuació i el lloguer de l’escenari i l’equip de so, també s’han  de contractar 

uns serveis externs per garantir el correcte funcionament de l’actuació.  

 

Els serveis són els següents: 

 

EMPRESA SERVEI R/E IMPORT 

(IVA EXCLÒS) 

FM ESPECTACLES 

GIRONA, SLU 

Redacció i implementació 

de la memòria de 

seguretat  

E2021001374 400,00.-€ 

ENGINYERIA BTF 

2016, SL  

Certificat de solidesa 

escenari 

E2021001375 695,00.-€ 

PROTECTA CONTROL 

2005, SL  

Controladors d’accés  E2021001378 171,00.-€ 

 

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

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



 

 

 

 

 
 

satisfer, així com sobre l’adjudicatari del mateix.  

 

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

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

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

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

 

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

 

PRIMER.- Acceptar el pressupost presentat per l’empresa ART MANAGER, SL 

amb CIF B60731767, i domicili a Barcelona -08032 a l’Avda. Frederic Rahola, 12 

baixos, per un import de 6.050.-€ (IVA inclòs) per l’actuació de SUU.  

 

SEGON.- Acceptar el pressupost presentat per l’empresa MUNTATGES I 

LLOGUER LINESAH, SL amb CIF B17994518, i domicili a Llagostera – 17240 al c/ 

Gardènia, 4 (Urb. La Canyera), per un import de 1.392,48.-€ (IVA inclòs) pel lloguer 

de l’escenari.  

 

TERCER.- Acceptar el pressupost presentat per l’empresa FM ESPECTACLES 

GIRONA, SLU, amb CIF B17736091 amb domicili a Girona-17001 al c/ Francesc 

Eiximenis, 20 8è – 2a, per un import de 484.-€ (IVA inclòs) per la redacció i la 

implantació de la memòria de seguretat.  

 

QUART.- Acceptar el pressupost presentat per l’empresa SONATURAL 10, SL 

amb CIF B55209308, amb domicili a Vulpellac – 17111, al c/Ponent, 9 Bis, per un 

import de 1.710,08.-€ (IVA inclòs), per el lloguer de l’equip de so i llum.  

 

CINQUÈ.- Acceptar el pressupost presentat per l’empresa ENGINYERIA BTF 

2016, SL amb CIF B55273106, amb domicili a Girona – 17001 a l’Av. Josep 

Tarradellas, 14 1r 4a, per un import de 840,95.-€ (IVA inclòs), per la redacció del 

certificat de solidesa de l’escenari.  

 

SISÈ.- Acceptar el pressupost presentat per PROTECTA CONTROL 2005, SL 

amb CIF B64029606, amb domicili a Barcelona – 08540 a l’Av. Bell-esguard, 14 Bis, 

per un import de 206,91.-€ (IVA inclòs), per la contractació de 2 controladors d’accés.  

 

 

SETÈ.- La despesa resultant de la present contractació anirà a càrrec de la 

partida pressupostaria 2021.330.22609 

VUITÈ.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada, juntament amb un 

exemplar de declaració responsable que haurà de presentar degudament omplerta i 

signada a les oficines municipals, amb caràcter previ a la prestació del servei.  

 

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

10.0.- PROP_ACORD CTACIO SERVEIS APP PARTICIPACIO CIUTADANA 

"LINEA VERDE" 17032021 

 

Es voluntat d’aquest consistori la contractació dels serveis d’una APP de descarrega 

gratuïta denominada “Linea Verde” que inclou una sèrie de serveis per millorar la 

gestió municipal, la resolució d’incidències en la via pública i fomentar la comunicació 

amb els ciutadans, així com també la conscienciació ambiental entre d’altres utilitats.   

 

S’ha vist la necessitat d’aquesta contractació, ja que es una potent eina de gestió 

d’incidències i comunicació amb el ciutadà que emmagatzema la informació a temps 

real i per tant permet a l’Ajuntament una àgil gestió dels avisos, ja que el ciutadà 

podrà comunicar qualsevol incidència amb el mobiliari o equipament urbà, reservar 

espais i rebre en temps real noticies, alertes, enquestes, estadístiques etc.. 

directament al seu mòbil que seran de gran utilitat per l’Ajuntament.  

 

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

següent resultat: 

 

EMPRESA R/E IMPORT (IVA EXCLÒS) 

GREEN TAL, SA E2021001465 1.295.-€/anual 

 

Aquest servei inclou: 

 

- APP “Linea Verde” per els ciutadans. 

- APP “Live Gestion” per la gestió de les incidències per el personal de l’ajuntament. (5 

llicencies d’us) 

-Intranet (plataforma per la gestió de les incidències i consultes d’informes) 

-Serveis de consultoria i assessoria davant de consultes de tots els col·lectius del 

municipi.  

-Portal web de continguts medi ambientals.  

 

El preu d’aquest servei serà anual i la duració de la prestació d’un any. 

 

Vist la proposta de despesa de contracte menor emesa per el Sr. Josep Lluis 

Santamaria, regidor de promoció econòmica, ocupació comerç i consum, d’aquest 

ajuntament sobre la necessitat i finalitat del contracte a satisfer, així com sobre 

l’adjudicatari del mateix.  

 

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

delegacions de competències efectuades per l’Alcaldessa -  Presidenta de la corporació 

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

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

 

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

 

PRIMER.- Acceptar el pressupost presentat per l’empresa GREEN TAL, SA amb 

CIF A62313788, i domicili a Ctra. de la Coruña, km 23.200, Edifici Las Rozas, 23 – 

28230 Las Rozas (Madrid), per un import de 1.566,95.-€ (Iva inclòs).  

 

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

partida pressupostaria 2021.924.22699 



 

 

 

 

 
 

 

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  

 

 

 

 

 

11.0.- SERVEI DE GESTIÓ DEL PUNT DE RECÀRREGA DE VEHICLES ELÈCTRICS 

MUNICIPAL. ACCEPTACIÓ PRESSUPOST. 

 

La Junta de govern local, en sessió celebrada el dia 6 d’octubre de 2020, va contractar 

el subministrament i la instal·lació d’un punt de recàrrega semiràpida d’ús públic de 

vehicles elèctrics  a la Plaça de l’Ajuntament. 

 

Per tal de permetre la recàrrega dels vehicles, és necessari disposar d’una plataforma 

de gestió del punt de recàrrega. A aquest efecte, s’ha demanat pressupost a 

ELECTROMAPS, S.L., que és un proveïdor de serveis de mobilitat elèctrica que ofereix 

una solució Software as a Service per a gestionar i facturar, a través de la seva 

plataforma de gestió de punts de recàrrega de vehicles elèctrics i la seva aplicació 

mòbil, el servei de recàrrega dels usuaris. 

 

Els preus que estableix l’esmentada empresa pels diferents serveis, són els següents: 

 

- Per la prestació dels serveis de gestió: 7,5.-€/mes 

- Pel servei de cobrament a l’usuari per a la recàrrega: 5 % de la facturació 

realitzada. 

- Pel servei de targeta SIM: 5,00.-€/mes 

- Pel servei d’atenció a l’usuari 24/7: 10,00.-€/mes  

 

Vist l’informe emès el dia 19 de març de 2021 per l’enginyer tècnic municipal, el qual 

estableix: “La finalitat del contracte és la contractació del servei de gestió telemàtica 

del punt de recàrrega de vehicles elèctrics ubicat a la Plaça de l'Ajuntament. Amb la 

contractació d'aquest servei es dona compliment als requisits tècnics establerts per la 

Diputació de Girona en la línea específica núm. 2 d’ajuts a execució d’actuacions per al 

foment de la mobilitat elèctrica, dins el marc del programa “Del pla a l’acció” (2020-

2021).  

 

Amb la contractació d'aquest servei el punt de recàrrega de vehicles elèctrics complirà 

amb els següents condicionaments tècnics:  

 

 El servei de recàrrega podrà ser desbloquejat per qualsevol usuari de vehicle 

elèctric, sense intervenció de terceres persones i sense necessitat d’haver estat 

donat d’alta prèviament en cap servei de pagament. 

 L’estació de recàrrega d’accés públic disposarà d’un sistema de pagament 

integrat telemàtic incorporat en la gestió d’usuaris, que podrà estar actiu o no 



 

 

 

 

 
 

segons les necessitats municipals. 

 Es podrà recollir informació relativa a cada estació de recàrrega: nombre de 

càrregues, temps de càrrega, consum d’energia per càrrega, identificació del 

vehicle, horari de la càrrega, tipus de càrrega, estat de l’estació: en recàrrega, 

en servei, fora de servei. 

 La informació anterior es podrà enviar telemàticament mitjançant els protocols 

de comunicació estàndard disponibles al centre de control associat a l’estació 

de recàrrega i es podrà fer arribar a l’ICAEN amb un sistema compatible amb el 

seu «visor de punts de recàrrega elèctrics». 

 El punt de recàrrega podrà oferir un servei de recàrrega elèctrica a tots els 

usuaris de vehicles elèctrics i a qualsevol tipus de vehicle elèctric estàndard. 

 

Pressupostos sol·licitats: 

 

D'acord amb la instrucció del contracte menor, aprovada per la Junta de Govern Local 

de data 2 d'abril de 2019, per a la realització dels treballs objecte de consideració 

s'han sol·licitat els pressupostos que es relacionen a continuació:  

 

Empresa Import sense IVA Concepte  

ELECTROMAPS, S.L 150 € Anuals  Gestió telemàtica del punt de 

recàrrega + targeta SIM  

50 € Posta en marxa  

 

Conclusions: 

 

Es proposa l'adjudicació del contracte pel servei de gestió telemàtica del punt de 

recàrrega de vehicles elèctrics ubicat a la Plaça de l'Ajuntament a favor de l'empresa 

ELECTROMAPS, SL, ja que les característiques tècniques i les condicions 

econòmiques ofertades, s'adeqüen perfectament a les necessitats municipals.” 

 

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

Camps i Goy, regidora responsable de l’àrea de medi ambient i pagesia d’aquest 

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

s’està alterant l’objecte del contracte i que la companyia mercantil Electromaps, 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.- Aprovar la urgència de la present proposta. 

 

SEGON.- Acceptar les condicions econòmiques que consten en el contracte 

presentat per la companyia mercantil ELECTROMAPS, S.L., amb domicili a Barcelona-

08038, al carrer del Foc, 68, i amb NIF B-66.513.524, per a la prestació del servei de 

gestió del punt de recàrrega de vehicles elèctrics instal·lat a la Plaça de l’Ajuntament, 

per import de 150,00.-€/any, més IVA, a raó de 12,50.-€/mes, més IVA i 50,00.-€, 



 

 

 

 

 
 

més IVA, per a la posada en marxa (un únic pagament). 

 

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

partida pressupostària 2021.1522.21300. 

 

QUART.- Autoritzar a l’Alcaldessa Sra. Montserrat Roura a subscriure el 

corresponent contracte de prestació de serveis que s’adjunta a la present proposta. 

 

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. 

 

SISÈ.- Juntament amb el contracte de prestació de serveis, la companyia 

mercantil ELECTROMAPS, S.L., haurà de signar el document d’encàrrec de tractament 

de dades de caràcter personal, per aquelles dades de caràcter personal responsabilitat 

d’aquest Ajuntament que haurà de tractar durant la vigència del contracte de serveis. 

 



 

 

 

 

 
 

 

ANNEX 

 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 

En Barcelona, a 19 de Marzo de 2021 

 

INTERVIENEN 
 

DE UNA PARTE: 

 

D. Montserrat Roura Massaneda, con Documento Nacional de Identidad (D.N.I.) en 

vigor número 77901900A, en nombre y representación de AJUNTAMENT DE 

RIUDELLOTS DE LA SELVA, con domicilio en Riudellots de la Selva, Plaça Ajuntament, 

1 y con Código de Identificación Fiscal (C.I.F.) P1715900E (en adelante, el 

“CLIENTE”).      

 

Y DE OTRA PARTE: 

 

D. Xavier Cañadell Alegre, con domicilio a estos efectos en Barcelona, Parque 

Tecnológico C/ Marie Curie 8-14 - B007, 08042 y con Documento Nacional de 

Identidad (D.N.I.) en vigor número 45488397D, en nombre y representación de 

ELECTROMAPS, S.L., sociedad con domicilio social en Barcelona,  Carrer del Foc 68, y 

con Código de Identificación Fiscal (C.I.F.) B66513524 (en adelante, 

“ELECTROMAPS”).   

 

En adelante, el CLIENTE y ELECTROMAPS serán denominados conjuntamente, las 

“Partes” y cada una de ellas, individualmente, también, como una “Parte”. 

 

Las Partes se reconocen capacidad legal suficiente para la celebración del presente 

contrato de prestación de servicios (en adelante, el “Contrato”) y, en su virtud,  

 

EXPONEN 
 

(I) El CLIENTE es una empresa que ofrece, entre otros, puntos de recarga de 

acceso público para permitir la recarga de vehículos eléctricos. 

 

(II) ELECTROMAPS es un proveedor de servicios de movilidad eléctrica que ofrece a 

CLIENTE una solución Software as a Service (SaaS) para gestionar y facturar, 

mediante su plataforma de gestión de puntos de recarga de vehículo eléctrico (la 

“Plataforma”) y su aplicación móvil (la “Aplicación”) el servicio de recarga. 

 

(III) Es intención del CLIENTE llevar a cabo la gestión y la facturación del servicio de 

recarga de determinados puntos de recarga mediante la Plataforma de ELECTROMAPS 

y, en consecuencia, el CLIENTE y ELECTROMAPS desean suscribir el presente 

Contrato, conforme a las siguientes: 

 

CLÁUSULAS 
 

1. DEFINICIONES E INTERPRETACIÓN 

 



 

 

 

 

 
 

1.1 Definiciones. En el presente Contrato, los siguientes términos tendrán el 

significado que se establece a continuación: 

 

“Aplicación”: tendrá el significado que se atribuye a dicho término en el Expositivo II 

anterior. 

“Plataforma”: tendrá el significado que se atribuye a dicho término en el Expositivo 

II anterior. 

 “Contrato”: Significa el presente contrato de prestación de servicios. 

“GDPR": Significa el Reglamento UE 2016/679 del 27 de abril de 2016 relativo a la 

protección de las personas físicas.  

 “Precio": tendrá el significado que se atribuye a dicho término en la Cláusula 5.1. del 

presente Contrato. 

 “Puntos de Recarga": tendrá el significado que se atribuye a dicho término en la 

Cláusula 2.1.a) del presente Contrato. 

“Servicios”: tendrá el significado que se atribuye a dicho término en la Cláusula 2.1. 

“Titular”: Es el titular la infraestructura de recarga y tendrá el significado que se 

atribuye a dicho término en la Cláusula 2.1.a) in fine del presente Contrato. 

 

1.2 En el presente Contrato, excepto si del contexto se dedujera otra cosa (i) todas 

las expresiones definidas en singular en la Cláusula 1.1 anterior incluirán también el 

plural y viceversa; y (ii) todas las referencias al Contrato se entenderán que se 

refieren al presente contrato de prestación de servicios, y todas las referencias a 

Cláusula y Anexo se entenderán hechas a cláusulas y anexos del presente Contrato. 

  

2. OBJETO 

 

2.1. ELECTROMAPS ofrece y presta los siguientes servicios (en adelante, los 

“Servicios”): 

 

a) Servicios de gestión y acceso: ELECTROMAPS gestionará los puntos de recarga 

que el CLIENTE opera (los “Puntos de Recarga”) en propiedad o en concesión y que se 

irán incorporando progresivamente, y ello a través de la “Plataforma”, por virtud de la 

cual ELECTROMAPS ofrecerá a sus usuarios el acceso a dichos Puntos de Recarga y el 

servicio de recarga.  

 

Respecto a aquellos puntos de recarga que las Partes decidan incluir en el futuro bajo 

el alcance del presente Contrato, se adjuntarán directamente en la “Plataforma” de 

gestión definida por ELECTROMAPS.  

 

El CLIENTE indicará en el punto de recarga unas instrucciones de acceso y uso en el 

punto de recarga. ELECTROMAPS puede enviar una plantilla tipo que el CLIENTE puede 

utilizar para el diseño de sus pegatinas. 

 

b) Servicios de información: ELECTROMAPS permitirá el acceso a la “plataforma” 

al CLIENTE. ELECTROMAPS enviará las credenciales de acceso de la “plataforma” al 

CLIENTE. 

 

c) Servicio de facturación: La “Plataforma” faculta al CLIENTE la opción de ofrecer 

el servicio de recarga de pago a los usuarios de la “Aplicación” ELECTROMAPS. Este 

servicio permite al conductor de vehículo eléctrico, acceder al punto y pagar las 

recargas mediante una pasarela de pago seguro. El CLIENTE es quien establece las 



 

 

 

 

 
 

tarifas del servicio de recarga en los puntos de recarga que gestiona con la 

“Plataforma”. Al final de mes la “plataforma” genera un abono al CLIENTE con el 

importe total de las recargas realizadas en sus puntos menos la comisión que percibe 

ELECTROMAPS por la gestión de dichos pagos y cobros. 

 

d) Tarjetas SIM de comunicación: ELECTROMAPS proporcionará tarjetas SIM de 

datos M2M (machine to machine) a los CLIENTES que lo soliciten. La tarjeta SIM tiene 

la finalidad de establecer la comunicación entre el punto de recarga y la plataforma y 

tan solo se debe usar para ese propósito. El cliente se compromete a hacer un uso 

responsable de esa tarjeta y a no cederla a empresas o personas externas a su 

organización sin el permiso expreso de ELECTROMAPS.   

 

e) Atención al usuario: ELECTROMAPS prestará el servicio de atención telefónica a 

los usuarios de los Puntos de Recarga, responsabilizándose de la gestión diaria de las 

incidencias de los usuarios de los Puntos de Recarga del CLIENTE con un teléfono de 

atención al usuario en horario 24/7 y una dirección de correo electrónico de soporte. 

Este servicio incluiría:  

 

i. Información de acceso y uso del Punto de Recarga 

ii. Información de registro y funcionalidades de la Aplicación 

iii. Resolver incidencias del sistema de cobro y facturación 

iv. Actuación ante incidencias  

 

Se incorpora en el ANEXO II el coste del servicio de atención al cliente. El servicio de 

atención al cliente es recomendado y si no lo realiza ELECTROMAPS el CLIENTE deberá 

realizarlo con sus propios medios.  

 

f) Puesta en Marcha: En el caso de que sea necesario el soporte por parte del 

equipo de ELECTROMAPS para la configuración de los puntos de recarga, la 

configuración de la plataforma de gestión y/o la configuración de la comunicación 

entre el Punto de Recarga y la plataforma de gestión, se deberán de abonar los 

honorarios aceptados en la oferta económica y en el ANEXO II del presente Contrato. 

 

3. OBLIGACIONES DE ELECTROMAPS Y DECLARACIONES Y GARANTÍAS 

 

3.1. En el marco de la prestación de Servicios, ELECTROMAPS se compromete a:  

   

a) prestar los Servicios con la mayor diligencia exigible a un profesional del mismo 

sector; 

 

b) observar y cumplir en todo momento con la legislación aplicable, obteniendo, 

en su caso, cuantas licencias o autorizaciones fueren necesarias para la prestación de 

los Servicios objeto de este Contrato; 

 

c) cumplir estrictamente con sus obligaciones en materia laboral, de seguridad 

social, prevención de riesgos laborales, medioambiental o fiscal obligándose a, en el 

supuesto de que así le sea requerido por el CLIENTE, hacer entrega de cuantos 

documentos sean necesarios para justificar su cumplimiento. 

 

d) proceder, a más tardar el décimo día hábil del mes siguiente, a  

 



 

 

 

 

 
 

(i) pagar al CLIENTE la liquidación correspondiente a las recargas efectuadas por 

los usuarios de la aplicación de ELECTROMAPS en los Puntos de Recarga durante el 

mes anterior, de conformidad con las tarifas que el CLIENTE haya fijado en la 

plataforma. Las facturas se generan y envían de forma automáticamente con la firma 

del SEPA ver ANEXO I al CLIENTE; y  

 

(ii) enviar al CLIENTE una descripción general de todas las Sesiones de Recarga 

efectuadas durante el mes anterior. En esa descripción general, ELECTROMAPS 

proporcionará el coste del todas las Sesiones de Recarga y del Precio devengado 

respecto a dichas Sesiones de Recarga. El CLIENTE podrá en todo momento acceder a 

esta información a través de la plataforma de gestión de ELECTROMAPS;  

 

e) emitir una factura al CLIENTE respecto a la facturación de los Puntos de 

Recarga del mes anterior junto con los costes de gestión de atención al usuario a más 

tardar el décimo día hábil del mes; y 

 

f) subsanar cualquier fallo en el funcionamiento de la Plataforma en el plazo de 

[48] horas desde la notificación por parte del CLIENTE, o desde su detección por parte 

de ELECTROMAPS. La notificación se deberá hacer a través del correo electrónico 

info@electromaps.com 

 

3.2. Declaraciones y garantías: ELECTROMAPS declara y garantiza: 

  

a) que cuenta con todas las autorizaciones y licencias necesarias conforme la 

legislación aplicable para la firma de este Contrato y la prestación de los Servicios en 

los términos y condiciones acordados en este Contrato; 

 

b) que se encuentra debidamente facultado para la prestación de los Servicios 

contando con todos los recursos necesarios para su adecuada prestación; 

 

c) que no tiene ningún conflicto de intereses que le impida o dificulte la firma de 

este Contrato o la prestación de los Servicios a favor del CLIENTE; y 

 

d) que no se encuentra incurso en ningún procedimiento judicial, ni le ha sido 

comunicado el posible inicio de ninguno, que pudiera afectar negativamente a su 

capacidad para ser parte de este Contrato ni para prestar los Servicios en los términos 

y condiciones contenidos en este Contrato. 

 

 

4.- OBLIGACIONES DEL CLIENTE. 

 

a) El CLIENTE deberá pagar los servicios en los términos que se describen en el 

apartado 5.  

 

b) Mantener la instalación del punto de recarga en perfecto estado de uso 

garantizando la seguridad para el usuario.  

 

c) Publicar en la plataforma la información necesaria para el correcto uso de punto 

de recarga por parte de los usuarios y mantener actualizada esta información.   

 

d) Disponer de todas las licencias, permisos y certificados exigibles para la 



 

 

 

 

 
 

explotación del punto de recarga, así como del plan de prevención de riesgos y 

seguridad de sus instalaciones.  

 

e) Disponer de una póliza de seguro que cubra la eventual responsabilidad frente 

a los usuarios por daños que pudieran ocasionarse durante el proceso de recarga. 

 

f) Garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección 

de bases de datos personales. 

   

5.-      PRECIO Y CONDICIONES DE PAGO. 

 

5.1. Precios. 

 

i. Por la prestación del servicio de gestión recogido en la cláusula 2.1.a) y b) el 

cliente abonará la suma de SIETE EUROS CINCUENTA CENTIMOS (7,50-€) al mes por 

punto de recarga.  

ii. Por el servicio adicional descrito en la cláusula 2.1.c) –servicio de cobro- El 

CLIENTE deberá abonar a ELECTROMAPS como contraprestación, el CINCO POR 

CIENTO (5%) de la facturación realizada en los Puntos de Recarga (el “Precio”). 

iii. Por el servicio del apartado 2.1.d) –tarjeta SIM- abonará la suma de CINCO 

EUROS (5.-€) al mes  

i. Por el servicio adicional de la cláusula 2.1.e) (atención al usuario 24/7) abonará 

la suma de DIEZ EUROS (10.-€) al mes por punto de recarga.   

 

5.2.    El Precio incluye todos los gastos en que pueda incurrir ELECTROMAPS en 

relación con la prestación de los Servicios, así como todos los impuestos, con la única 

excepción del IVA que resulte de aplicación en el momento en que haya de pagarse el 

Precio. 

 

5.3. ELECTROMAPS emitirá una factura durante los diez (10) primeros días hábiles 

del mes siguiente y el CLIENTE efectuará el pago en la cuenta bancaria que indique 

ELECTROMAPS en dicha factura, dentro del plazo de treinta (30) días hábiles 

siguientes a la fecha de su recepción por el CLIENTE.  

 

5.4. Si el CLIENTE cuestionara el importe de una factura emitida por ELECTROMAPS, 

dicho error será notificado a ELECTROMAPS en un plazo de treinta (30) días hábiles 

desde la recepción de la factura especificando la naturaleza del error, viniendo, en su 

caso, ELECTROMAPS obligado a la subsanación y contándose el plazo para el pago 

desde la fecha de recepción de la nueva factura rectificada por parte del CLIENTE. 

Transcurrido este plazo sólo podrán ser atendidas las reclamaciones que persigan la 

rectificación de errores meramente materiales o de trascripción.  

 

5.5. El CLIENTE suscribe una orden de domiciliación de adeudo directo en su cuenta 

bancaria (SEPA) que se recoge en el ANEXO I 

 

 

 

 

 

 

6.-     DURACIÓN 



 

 

 

 

 
 

 

6.1. Este Contrato tiene una duración de 1 (1) año, la fecha de la firma de este 

Contrato representa la fecha de inicio.  

 

 

6.2 Cualquier modificación de los términos de este contrato que una de las partes 

quiera introducir deberá ser comunicada a la otra parte con una antelación mínima de 

tres meses previos al vencimiento del contrato. Si la parte a la que se han notificado 

tales cambios no manifiesta disconformidad dentro del mes siguiente a la fecha en que 

le hayan sido notificados tales propuestas de cambio, se entenderá que los asume y 

serán de aplicación a partir del siguiente período contractual.  

 

7. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS 

 

7.1. Cada Parte se compromete a abstenerse de revelar a terceros, de cualquier 

manera, ya sea directa o indirectamente, información confidencial con respecto a sus 

clientes, proveedores u otros socios comerciales. Las Partes utilizarán la información 

confidencial exclusivamente para la ejecución de este Contrato.  

 

7.2. Respecto a los datos de carácter personal que pudieran ser objeto de 

tratamiento por alguna de las Partes en el marco del presente Contrato, ya fuere en 

calidad de Responsable o de Encargado del tratamiento, conforme al sentido dado por 

el Reglamento UE 2016/679 del 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las 

personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 

circulación de estos datos y la eventual normativa nacional de aplicación, ambas 

Partes manifiestan que contarán con las autorizaciones necesarias de los terceros en 

causa y/o del Responsable del tratamiento y, a estos efectos, mantendrán indemnes a 

la otra Parte respecto a cualquier reclamación o reivindicación al respecto. 

 

7.3. Asimismo, en caso de que una de las Partes tuviera que acceder a ficheros de 

datos personales que sean responsabilidad de la otra Parte, la Parte en causa se 

compromete frente a la otra a que dicho acceso se realice de conformidad con lo 

dispuesto en el Reglamento UE 2016/679 del 27 de abril de 2016 relativo a la 

protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 

personales y a la libre circulación de estos datos así como en la Ley Orgánica 5/2018 

de 5 de diciembre,  y en su normativa de desarrollo.  

  

En particular, la Parte que accediere a los datos personales  

(i) no aplicará ni utilizará los datos de carácter personal a los que tenga acceso, 

con fines distintos a la prestación del servicio;  

(ii) ni los comunicará a tercero alguno, ni siquiera para su conservación;  

(iii) aplicará las medidas de seguridad del nivel que corresponda;   

(iv) salvo en aquellos casos en que la ley imponga obligaciones especiales de 

conservación, finalizada la prestación de servicios que motiva el acceso a los datos, la 

Parte en causa destruirá íntegramente la totalidad de los datos con carácter 

inmediato. 

 

8. RESPONSABILIDAD 

 

8.1   Cada Parte es responsable de cualquier actividad desarrollada por ésta bajo el 

presente Contrato y deberá, por tanto, indemnizar y mantener indemne a la otra 



 

 

 

 

 
 

Parte, a sus representantes, empleados y asesores externos de cualquier 

responsabilidad que pudiera derivarse como consecuencia de incumplimientos de sus 

obligaciones bajo este Contrato.  

 

8.2. Ninguna de las partes será responsable frente a la otra por los daños indirectos 

o lucro cesante derivado del incumplimiento del presente contrato ni por daños 

indirectos o lucro cesante causados a terceros y de los que sea responsable esa parte.  

 

8.3. ELECTROMAPS no será responsable de daños causados en los Puntos de 

Recarga, en vehículos eléctricos, en cables utilizados en el proceso de recarga ni por 

daños o perjuicios causados a los usuarios siempre y cuando dichos daños causados 

no sean imputables a ELECTROMAPS.  

 

8.4. El CLIENTE responderá de cualesquiera daños y perjuicios que pudieran sufrir 

los usuarios de su instalación en la operación de recarga de baterías o de los que 

pudieran sufrir terceros en relación a las instalaciones de los puntos de recarga. El 

cliente se obliga a dejar indemne a ELECTROMAPS frente a cualquier reclamación que 

por daños y perjuicios mencionados en este apartado y que pudiera formularle un 

usuario. 

 

8.5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1.102 del Código Civil, y sin perjuicio 

de dejar totalmente indemne a ELECTROMAPS en los términos recogidos en el 

apartado 7.3., las Partes se comprometen a no reclamar a la otra Parte en ningún 

caso, por cuestiones relativas o derivadas de este Contrato, de manera individual o en 

acumulado, una cantidad superior al 150% del importe total facturado en el punto de 

recarga donde se haya producido la incidencia durante  el período de los últimos 12 

meses (o el resultado de multiplicar por 12 el promedio mensual si aún no se hubieran 

cumplido los 12 meses). 

 

9.     RESCISIÓN DEL CONTRATO 

 

9.1 Las Partes acuerdan que cualquier Parte tendrá derecho a cancelar el Contrato 

mediante notificación por escrito, sin tener que proporcionar razones, con la debida 

observancia de un plazo de notificación de TRES (3) meses sin incurrir en 

responsabilidad u obligación de pagar daños y perjuicios a la otra Parte. La falta de 

preaviso implicará en todo caso la obligación de abonar el importe correspondiente a 

tres meses de servicio con independencia de que el cliente no quiera seguir recibiendo 

tales servicios o de que en su caso ELECTROMAPS no quisiera seguir prestándolos.  

 

9.2 Las Partes se reservan el derecho de resolver el Contrato con efecto inmediato, 

sin intervención judicial, en los siguientes casos: 

 

a) Incumplimiento injustificado y grave de las obligaciones contractuales por la 

otra Parte. 

 

b) La otra Parte es declarada en concurso (sea voluntario o necesario) o cualquier 

otra situación admitida en Derecho que impida a dicha Parte atender al normal 

cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Contrato. 

 

c) Superación del Nivel de Servicio Mínimo Garantizado durante tres 

mensualidades (en un cómputo anual).   



 

 

 

 

 
 

 

d) Dolo o negligencia grave de la otra Parte en el incumplimiento de sus 

obligaciones bajo el presente Contrato. 

 

e) Retraso reiterado en el pago del servicio que alcance a tres meses 

(consecutivos o no) dentro de una anualidad. 

 

f) En los casos de fuerza mayor o caso fortuito que hagan imposible la prestación 

de los Servicios. 

 

g) Incumplimiento por parte del CLIENTE de las obligaciones en materia laboral, 

de seguridad social, prevención de riesgos laborales, medioambiental o fiscal.  

 

h) Cualquier cambio en la ley aplicable que haga necesario una modificación de los 

términos y condiciones del presente Contrato o que haga imposible la prestación de 

los Servicios. 

 

Verificado cualquiera de estos hechos o circunstancias, la Parte afectada estará 

facultada, previo requerimiento a la otra Parte no atendido remitido con una 

antelación mínima de TREINTA (30) días hábiles, para resolver el presente Contrato. 

 

9.3 La decisión de una Parte de dar por resuelto el Contrato no supondrá renuncia 

alguna al ejercicio de cualquier derecho y/o acción que pudiere corresponderle contra 

la otra Parte conforme al presente Contrato. 

 

10. EXCLUSIVIDAD 

 

El presente Contrato no tiene carácter de exclusividad para ninguna de las Partes, por 

lo que el CLIENTE y ELECTROMAPS aceptan de forma recíproca que servicios similares 

a los Servicios puedan ser prestados por ELECTROMAPS a cualesquiera terceros o 

pueden ser contratados por el CLIENTE a terceros distintos de ELECTROMAPS. 

 

 

11.     DISPOSICIONES GENERALES 

 

11.1. Ninguna modificación de los términos o disposiciones del presente Contrato 

será válida a menos que esté contenida en un documento escrito firmado por las 

Partes. 

 

11.2 Los Anexos unidos al presente Contrato forman parte integrante del mismo. 

 

11.3. Si alguna de las Cláusulas contenidas en el Contrato fuera o deviniera inválida 

o nula, tal vicio no afectará al resto del Contrato, salvo que afecten a un elemento 

esencial del mismo, y la cláusula nula o inválida se sustituirá por otra que, de común 

acuerdo por ambas Partes y, considerada dentro del conjunto, conduzca a iguales 

resultados económicos que la cláusula que adolece defectos de invalidez o nulidad. 

 

11.4. La firma de este Contrato no implica en ningún caso que las Partes tengan 

relación de naturaleza laboral ni de agencia alguna. 

 

11.5. El CLIENTE podrá traspasar su contrato cuando esté al corriente de las 



 

 

 

 

 
 

cantidades facturadas mediante la presentación por escrito de la solicitud de cambio 

de titularidad con la firma del nuevo titular. La cesión quedará condicionada a la 

aceptación por parte de ELECTROMAPS.  Por su parte, ELECTROMAPS podrá ceder 

total o parcialmente el presente contrato, así como los derecho y obligaciones 

dimanantes del mismo a cualquier entidad participada, vinculada, o que sea su 

sucesora y que en un futuro pueda prestar los servicios objeto de este contrato, 

quedando obligada a comunicarlo al CLIENTE.  

 

11.6. Las Partes declaran que todas las informaciones intercambiadas entre las 

Partes bajo el presente Contrato serán verdaderas, completas, claras y precisas y no 

omitirán ninguna información o dato relevante. Si se produjera cualquier error que 

supusiera que la información remitida por una de las Partes fuera falsa, incompleta, 

incorrecta o imprecisa, dicha Parte se obliga a corregirla y a notificar a la otra Parte de 

dicho error con carácter inmediato. 

 

11.7. Las modificaciones legales o técnicas que se puedan producir con posterioridad 

a la firma de este contrato u comporten un aumento del coste de los servicios que 

presta ELECTROMAPS o una alteración de la prestación de tales servicios, permitirá a 

ELCTROMAPS aumentar el precio proporcionalmente, previa comunicación escrita al 

CLIETNE, de modo que se mantenga el equilibrio económico del presente acuerdo.    

 

12. NOTIFICACIONES  

 

12.1. Se pacta como domicilio a efectos de comunicaciones entre las Partes para 

cualquier asunto relacionado con este Contrato los indicados a continuación, 

haciéndose constar que cualquiera de las Partes podrá comunicar a la otra Parte la 

modificación de su domicilio a efectos de notificaciones con al menos QUINCE (15) 

días hábiles de antelación a la fecha en que dicha variación de domicilio tenga efecto. 

 

Avisos a ELECTROMAPS: 

ELECTROMAPS, S.L. 

Calle del FOC, 68 

08038 Barcelona 

A la atención de: D. Xavier Cañadell Alegre  

xavi@electromaps.com  

 

Avisos al CLIENTE: 

NOMBRE CLIENTE 

DIRECCION CLIENTE 

A la atención de RESPONSABLE 

MAIL.COM 

 

13. LEY APLICABLE Y FUERO 

 

13.1. El presente Contrato se regirá por la ley común española. 

 

13.1.1. Las Partes, con renuncia a cualquier otro foro que pudiera 

corresponderles, se someten para cualquier controversia relacionada con este 

Contrato a los Tribunales de la ciudad de Barcelona. 

 

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, los comparecientes firman el 



 

 

 

 

 
 

presente Contrato, extendido en duplicado ejemplar y a un solo efecto, en el lugar y 

fecha señalados en el encabezamiento de este Contrato.  

  

EL CLIENTE        ELECTROMAPS 

 

 

 

 

 

_______________________    ______________________ 

D. Montserrat Roura Massaneda      D. Xavier Cañadell Alegre 

AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA             ELECTROMAPS, S.L. 

  

 

 



 

 

 

 

 
 

 

ANEXO I: ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA 

SEPA Direct Debit Mandate 

 

 

 

- Referencia de la orden de domiciliación / Mandate reference:201906XXXXX 

- Identificador del acreedor / Creditoridentifier:ES14000B66513524 

- Nombre del acreedor / Creditor´sname:ELECTROMAPS S.L. 

- Dirección / Address:C/ Marie Curie 8-14 - B007 ParcTecnològic - Barcelona Activa 

- Código postal - Población - Provincia / Postal Code - City - Town:08042 Barcelona 

- País / Country:ESPAÑA 

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la 

entidad del deudor para adeudar su cuenta y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo 

las instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su 

entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá 

efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener información 

adicional sobre sus derechos en su entidad financiera. 
By signing this mandate form, you authorise (A) the Creditor to send instructions to your bank to debit your account and (B) your 

bank to debit your account in accordance with the instructions from the Creditor. As part of your rights, you are entitled to a refund 

from your bank under the terms and conditions of your agreement with your bank. A refund must be claimed within eigth weeks 

starting from the date on which your account was debited. Your rights are explained in a statement that you can obtain from your 

bank. 
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- Nombre del deudor/es / Debtor’sname : 
(titular/es de la cuenta de cargo) 

- Dirección del deudor / Address of the debtor: 

- Código postal - Población - Provincia / Postal Code - City - Town: 

- País del deudor / Country of the debtor: 

- Swift BIC (puedecontener 8 u 11 posiciones) / Swift BIC (up to 8 or 11 characters) 

           

 

- Número de cuenta - IBAN / Accountnumber - IBAN 

                        

  En España el IBAN consta de 24 posiciones comenzando siempre por ES 
Spanish IBAN has 24 positions always starting ES 

- Tipo de pago:  
Type of payment 

Pago recurrente 
Recurrentpayment 

O Pago único 
One-off payment 

 

Fecha - Localización 
Date - location in which you are signing: 

 

Firma del deudor / Signature of the debtor 

 

 TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE. UNA VEZ FIRMADA ESTA ORDEN DE 

DOMICILIACIÓN DEBE SER ENVIADA AL ACREEDOR PARA SU CUSTODIA. 
ALL GAPS ARE MANDATORY. ONCE THIS MANDATE HAS BEEN SIGNED MUST BE SENT TO CREDITOR FOR STORAGE. 
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ANEXO II: OFERTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ACEPTADA 

 

Gestión punto de recarga de 

pago(Coste mensual) 

Importe Cant. Total 

Coste gestión por punto de recarga 7,50 € 1 7,50€ 

Comisión facturación punto de recarga 

de pago 

5 % Facturado 1  

Tarjeta SIM M2M 4g (Max 20 Mb) 5 € 1 5€ 

Publicidad 10€ - Gratuito 

 Total mensual (sin IVA) 12,5€ 

 Total Anual (Sin IVA) 150 € 
 

 

Puesta en marcha Importe Cant. Total 

Coste gestión por punto de recarga 50 € 1 50 € 
 Total (sin IVA) 50 € 

 

 

EL CLIENTE 

 

 

 

 

 

_______________________    __________________ 

D. Montserrat Roura Massaneda    D. Xavier Cañadell Alegre 

AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA    ELECTROMAPS, S.L. 

 

  

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

 

 

12.0.- PROTOCOL D’ALIMENTACÓ DE COLÒNIES DE GATS FERALS 

 

 

Atès que es considera necessari l’aprovació d’un protocol que  estableixi les condicions 

d’alimentació de les colònies de gats ferats del municipi, alhora que reguli les 

condicions d’atorgament d’autoritzacions que permetin alimentar els gats.  

 

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

 

PRIMER.- Aprovar el Protocol d’alimentació de colònies de gats ferals. S’adjunta 

com annex núm. 1   



 

 

 

 

 
 

 

SEGON.- Aprovar la sol·licitud d’atorgament i renovació per alimentar gats 

ferals. S’adjunta com annex núm. 2. 

 

   

Annex 1.  

 

Alimentació d’animals a la via pública  

Com a norma general, en el municipi de RIUDELLOTS DE LA SELVA, es prohibeix 

donar aliments als animals en les vies i/o els espais públics, així com en portals, 

finestres, terrasses, balcons i en els voltants de rius i rieres, platges i cales, excepte 

en aquells llocs indicats i controlats per l’Ajuntament. Està especialment prohibit 

facilitar aliments a animals salvatges urbans, a fauna d’espècies considerades plaga, 

així com a aquells animals que no tenen propietari legal conegut. 

 

Colònies de gats ferals 

Els gats ferals que conviuen en el municipi i que s’han agrupat en colònies formen 

part de la fauna urbana i com a tals, se’ls ha de respectar la forma de viure i se’ls 

ha de mantenir en l’espai que ocupen sempre que sigui tècnicament possible, viable 

per raons de convivència i salubritat, i que en l’emplaçament no hi hagi factors de 

risc per als felins que l’integren o d’altres animals. 

 

L’Ajuntament vetllarà per detectar i inventariar, a través de recursos propis o 

d’associacions protectores  o  d’entitats  cíviques  sense  ànim  de lucre, les 

agrupacions de gats ferals no identificats i sense  propietari  conegut,  amb  la   

finalitat  de procedir a la seva consolidació i estabilització, mitjançant l’esterilització i 

control sanitari dels felins que la conformen. En base a aquesta informació, 

l’Ajuntament disposarà d’una base de dades de les colònies de gats controlades del 

municipi. 

 

Cal mantenir una vigilància periòdica de les colònies per conèixer qualsevol alteració 

o incidència vinculada a la colònia i/o individus que la integren, així com per detectar 

l’aparició de nous gats i controlar-ne la natalitat mitjançant, si escau, l’esterilització 

d’aquests. En cap cas es pot utilitzar la colònia de gats ferals per dipositar o 

abandonar gats domèstics. 

 

Autorització per alimentar gats de carrer 

La concessió de l’autorització per alimentar gats de carrer suposarà el compliment de 

les normes sanitàries i d’higiene establertes per l’Ajuntament, mitjançant el protocol 

de gestió de colònies felines. 

L’autorització concedida podrà ser revocada, sense dret a indemnització, per raons 

d’interès públic o per incompliment dels criteris o condicions imposats en la mateixa. 

L’autorització ha de ser sol·licitada formalment  a  l’Ajuntament  i  anirà  associada  

a una/es colònia/es determinades de la/es qual/s la persona se’n farà responsable, 

ja sigui de manera individual o col·laborant en el seu manteniment, vigilància i 

atenció sanitària amb d’altres persones autoritzades o entitat animalista legalment 

constituïda.  

 

Es designaran com a  màxim quatre(4) alimentadors per  colònia (entre titulars i 

substituts). 

 



 

 

 

 

 
 

L’autorització és individual i intransferible. Només podrà  ser  atorgada  a  persones  

majors  d’edat  i tindrà una vigència màxima de cinc (5) anys. Finalitzat aquest 

període, la persona interessada haurà de sol·licitar la pròrroga de l’autorització o 

comunicar la baixa. 

 

Condicions i normes 

Per raons sanitàries, d’higiene i de benestar animal, es respectaran estrictament les 

següents condicions i normes: 

 

 

- Esterilització dels gats que conformen la colònia seguint el mètode CER (captura, 

esterilització i retorn), per controlar-ne la natalitat i evitar a la seva proliferació. 

Els facultatius veterinaris que esterilitzin els gats els hauran d’identificar amb una 

marca en forma de V a l’orella (esquerra en els   mascles  i   dreta   en   les   

femelles)  per reconèixer fàcilment aquesta condició. 

Les colònies controlades per alimentadors autoritzats, seran preferents en les 

campanyes d’esterilització promogudes per l’Ajuntament. 

- Alimentació realitzada exclusivament per part de persones  autoritzades  per  

l’Ajuntament,  les quals hauran de complir estrictament les normes establertes. 

Per tal d’acreditar que són persones autoritzades, en el moment d’alimentar, 

hauran de dur obligatòriament l’autorització vigent atorgada per l’Ajuntament. 

- Proporcionar només menjar sec (pinso) apropiat per a gats, en quantitat 

necessària. En cap cas es faran servir restes de menjar per alimentar els gats. 

El menjar no es posarà mai en contacte directe amb el terra, usant safates o altres 

estris impermeables per dipositar-lo i evitant disseminacions d’aquest. 

- Els recipients es col·locaran en un lloc adient i discret, tant amagats com sigui 

possible de manera que no representi cap perill pels animals ni molèstia per als 

vianants i veïns, atenint-se a les recomanacions que sobre la seva ubicació 

determini l’Ajuntament. Excepcionalment, i atent a raons sanitàries, es podrà 

alimentar algun gat amb menjar humit (llaunes) especial per a gats. En aquests 

casos, l’alimentador s’esperarà fins que l’animal acabi de menjar, per una vegada 

hagi finalitzat, llençar el recipient i les restes de menjar a les escombraries. 

- Abeurar  els  gats  només  amb  aigua  potable. 

L’aigua es canviarà com a mínim una vegada cada dos (2) dies. Aquesta mesura 

té com a objectiu preservar la salut dels animals i evitar la proliferació del 

mosquit tigre. 

- Mantenir  l’espai  net  de  papers,  recipients,  i altres residus que puguin 

degradar la imatge i salubritat de l’entorn. Procurar que no quedin restes 

d’aliments a l’abast d’altres animals. 

- Qualsevol element o mobiliari que es col·loqui en l’espai on s’emplaça la colònia, a 

fi de subministrar aliments amb majors garanties d’higiene, proporcionar aixopluc 

o refugi, o d’altres funcions similars, serà facilitat per l’Ajuntament o bé comptarà 

amb el vistiplau d’aquest per autoritzar-ne la instal·lació. 

- En cas d’alimentar la colònia en un espai de titularitat privada, caldrà disposar 

de l’autorització escrita del propietari de l’edifici i/o del solar, i si escau, acreditar 

el consentiment veïnal. 

- Es  podrà  establir  un  horari  d’alimentació per facilitar el control i observació. 

Els animals s’alimentaran com a màxim dues (2) vegades/dia. 

- En  cas  d’adopció  d’algun  felí  de  la  colònia, aquesta transacció o acollida 

s’haurà de fer amb control  veterinari  previ  i,  esterilitzant, identificant i 

registrant en el cens municipal l’animal, el qual passarà a ser considerat animal de 



 

 

 

 

 
 

companyia. 

Les persones que alimentin gats a l’àmbit privat del seu domicili, seran 

considerades posseïdores de l’animal, no sent considerats gats ferals, sinó gats 

domèstics als efectes d’aplicació de les obligacions establertes en l’Ordenança. 

 

  

Annex 2  

 

SOL·LICITUD PER A L’ATORGAMENT/RENOVACIÓ D’AUTORITZACIÓ 

PER ALIMENTAR GATS 

 
SOL·LICITANT 

 

Noms i cognoms E-mail 

DNI Data de naixement Telèfon (mòbil) 

Adreça Número Pis / Porta 

Municipi Codi postal 

 

DADES DE LA COLÒNIA DE GATS FERALS 
 

Codi colònia (no emplenar) Núm. de gats Núm. gats per sexe Núm. gats esterilitzats 
 F 

  Núm. de gats amb factor de 
risc 

Associació de referència 

 
   
Titularitat de l’espai Característiques de l’espai Altres elements interès 

Nom propietari privat Telèfon (mòbil) Data autorització 

Nom persona autoritzada suplent DNI Telèfon (mòbil) Núm. autorització 

 

Codi colònia (no emplenar) Núm. de gats Núm. gats per 
sexe 

 

Núm. gats esterilitzats 

 
Núm. gats amb factors de risc: 
LeL     FIV       Altres: 

Associació de referència: 

Adreça de la colònia Número Urbanització/Barri 

Titularitat de l’espai Característiques de l’espai Altres elements interès 

Nom propietari privat Telèfon (mòbil) Data autorització 

Nom persona autoritzada suplent DNI Telèfon (mòbil) Núm. autorització 

 

Documentació que cal aportar  L’ATORGAMENT 
 
               LA RENOVACIÓ  

 

 
Sol·licito que em sigui concedida l’autorització per alimentar gats de carrer d’acord amb 
allò establert en l’Ordenança municipal reguladora de la tinença i protecció dels animals en 



 

 

 

 

 
 

el terme municipal de RIUDELLOTS DE LA SELVA, el Protocol de gestió de colònies de gats 
ferals de RIUDELLOTS DE LA SELVA (annex al dors); i la normativa sectorial que la 
desenvolupa. 

 
 

 

 

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

 

 

13.0.- PROP_ACORD CONTRACTACIÓ SERVEI CAPTURA DE COLOMS 2021 

18032021 

 

 

Atès que l’Ajuntament te l’obligació de fer el control d’aus durant l’any degut a la gran 

quantitat de coloms que hi ha en el municipi.  

 

Vist que el proper mes d’abril s’acaba el contracte que hi ha vigent per el servei de 

captura i control de coloms en el terme municipal. 

 

Per aquest motiu s’ha demanat pressupost a tres empreses especialitzades amb el 

següent resultat: 

 

EMPRESA R/E IMPORT(IVA EXCLÒS) 

GIROPROTEC, SL E2021001285   3.900.-€/anuals 

JOAN FRIGOLA DILME 

(BERSA) 

E2021001587 *2.340.-€/anuals 

CONTROL PLAGA 

QUALITY SERVICES, SL  

E2021001393   2.700.-€/anuals 

 

*Aquest preu inclou el servei de 8 recollides i una gàbia. 

 

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

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

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

 

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

delegacions de competències efectuades per l’Alcaldessa-Presidenta de la corporació 

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

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

 

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

 

PRIMER.- Acceptar el pressupost presentat JOAN FRIGOLA DILME (B.E.R.S.A) 

amb NIF 40271987E, i domicili a Banyoles – 17820 al c/ Conill, 11-13, per un import 

de 2.831,40.-€/anuals (IVA inclòs) pel servei de captura de coloms.  



 

 

 

 

 
 

 

SEGON.- La despesa resultant anirà a càrrec de la partida pressupostaria 

2021.1621.22702. 

 

TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada, juntament amb un 

exemplar de la declaració responsable que haurà de presentar degudament omplerta i 

signada a les oficines municipals, amb caràcter previ a la prestació del servei.  

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

 

 

14.0.- PROP_ACORD CONTRACTACIO SERVEI CONTROL VESPA ASIATICA 

2021 18032021 

 

Vist que en aquests darrers anys s’ha incrementat el nombre de vespes asiàtiques en 

el nostre municipi i havent detectat la presència creixent de nius de vespes d’aquesta 

espècie, es considera adient fer una actuació de control integrat per reduir l’impacte 

negatiu que te aquesta espècie al medi ambient, així com reduir també la perillositat 

que comporta a les persones que en puguin ser afectades.  

 

A aquest efecte s’ha demanat 2 pressupostos a empreses especialitzades amb el 

següent resultat: 

 

EMPRESA R/E IMPORT (IVA exclòs) 

SALUT AMBIENTAL SCP E2021001589 3.541,25.-€ 

JOAN FRIGOLA DILME  

(BERSA) 

E2021001588 2.110.-€ 

 

Aquest servei es dura a terme cada 15-20 dies durant els mesos d’abril, maig i juny, 

ja que es quan les vespes reines surten i creen els primers nius. 

 

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

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

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

 

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

delegacions de competències efectuades per l’Alcaldessa-Presidenta de la corporació 

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

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

 

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

 

PRIMER.- Acceptar el pressupost presentat per JOAN FRIGOLA DILME 

(B.E.R.S.A)  amb NIF 40271987E, i domicili a Banyoles-17820 al c/ Conill, 11-13, per 

un import de 2.553,10.-€, pel servei de control de la vespa asiàtica.  

 

SEGON.- La despesa resultant anirà a càrrec de la partida pressupostària 



 

 

 

 

 
 

2021.1621.22702. 

 

TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada, juntament amb un 

exemplar de la 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  

 

 

 

 

 

15.0.- ATORGAMENT D’AJUT ECONÒMIC A ENTITATS: CLUB PETANCA 

RIUDELLOTS ANY 2021 

 

 

RELACIÓ DE FETS 

 

Vista la sol·licitud de subvenció presentada pel Sr. Ramon Vilagran, president del Club 

de Petanca Riudellots de la Selva, en data 18 de març de 2021 amb registre d’entrada 

número E2021001606, per fer front a les depeses de les activitats de l’any 2021, com 

l’organització del campionat de Festa Major i de la Diada del Soci, i pels premis dels 

campionats així com de les despeses de la federació. 

 

Vist que aquesta entitat ha presentat juntament amb la sol·licitud una pressupost de 

despeses de 2.200,00€ i un pressupost d’ingressos de 500,00€, sol·licitant així una 

subvenció per import de 1.700,00€. 

 

Vist l’informe favorable emès pel Regidor d’Esports, Sr. Gerard Fabrellas, en data 22 

de març de 2021, en relació a la petició de subvenció sol·licitada per aquesta entitat. 

 

Atès que una de les obligacions constitucionals de les administracions públiques és la 

promoció de l’esport a tots els nivells; per això es considera convenient donar suport 

econòmic a les entitats esportives municipals. 

 

Atès que es va pressupostar nominativament aquesta subvenció a la partida 

pressupostària 341.48022 del pressupost municipal de l’exercici 2021 d’aquesta 

Corporació. 

 

Vist que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és adequat a la naturalesa de la 

despesa que es proposa contreure. 

 

FONAMENTS DE DRET 

 

1. Articles 240.1 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 122.1 del Decret 179/1995, 

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

locals (en endavant, ROAS), els ens locals poden atorgar subvencions i ajuts de 

contingut econòmic o d’una altra naturalesa a favor d’entitats públiques o privades i 



 

 

 

 

 
 

de particulars que fan activitats que complementen o supleixen les competències 

locals. 

2.  Articles 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en 

endavant, LGS), 55 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 

Reglament de la LGS (en endavant, RLGS), i 125 del ROAS, les subvencions es poden 

atorgar en règim de concurrència competitiva, o bé de forma directa. 

3. Articles 22.2.a) i 28 de la LGS, 65 RLGS, i 125.2 del ROAS, les subvencions es 

poden atorgar directament quan estiguin previstes singularment en el pressupost 

municipal. 

4. Article 9 de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Riudellots de la 

Selva també regula la concessió directa de subvencions.  

5. Articles 8.1 f) i G) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés 

a la informació pública i bon Govern. 

 

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

 

 PRIMER.- Aprovar la urgència de la present proposta. 

 

 SEGON.- Atorgar al Club de Petanca Riudellots amb NIF G17947276 una 

subvenció per import de 1.700,00€, corresponent a les despeses del Club durant 

l’any 2021. 

 

 TERCER.- Disposar la despesa amb càrrec a la partida 341.48022 del 

pressupost del corrent exercici. 

 

 QUART.- Subjectar l’atorgament de la concessió d’aquesta subvenció al 

compliment de les següents condicions: 

 

- Complir l’objectiu, executar el projecte, fer l’activitat o adoptar el comportament que 

fonamenta la concessió de la subvenció.  

 

- Executar l’activitat subvencionable de conformitat amb els principis de bona 

administració, bona fe i presumpció de legalitat, d’acord amb l’article 55 de la Llei 

19/2014, de transparència, accés a la informació i bon govern. 

 

- Justificar el compliment dels requisits, les condicions, la realització de l’activitat i la 

finalitat de la subvenció concedida. En aquest sentit, s’ha de justificar la subvenció 

concedida abans del dia 30 de novembre del 2021, per import igual o superior a 

2200€, amb els models normalitzats aprovats per aquesta corporació: 

 

 - Compte justificatiu simplificat: inclou una memòria d’actuació, memòria 

 econòmica justificativa de l’activitat subvencionada (relació ingressos i 

 despeses) i certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la 

 Seguretat Social. S’admetran factures justificatives corresponents al període 

 subvencionable del 15 de novembre del 2020 al 30 de novembre del 

 2021. 

 

- Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que ha d’efectuar l’Ajuntament,  si 

escau. I a qualsevol altra de  comprovació i control financer que puguin dur a terme 

els òrgans de control competents tan nacionals com comunitaris, i aportar tota la 

informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.  



 

 

 

 

 
 

 

- Que els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fins rebuts, 

s’hauran de conservar per un període no inferior a 6 anys, comptadors des de la 

finalització del termini de presentació de la justificació. 

 

- Publicitat: S’haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la 

l’Ajuntament de Riudellots de la Selva en qualsevol acte, acció de publicitat o difusió 

que realitzin sobre les actuacions objecte de la present subvenció. S’haurà de 

presentar amb la justificació un exemplar de la producció gràfica o audiovisual, 

utilitzada en la difusió pública. 

 

- Comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública concurrent que no 

s’hagi declarat amb la sol·licitud. 

 

- La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres 

administracions o ens públics o privats. Tanmateix l’import total de les subvencions 

rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total del projecte/activitat a 

desenvolupar. 

 

- Comunicar qualsevol modificació que es produeix en el contingut de la declaració 

responsable de la sol·licitud, durant la vigència de l’actuació objecte de la subvenció.  

 

 CINQUÈ.- Disposar que el pagament anticipat o bestreta de les subvencions 

abans de la justificació s’efectuarà prèvia sol·licitud expressa per part d’aquesta 

associació. L’import màxim que es pot sol·licitar com a bestreta és del 80% de l’import 

concedit en el punt primer. 

 

 SISÈ.- Disposar que l’incompliment de les obligacions contingudes en aquesta 

resolució i en l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Riudellots de la 

Selva, pot donar lloc a la revocació de la subvenció concedida i al reintegrament, fins i 

tot per la via administrativa, de les quantitats lliurades. 

 

 SIETÈ.- En tot allò no previst en la present resolució s’estarà al que estableix 

l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva, en la 

Llei General de Subvencions i el seu reglament de desenvolupament. 

 

 VUITÈ.- Notificar el present acord al Club Petanca Riudellots de la Selva, pel 

seu coneixement, i si en un termini d’un mes no manifesta el contrari, s’entén 

acceptada la subvenció, així com les condicions generals i específiques per a la seva 

aplicació. 

 

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

 

 

16.0.- PROP_ACORD SUBMINISTRAMENT BANDES REDUCTORES CAMI CAN 

PUJADES 18032021 



 

 

 

 

 
 

 

Davant la perillositat que suposa l’alta velocitat en que passen els vehicles al circular 

per el camí de can Pujades, s’ha vist la necessitat de col·locar ressalts per a frenar els 

vehicles quan passin, i també senyals d’alumini de perill ressalt per avisar dels ressalts 

col·locats.  

 

A aquest efecte s’ha demanat pressupost a una empresa especialitzada amb el 

següent resultat: 

 

EMPRESA R/E IMPORT (IVA exclòs) 

SERVEIS VIALS DEL VALLÈS, 

SL  

E2021001593 944,24.-€ 

 

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

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

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

 

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

delegacions de competències efectuades per l’Alcaldessa-Presidenta de la Corporació, 

mitjançant resolució 2019DECR000505, de data 21 de juliol 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 l’empresa SERVEIS VIALS DEL 

VALLÈS, SL, amb CIF B62175575, i domicili a l’Ametlla del Vallès – 08480 al c/ Mas 

Dorca, 24 (Pol. industrial l’Ametlla Park, per un import de 1.142,53.-€(IVA inclòs), per 

el subministrament de bandes reductores i 4 senyals d’alumini.  

 

SEGON.- La despesa resultant de la present contractació anirà a càrrec de la 

partida pressupostaria 2021.454.21003. 

 

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  

 

 

L’alcalde/ssa aixeca la sessió, de la qual com a secretari/ària, estenc aquesta acta i la 

certifico a l’efecte que en quedi constància degudament, la qual signa el/la president/a 

amb mi. 

 

Signat electrònicament, 
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