
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 2 D´ABRIL DE 

2019 

 

Identificació de la sessió: 

Núm.  JGL2019000007  

Caràcter: Sessió Ordinària 

Data: 2 d´abril de 2019 

Hora d’inici: 19:00 h 

Hora de fi: 20:00 h 

Lloc: sala 1 de juntes 

 

Hi assisteixen:  

Montserrat Roura Massaneda, Alcaldessa 

Josep Maria Corominas Pujol, Regidor 

Gerard Fabrellas Ciurana, Regidor 

Cristina Pineda Espinosa, Regidora 

Èlia Massó I Tamayo, Secretària 

 

Amb veu i sense vot: 

Cap 

 

Han Excusat la seva absència: 

Cap  

 

No han Excusat la seva absència: 

cap 

 

Desenvolupament de la sessió.  

 

Una vegada comprovada per la secretària l’existència del “quòrum” que cal, perquè 

pugui ser iniciada es passa a tractar dels assumptes inclosos en l’ordre del dia: 

 

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

2.- AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I ORDENACIÓ DESPESES VARIES 

3.- SERVEI GESTIÓ TRIBUTARIS MES DE FEBRER 

4.- INSTRUCCIÓ CONTRACTE MENOR 

5.- OBRES REPARACIÓ ESQUERDES I SOSTRE D'UN VESTIDOR DEL CAMP DE FUTBOL. 

ACCEPTACIÓ PRESSUPOST. 

6.- SERVEI DE DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. ACCEPTACIÓ 

PRESSUPOST. 

7.- CONTRACTACIÓ PAQUET DE 10 HORES PER AL MANTENIMENT DE LA PÀGINA WEB 

DE L'AJUNTAMENT 

8.- CONTRACTACIÓ D'ACTUACIONS PER LA FESTA MAJOR ANY 2019 

9.- SERVEI POSADA EN FUNCIONAMENT ASCENSOR CENTRE D'INNOVACIÓ 

GASTRONÒMICA INDUSTRIAL (FOODLAB). ACCEPTACIÓ PRESSUPOST. 

10.- APROVACIÓ DEL PRESSUPOST PER A IMPARTIR LA FORMACIÓ EN CONDUCCIÓ DE 

CARRETONS ELEVADORS ORGANITZAT DES DE LA BORSA DE TREBALL MUNICIPAL 

11.- SUBMINISTRAMENT EQUIP D'IMPRESSIÓ PER A L'ESPAI JOVE. 

12.- CONTRACTACIO DE L'ACTUACIÓ PELAT I PELUT PER LES JORNADES 

INTERCULTURALS 2019 

13.- ATORGAMENT D'AJUTS ECONÒMICS: V JORNADA ESPORTIVA DE LA SELVA PELS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALUMNES CINQUÈ PRIMÀRIA 

14.- ATORGAMENT AJUT ECONÒMIC ENTITATS: LES VEUS DEL CRIC. ACTIVITATS ANY 

2019 

15.- ATORGAMENT D'AJUTS ECONÒMICS A ENTITATS: ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS 

DE RIUDELLOTS DE LA SELVA. DINAMITZACIÓ DEL COMERÇ ANY 2019 

16.- 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 2019 

17.- URGENTS: 

17.1.- PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D’UN SKATEPARK AL SECTOR PONENT. 

ACCEPTACIÓ PRESSUPOST. 

 

 

 

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 19 de març de 2019. 

 

 

 

2.0.- AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I ORDENACIÓ DESPESES VARIES 

 

Vistes les relacions de factures que s’indiquen. 

 

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

 

PRIMER.- Aprovar la relació de factures F/2019/6 que s’adjunta al present com 

annex, d’import QUARANTA-QUATRE MIL CENT VINT-I-VUIT EUROS I TRENTA-UN 

CÈNTIMS (44.128,31€) 

 

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

 

 

 

 

3.0.- SERVEI GESTIÓ TRIBUTARIS MES DE FEBRER 

 

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

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

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

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

 

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

 

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

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

FEBRER, en període voluntari i executiu, per un import total de 15.380’87€, pels 

conceptes que s’hi detallen. 

Ratificar igualment, les devolucions d’ingressos indeguts i/o compensacions 

efectuades, i que figuren, especificades i justificades, per un import de 332,52€. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGON.- Aprovar el plec de càrrecs corresponents al mes de FEBRER tramès 

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

conceptes tributaris i imports que seguidament s’indiquen. 

 

EXERCICI CONCEPTE IMPORT 

2019 DESCOMPTE PAGAMENT 

ANTICIPAT 

(MULTES/SANCIONS) 

-320,00 

2019 FRACCIONAMENT 

GRATUÏT UNIFICAT 

258,48 

2019 ICIO 972,62 

2019 IIVTNU 11.299,47 

2019 IVTM 162,15 

2019 IVTM 194,10 

2019 IVTM 312.931,38 

2019 MULTES/SANCIONS 700,00 

2019 MULTES/SANCIONS 640,00 

2019 SANCIÓ 

ADMINISTRATIVA 

6.000,00 

TOTAL CÀRRECS 3.650,68€ 

 

TERCER.- Aprovar les baixes corresponents al mes de FEBRER tramès pel 

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

tributaris i imports que seguidament s’indiquen, disposant-ne la corresponent baixa 

dels comptes municipals. 

 

EXERCICI CONCEPTE IMPORT 

2014 IBI RÚSTICA 85,82 

2015 IBI RÚSTICA 85,82 

2015 IIVTNU 13.794,59 

2016 IBI RÚSTICA 85,82 

2018 ESCOMBRARIES 127,18 

2018 ESCOMBRARIES 127,18 

2018 ESCOMBRARIES 127,18 

2018 IBI URBANA 163,96 

2018 IBI URBANA 163,96 

2018 IBI URBANA 139,20 

2018 IBI URBANA 139,22 

2018 IBI URBANA 196,50 

2019 IVTM 140,55 

TOTAL BAIXES 15.376,48€ 

 

 

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

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.0.- INSTRUCCIÓ CONTRACTE MENOR 

 

La Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic, estableix una nova 

regulació, amb nous llindars econòmics i nous requeriments justificatius d’elecció de 

proveïdor i de la pròpia modalitat contractual.  

Atès que la tramitació i gestió de la contractació menor s’ha vist alterada per la 

diferent legislació contractual i sectorial que ha introduït més requeriments material i 

formals.  

És per això que l’Ajuntament considera necessari dictar una instrucció on sense 

renunciar a l’agilitat i simplificació administrativa que caracteritza aquesta tipologia 

contractual, s’establiran garanties addicionals de justificació i publicitat en la 

tramitació de contractes menors en compliment de la normativa d’aplicació.  

 

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

 

PRIMER.- Aprovar la instrucció del contracte menor de conformitat amb 

l’establert a la llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del sector Públic.  

 

SEGON.- Publicar la instrucció al Butlletí Oficial de la Província de Girona, al 

tauler d’anuncis i al perfil del contractant.   

 

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

 

 

 

Annex  

 

INSTUCCIÓ DEL CONTRACTE MENOR  

 

Article 1. Objecte i finalitat 

 

La present instrucció té per objecte regular la tramitació administrativa dels contractes 

menors que promogui l’Ajuntament de Riudellots de la Selva i que aquesta tramitació 

s’ajusti als principis establerts a l’article 1 de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

contractes del sector públic (en endavant LCSP), en la mesura que li siguin aplicables. 

És igualment objecte d’aquesta instrucció l’establiment dels diferents models de 

documents administratius que s’hauran d’emprar per tramitar la contractació menor, 

per així obtenir una major homogeneïtzació i un únic modelatge respecte de tots 

els proveïdors que contractin amb l’Ajuntament de Riudellots de la Selva.  

 

Article 2. Àmbit d’aplicació 

 

Es consideren contractes menors els contractes de valor estimat inferior a 40.000 € 

quan es tracti de contractes d’obres, els contractes de valor estimat inferior a 15.000 

€ quan es tractin de contractes de subministrament o de serveis. També podrá 

efectuar-se la contractació d’acord amb les normes establertes pel contracte menor, 

els contractes privats de valor estimat inferior a 15.000 €, excepte els contractes 

privats de subscripció a revistes i altres publicacions, qualsevol que sigui el seu suport 

i el contracte privat d’accés a la informació continguda en bases de dades 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

especialitzades, quan en ambdós casos, el seu valor estimat no superi el llindar dels 

contractes subjectes a regulació harmonitzada, d’acord amb l’article 22.1.b) LCSP. 

Les quantitats citades i altres llindars econòmics que es fixin en la instrucció no 

inclouen l’Import de l’Impost sobre el Valor Afegit. 

 

Article 3. Àmbit subjectiu 

 

Als efectes de la present instrucció, té aplicació a l’Ajuntament de Riudellots de la 

Selva.  

 

 

Article 4 Règim jurídic.  

 
Els contractes menors es poden adjudicar directament a qualsevol empresari 
amb capacitat d’obrar i que compti amb l’habilitació professional necessària per a 
realitzar la prestació, seguint la tramitació establerta en els articles següents. 
 
Els contractes menors no podran tenir una durada superior a un any, no podran 
ser objecte de pròrrogues (encara que la durada total del contracte sigui inferior 
a un any),  ni revisió de preus i per la seva aprovació no caldrà la constitució de 
la garantia definitiva. 
 
L’empresa o contractista individual adjudicatari del contracte menor tindrà dret al 
pagament del preu convingut un cop la prestació hagi estat realitzada, sota la 
modalitat de pagament total o parcial, mitjançant abonaments a compte, sempre que 
així s’estableixi en el contracte, o, en el cas de contractes de tracte successiu, 
mitjançant pagament en cada un dels venciments que s’hagin estipulat. El pagament 
del preu en el contracte privat de subscripció a revistes i altres publicacions, qualsevol 
que sigui el seu suport i el pagament del preu en el contracte privat d’accés a la 
informació continguda en bases de dades especialitzades es farà de la forma prevista 
en les condicions que regeixin aquests contractes, essent admissible el pagament amb 
anterioritat al lliurement o realització de la prestació, sempre que aquesta modalitat 
de pagament respongui als usos habituals del mercat. 
 
 
Article 5 Procediment de tramitació  
 
5.1.- Per tal que l’òrgan de contractació pugui aprovar el contracte menor i la 
seva corresponent despesa cal que a l’expedient hi consti la documentació 
següent: 
 

a) Informe proposta de contracte menor, d’acord amb l’establert en l’annex 1 
d’aquesta instrucció, en el qual hi constarà com a mínim la informació 
següent:  
 

- La descripció de l’objecte  
- La idoneïtat i necessitat de la seva contractació.  
- L’expressa justificació que no s’està alterant l’objecte del contracte  

 
- La constatació que el contractista no ha subscrit, durant l’any pressupostari en 

curs, més contractes menors que individualment o conjuntament superin la 
quantitat límit establerta per a cada tipus de contractes i que consta a l’article 
2 d’aquests instrucció. Aquesta limitació econòmica no s’aplicarà quan les 
prestacions objecte dels contractes sigui qualitativament diferents i no formin 
una unitat i  en el cas que a l’objecte del contracte menor hi concorrin raons 
d’exclusivitat establerts a l’article 168.a) 2 de la LCSP. 
 

- Justificació de la insuficiència de mitjans (en el cas de contractes de servei). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
b)  Pressupost de realització de l’objecte del contracte per part del contractista. 
 
c)  Declaració responsable del contractista, d’acord amb el model establert en 

l’annex 2 d’aquesta instrucció.   
 
 

          d)  Document comptable d’autorització i disposició. 
 
 

e)   En el contracte menor d’obres, si escau, el corresponent projecte o 
memòria valorada quan les normes específiques així ho requereixin i, si 
escau, informe de supervisió quan els treballs afectin l’estabilitat, la 
seguretat o estanquitat de l’obra, d’acord amb l’article 235 LCSP. 
 
 f)   En els contractes menors de naturalesa privada, el contracte privat 
que es signarà entre el contractista i l’òrgan de contractació. 

 
 

Un cop aprovat el contracte menor per part de l’òrgan de contractació i abans 
de l’inici de l’execució de la prestació, s’haurà d’incorporar a l’expedient el 
contracte degudament signat en el cas de contractes menors de naturalesa 
privada Un cop executat el contracte, s’incorporarà a l’expedient la factura 
corresponent, que haurà de reunir els requisits establerts en la llei de 
contractes del sector públic i demés normativa concordant. 

 
 
 
5.2.- Sempre s’intentarà tenir el màxim nombre de pressupostos possibles no obstant  

com a mínim s’hauran de demanar els següents pressupostos:  

 

- Per despeses de fins a 1.000 €  com a mínim un pressupost.  

- Per despeses entre 1.001€ i 3000 € com a mínim 2 pressupostos.  

- Per despeses  de més de 3.001€ com a mínim 3 pressupostos.  
 
 

Article 6. Publicitat al perfil de contractant  

 

Si es considera convenient es podrà publicar l’oferta de contracte menor al 

perfil de contractant per tal que qualsevol empresari pugui presentar la seva 

proposició. 
 

En aquest cas i amb caràcter previ a l’elaboració dels documents establerts a 
l’article 5 d’aquesta instrucció, el centre gestor elaborarà un quadre de 
característiques tècniques, d’acord amb el model establert a l’annex 3 
d’aquesta instrucció, on constarà de forma detallada l’objecte del contracte 
amb les obligacions específiques del contractista (amb inclusió de la 
nomenclatura CPV), el pressupost base del contracte, la durada i terminis 
d’execució del contracte, i els criteris d’adjudicació del contracte, que 
permetran a l’òrgan de contractació adjudicar el contracte a l’oferta de 
l’empresari amb la millor relació qualitat-preu. 

 
El quadre de característiques del contracte menor es publicarà al perfil de 
contractant durant el termini de deu dies naturals i els empresaris interessats 
hauran de presentar la seva oferta telemàticament mitjançant el sistema eLicita 
que facilita el propi perfil de contractant. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Un cop finalitzat el termini de presentació d’ofertes, es tramitarà el contracte 
menor d’acord amb les previsions establertes a l’article 5 de la instrucció i 
afegirà com a informació essencial de l’informe proposta, en l’apartat “idoneïtat 
i necessitat de la seva contractació” de l’article 5.a), la motivació de l’elecció 
del contractista. L’informe proposta i la resolució de l’òrgan de contractació 
d’adjudicació del contracte menor es publicaran al perfil de contractant. 

 
 

Article 7.  Tramitació simplificada  de pagaments menors  

 
 

Es tramitarà de forma simplificada les despeses corrents de serveis i 
subministraments, sempre que tinguin un valor estimat individualitzat inferior a 
800 € i el sistema de pagament utilitzat sigui la bestreta de caixa fixa o el 
sistema anàleg especificat en aquest article. 

 
Es proposarà i motivarà anualment les despeses i les aplicacions 
pressupostaries sobre les quals es podran atendre els pagaments menors. 
L’òrgan de contractació aprovarà aquesta relació, prèvia fiscalització de la 
Intervenció general en els termes establerts a l’article 25.1 del Reial decret 
424/2017, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el règim jurídic del control intern en 
les entitats del sector públic local (RCI), que siguin aplicables a aquest 
procediment. 

 
Un cop autoritzat, es podrà executar les despeses menors, que podrà agrupar 
en un expedient únic anual. A l’expedient se li incorporaran les factures 
degudament conformades que hauran de reunir els requisits establerts en la 
Llei de contractes del sector públic i demés normativa concordant. La factura, 
conjuntament amb el document comptable ADO es trametrà a l’oficina de 
comptabilitat que, mitjançant relacions conjuntes, tramitarà l’aprovació dels 
pagaments menors i les lliurarà a tresoreria pel seu pagament prioritari atesa la 
seva escassa quantitat. 

 
El regidor/a de  cada àrea serà el responsable de constatar, en cada moment, 
l’existència de crèdit per a la realització de la despesa menor amb tramitació 
simplificada, que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar l’aplicació 
de les regles generals de contractació i que no ha subscrit, durant l’any 
pressupostari en curs, més contractes menors que individualment o 
conjuntament superin la quantitat límit establerta pels contactes de serveis i 
subministraments que consta a l’article 2 d’aquests instrucció. Aquesta limitació 
econòmica no s’aplicarà quan les prestacions objecte dels contractes sigui 
qualitativament diferents i no formin una unitat i en el cas que a l’objecte del 
contracte menor hi concorrin raons d’exclusivitat establerts a l’article 168.a) 2 
de la LCSP. 

 
Disposició derogatòria.  
 
Queden derogades totes les instruccions de rang igual o inferior en allò que 
contradiguin o s’oposin al que disposa aquesta instrucció.  
 
Disposició final .  
 
La present instrucció entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial 
de la Província de Girona  
 
ANNEX I 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INFORME PROPOSTA DE CONTRACTE MENOR 
 

PROPOSTA DE DESPESA DE CONTRACTE MENOR  

 

ÀREA què realitza la proposta:  

  

□ Comunicació, participació ciutadana 

□ Economia 

□ Promoció econòmica 

□ Via pública, serveis i sostenibilitat 

□ Règim intern, equipaments municipals i joventut 

□ Urbanisme, obres i serveis tècnics 

□ Cultura 

□ Educació i Serveis Socials  

□ Salut i Esports 

 

1.- Proposta de despesa per la celebració d’un CONTRACTE MENOR de:  

 

□   SERVEIS 

□ SUBMINISTRAMENTS 

□ OBRES   

 

2.- Descripció de la despesa:  

 

 

 

 

 

 

3.- Necessitat i finalitat a satisfer:  

 

 

 

 

 

4.- Import del contracte 

 

Import: 

 

IVA: Total: 

 

Aquesta proposta va acompanyada del/s següent/s pressupost/os: 

 

Nom del proveïdor Núm. Pressupost 

  

  

  

 

 

5.- Que es proposa l’adjudicació a: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom de l’empresa: 

 

 

NIF:  Import total (iva inclòs) 

 

Termini de durada:  

Condicions del subministrament/servei/obra, si s’escau:  

 

 

 

Per ser la oferta qualitat/preu més favorable per aquest Ajuntament. 

 

6.-. Justificació, conforme a l'article 118.3 de la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP- , dels següents extrems: 

 

‐ La contractació que es proposa no altera l'objecte del contracte per evitar l'aplicació 

de les regles generals de contractació en tan que es tracta d’una unitat funcional 

independent.  

 

‐ El contractista proposat no ha subscrit més contractes menors qualitativament 

similars que individual o conjuntament superin l'import de 15.000 euros (iva no inclòs) 

en contractes de serveis o de subministrament o de 40.000€ (iva no inclòs)  en obres. 

 

 

I a l'efecte de tramitació del corresponent contracte menor al qual es considera 

necessari celebrar-lo per la satisfacció de les necessitats municipals que s’inclouen 

dins de les competències atribuïdes als municipis per la LBRL i TRLMRLC s'emet la 

present proposta de despesa. 

 

Riudellots de la Selva  

 

El/ La regidor/a  

 

 
 
ANNEX 2 DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL CONTRACTISTA  
 
 
 

 1.-  Dades econòmiques del contracte.  
 
 Objecte:  
  Preu:            (iva).  
 
Dades del contractista 
 
Nom/ denominació social                         NIF 
 
Adreça  
 
Dades identificatives del representant legal de l’empresa 
 
NIF                                                                  Nom 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’empresari de referència declara, sota la seva responsabilitat, que l’empresa 
que representa està capacitada per contractar amb el sector públic, en els 
termes establerts als article 65 a 70 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic, i que no es troba incursa en cap de les 
prohibicions especificades a l’article 71 de la referent llei. Així manifesta :  
a) que els efectes d’acreditar el que es declara, autoritza a l’Ajuntament a 
sol·licitar a l’Agencia Estatal d’Administració Tributària i a la Tresoreria General 
de la Seguretat Social les dades relatives a l’estat d’acompliment de les seves 
obligacions tributàries i de la seguretat social, 
b) que executarà l’objecte del contracte amb estricte compliment de les 
instruccions que li doni el cap del departament que tingui encomanats el control 
i supervisió, i  
 
 
c) que si degut a l’execució de la prestació, accedeix i tracta informació i fitxers 
amb dades de caràcter personal, assumeix obligacions de confidencialitat 
establertes en la normativa de protecció de dades.  

 
 

Conforme: el contractista(signatura del representant legal de l’empresa) 
 
 

 ANNEX DE CONFIDENCIALITAT  

  

En virtut de la prestació de serveis que es presten a l’Ajuntament de Riudellots de la 

Selva,  el contractista que accedeix i tracta informació i fitxers amb dades de caràcter 

personal, responsabilitat de l’Ajuntament i dels seus ens dins de l’ àmbit del servei, 

assumirà la condició d’encarregat de tractament. 

Per aquest motiu es compromet a establir, complir i respectar les següents 

obligacions: 

 

− Tractar la informació i les dades de caràcter personal a la que es tingui accés 

únicament i exclusivament per a les finalitats directament relacionades als serveis 

contractats. 

− Mantenir absoluta confidencialitat, reserva i estricte secret professional respecte de 

la informació i/o dades de caràcter personal, no divulgant, publicant, difonent o 

posant-la a disposició de tercers, bé directa o indirectament, sense el consentiment 

previ per escrit de l’Ajuntament, ni tan sols a efecte de la seva conservació. 

− Observar i adoptar les mesures de seguretat d’índole tècnica, jurídica i organitzativa 

recollides a la legislació i les definides 

Per l’Ajuntament de Riudellots de la Selva, tractament de les dades personals i la 

informació a la que tingui accés. 

− Informar el seu personal i col·laboradors de les obligacions establertes en el present 

document. 

− Retornar tots aquells suports, materials i informació en qualsevol moment en què 

l’Ajuntament ho sol·liciti, i en qualsevol cas, a la finalització del servei, sense que 

pugui conservar cap còpia de les mateixes. 

− En el cas que com a entitat encarregada del tractament, destinés les dades a 

finalitats diferents a les estipulades, les comuniqués o utilitzés incomplint les 

instruccions definides, serà considerada també Responsable del Tractament, 

responent de les infraccions en què hagués incorregut. 

− Fer-se responsable enfront  l’Ajuntament de Riudellots de la Selva per tots els danys 

i perjudicis causats a aquesta i que siguin conseqüència de la inobservança de les 

obligacions contretes, incloent els que es deriven de reclamacions de tercers o de 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

procediments sancionadors oberts per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o 

per l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. 

Les obligacions de confidencialitat establertes en el present contracte tindran una 

duració indefinida i es mantindran en vigor en posterioritat a la finalització, per 

qualsevol causa, de les serveis. 

 

 

 

5.0.- OBRES REPARACIÓ ESQUERDES I SOSTRE D'UN VESTIDOR DEL CAMP DE 

FUTBOL. ACCEPTACIÓ PRESSUPOST. 

 

En data 27 de febrer de 2019, els serveis tècnics municipals realitzen inspecció a un 

dels vestidors del camp de futbol que ha sofert un despreniment del guix del sostre i, 

entre d’altres, observen una esquerda molt pronunciada que s’hauria de reparar amb 

caràcter immediat.  

 

Atès el perill que presenta el despreniment del guix del sostre, els serveis tècnics 

proposen el tancament del vestidor, fins a la reparació urgent del mateix, així com de 

l’esquerda detectada.  

 

En la mateixa inspecció, s’observen altres deficiències de conservació i manteniment 

dels vestidors que s’haurien de reparar, si bé aquesta reparació no és urgent i es 

podrida realitzar el mes de setembre de 2019 quan aquest Ajuntament disposarà de 

quatre operaris per a realitzar treballs de manteniment d’edificis municipals, a través 

d’un programa del Servei d’ocupació (SOC). 

 

Als efectes de reparar tant el sostre com l’esquerda que presenta un dels vestidors, 

els serveis tècnics municipals van demanar pressupost a les empreses que s’esmenten 

a continuació, havent-se presentat únicament pressupost per part d’una d’elles:  

 

Empresa Data i registre entrada Import (IVA exclòs) 

Obres i construccions 

germans Cruz NG 2012, SL 
12/03/2019 E2019001485 2.650,00.-€ 

Construcciones Moreno 

Barberà, SL 
--- --- 

Construccions i obres 

Riudellots, SL 
--- --- 

 

Vista la proposta de despesa de contracte menor de servei emesa pel Sr. Gerard 

Fabrellas i Ciurana, regidor responsable de l’àrea d’esports d’aquest Ajuntament. 

 

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

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

mitjançant resolució 2015/307, de data 8 de juliol de 2015, 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 OBRES I CONSTRUCCIONS 

GERMANS CRUZ NG 2012, S.L., amb CIF B-55.123.905, i domicili a Salt-17190, al 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

carrer Vilablareix, 27, del Polígon Torre Mirona; per a l’arranjament de les esquerdes i 

repicament del sostre malmès i posterior reparació amb guix d’un dels vestidors del 

camp de futbol, per import de TRES MIL DOS-CENTS SIS EUROS AMB CINQUANTA 

CÈNTIMS (3.206,50.-€), IVA inclòs. 

 

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

partida pressupostària 2019.1522.21200. 

 

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

exemplar de declaració responsable que haurà de presentar degudament signada a 

aquest Ajuntament, amb caràcter previ a l’inici de les obres. 

 

 

 

6.0.- SERVEI DE DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. 

ACCEPTACIÓ PRESSUPOST. 

 

Vist que el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 

d’abril de 2016, relatiu a la protecció de dades de les persones físiques pel que fa al 

tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i la Llei 

Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i de garantia 

dels drets digitals, estableixen l’obligació de designar un Delegat de protecció de 

dades quan el responsable del tractament és una autoritat o organisme públic. 

 

La designació de Delegat s’ha de notificar a l’autoritat de control, s’ha d’incloure en els 

formularis de recollida de dades i en el Registre d’activitats de tractament. 

 

Entre les funcions principals del delegat de protecció de dades, destaquen les 

següents: 

1. Informar i assessorar de les obligacions en matèria de protecció de dades. 

2. Supervisar el compliment de la normativa, inclosa la formació del personal. 

3. Assessorar en l’adopció de decisions rellevants que afectin el tractament de 

dades. 

4. Assessorar en la gestió d’incidències que puguin tenir la consideració de 

violacions de seguretat. 

5. Assessorar en l’avaluació d’impacte relativa a la protecció de dades i 

supervisar-ne l’aplicació. 

6. Assistència a reunions a petició a les seves dependències (previsió una reunió 

trimestral). 

7. Cooperar amb l’autoritat de control i ser-ne l’interlocutor. 

8. Si escau fer les consultes a l’autoritat de control previstes al RGPD. 

9. Atendre els interessats en qüestions referides al tractament de les seves dades 

i l’exercici dels seus drets. 

 

De conformitat amb l’establert a ll’article 37.5 del RGPD el delegat de protecció de 

dades s’ha de designar atenent a les seves qualitats professionals i, especialment, als 

coneixements especialitzats del dret, a la pràctica en matèria de protecció de dades i a 

la capacitat per exercir les funcions esmentades a l'article 39 del mateix Reglament. El 

delegat de protecció de dades pot formar part de la plantilla del responsable o de 

l'encarregat del tractament o exercir les seves funcions en el marc d'un contracte de 

serveis.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vist que el dia 12 de febrer de 2019, ja es va comunicar a l’Autoritat catalana de 

protecció de dades al designació del delegat de protecció de dades. 

 

Vista la proposta presentada per JOSEP MATAS i BALAGUER (LEGALMENT), advocat 

col·legiat 2535, per a la prestació del servei de delegat de protecció de dades, per 

import anual de 600,00.-€, més IVA. 

 

Vista la proposta de despesa de contracte menor de servei emesa per la sotasignada 

Alcaldessa-Presidenta de la Corporcació. 

 

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

virtut de les delegacions de competències efectuades per l’Alcaldessa de la Corporació, 

mitjançant resolució 2015/307, de data 8 de juliol de 2015, sens perjudici de la seva 

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

 

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

 

PRIMER.- Acceptar el pressupost presentat per JOSEP MATAS i BALAGUER, amb 

DNI 40.285.587-Y i domicili a Girona-17004, al carrer Peixateries Velles, 1; per a la 

prestació del servei de delegat de protecció de dades personals, per import de 

726,00.-€ (IVA inclòs), durant el període d’un any. 

 

SEGON.- La present contractació tindrà una durada d’un any, i començarà a 

regir el dia 16 d’abril de 2019, atès que el proper dia 15 d’abril finalitza el termini d’un 

any de vigència de l’anterior contractació. 

 

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

partida pressupostària 2019.920.22706. 

 

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

 

 

 

7.0.- CONTRACTACIÓ PAQUET DE 10 HORES PER AL MANTENIMENT DE LA 

PÀGINA WEB DE L'AJUNTAMENT 

 

Vist que per decret de l’Alcaldia-Presidència de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva, 

va adjudicar la contractació dels serveis de manteniment de la web oficial de 

l’Ajuntament a l’empresa LaMantis Disseny i Internet, S.L. 

 

Atès que la pàgina web municipal ha estat dissenyada i construïda per l’empresa 

LaMantis Disseny i Internet, S.L., cosa que fa que qualsevol modificació i millora de la 

mateixa es faci de forma més senzilla i ràpida. 

 

I atès que el paquet d’hores contractat anteriorment per fer el manteniment de la 

pàgina web s’ha esgotat, s’ha vist la necessitat de contractar un altre paquet de 10 

hores de treball.  

 

Per aquest motiu s’ha demanat pressupost a l’empresa LA MANTIS DISSENY I 

INTERNET, SL amb el següent resultat: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empresa Objecte Import (IVA exclòs) 

LA MANTIS DISSENY I 

INTERNET, SL  

Pack de 10 hores de 

treball per a fer el 

manteniment de la 

pàgina web de 

l’Ajuntament.  

349,00.-€ 

 

Vista la proposta de despesa de contracte menor emesa per la Sra. Montserrat Roura  

alcaldessa 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 2015/307, de data 8 de juliol de 2015, 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  LA MANTIS DISSENY I 

INTERNET, SL amb CIF  B55092696 i domicili al carrer Pic de Peguera,11(Edifici 

Giroemprèn – Parc UDG) , de Girona-17003, per import de 422,29.-€ (IVA inclòs) per 

la contractació d’un paquet de 10 hores per al manteniment de la pàgina web.  

 

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

partida  pressupostària 2019.920.22706 

 

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

 

 

 

8.0.- CONTRACTACIÓ D'ACTUACIONS PER LA FESTA MAJOR ANY 2019 

 

És la voluntat d’aquest Ajuntament, disposar d’uns concrets grups musicals en el 

decurs dels actes de la Festa Major de l’any 2019.  Per aquest motiu, des de l’àrea de 

festes de l’Ajuntament s’han programat diverses actuacions. 

 

Els contractes presentats per FM ESPECTACLES GIRONA SL són els següents:  

 

ESPECTACLE PROFESSIONAL DATA 

ACTIVITAT 

IMPORT 

(sense IVA) 

IMPORT 

(IVA inclòs) 

EL COMEDIANT CASCAI TEATRE SL 27/09/2019; 22h 3.190,00.-€ 3.859,90.-€ 

LO PUTO CAT MUSTRAMIT SL 27/09/2019; 4h 450,00.-€ 544,50.-€ 

 

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

virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldessa d’aquest Ajuntament, mitjançant 

resolució 2015/307, de data 8 de juliol de 2015, 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 contracte de CASCAI TEATRE SL, amb domicili a Ullà-

17140, al carrer Pere Vidal, 14, i amb NIF B17956392, per a la realització d’una obra 

de teatre, el dia 27 de setembre de 2019, a les 22h; per import de 3.859,90.-€ (IVA 

inclòs). 

 

SEGON.- Acceptar el contracte de MUSTRAMIT SL, amb domicili a Riudellots de 

la Selva-17457, al c/ Major, 25, 1-2, i amb NIF B55029177, per a la realització d’un 

espectacle, a les 4h; per import de 544,50.-€ (IVA inclòs). 

 

TERCER.- La despesa derivada de les presents contractacions aniran a càrrec 

de la partida pressupostària 2019.338.22610. 

 

QUART.- Donar trasllat del present acord als interessats/ades. 

 

 

 

9.0.- SERVEI POSADA EN FUNCIONAMENT ASCENSOR CENTRE D'INNOVACIÓ 

GASTRONÒMICA INDUSTRIAL (FOODLAB). ACCEPTACIÓ PRESSUPOST. 

 

Vist que el dia 16 de març de 2018 l’Organisme de control OCA INSPECCIÓ, CONTROL 

I PREVENCIÓ, S.A.U. realitza inspecció a l’ascensor del Centre d’Innovació 

gastronòmica industrial, com a conseqüència del canvi d’empresa prestadora del 

servei de manteniment dels ascensors municipals, emetent certificat negatiu per a 

l’existència d’aigua al fossat que cobreix el contacte limitador, i atorgant a aquest 

Ajuntament un termini de 6 mesos per a la seva esmena. 

 

En data 21 de setembre de 2018 per part del mateix Organisme de control, es realitza 

nova inspecció al mateix ascensor, i atès que es detecta un nivell d’aigua alt en el 

fossat, s’emet certificat d’inspecció desfavorable qualificant de molt greu el defecte 

observat i, en conseqüència l’aparell queda fora de servei. 

 

Per part de l’empresa que va executar les obres de construcció del Centre d’innovació 

gastronòmica industrial es realitzen els treballs d’impermeabilització del fossat de 

l’ascensor, presentant el dia 25 de gener de 2018, el document de garantia de la 

impermeabilització realitzada. 

 

Per tal de posar novament en funcionament l’ascensor, es va contactar amb l’actual 

empresa prestadora del servei de manteniment dels aparells elevadors Citylift, S.A., la 

qual, va presentar un pressupost (E2019001399 de 07/03/2019) de reparació de 

diferents elements que van quedar afectats i que si no es reparen, impossibiliten la 

posada en marxa de l’aparell. 

 

Vist l’informe emès al respecte per l’enginyer tècnic municipal, el qual conclou: “Atès 

que d’acord amb la legislació vigent les empreses conservadores dels ascensors es 

responsabilitzen de que els aparells que els siguin encomanats es mantenen en 

condicions de funcionament correctes, i per tant, són responsable de les reparacions i 

modificacions d’aquests i de les conseqüència que d’elles se’n derivin, i que un cop 

revista el pressupost s’ha comprovat que els imports ofertats per l’empresa 

conservadora s’ajusten suficientment al preu de mercat, es proposa l’adjudicació del 

contracte de reparació i posta en marxa de l’ascensor del FOODLAB a favor de 

l’empresa Citylift, S.A.” 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista la proposta de despesa de contracte menor de servei emesa per la sotasignada 

Alcaldessa-Presidenta de la Corporació. 

 

Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de govern local, en 

virtut de les delegacions de competències atorgades per l’Alcaldessa-Presidenta de la 

Corporació, mitjançant resolució 2015-307, de data 8 de juliol de 2015. 

 

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

 

PRIMER.- Acceptar el pressupost presentat per CITYLIFT, S.A., empresa 

prestadora del servei de manteniment dels aparells elevadors municipals, amb domicili 

a Girona, a la carretera de Santa Coloma de Farners, 99, i amb CIF A-17.735.135; per 

import de NOU-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS 

(944,48.-€), IVA inclòs, per a la correcció dels següents elements de l’ascensor del 

Centre d’Innovació gastronòmica industrial (Foodlab): 

 

- Politja tensora limitador: 276,36.-€, més IVA 

- Recanvi del cable limitador de velocitat: 407,19.-€, més IVA 

- Instal·lació de contacte de seguretat per afluixament del cable limitador: 

97,01.-€, més IVA 

 

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

partida 2019.1522.21300. 

 

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

 

 

 

10.0.- APROVACIÓ DEL PRESSUPOST PER A IMPARTIR LA FORMACIÓ EN 

CONDUCCIÓ DE CARRETONS ELEVADORS ORGANITZAT DES DE LA BORSA DE 

TREBALL MUNICIPAL 

 

Vist que des de la Borsa de Treball de Riudellots de la Selva es va organitzar l’any 

2016 una formació en conducció de carretons elevadors, destinada principalment a les 

persones aturades del municipi. 

 

Vist que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 5 de febrer de 

2019 va aprovar el pressupost per al subministrament d’un carretó elevador amb pala 

carregadora incorporada per a que la brigada municipal en faci ús. 

 

Atès que des de l’àrea de promoció econòmica es va proposar organitzar una única 

formació destinada als empleats de la brigada municipal i als aturats del municipi. 

Però l’adquisició del carretó elevador es va produir just abans de la fira Fiporc i la 

brigada necessitava fer ús del carretó durant el muntatge d’aquesta; la Junta de 

Govern Local, en sessió ordinària del dia 5 de febrer de 2019, va optar per a no 

programar en aquell moment una formació conjunta i contractar una formació 

destinada únicament al personal de brigada. 

 

Atès però, que és voluntat de l’Ajuntament oferir un curs de conducció de carretons 

elevadors, al igual que fan altres municipis propers, com Caldes de Malavella o Salt, 

s’ha sol·licitat pressupost a dues empreses que ofereixen aquest tipus de formació al 

municipi: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data i núm. 

R.E. 

Empresa Número d’hores 

de formació 

Altres dades 

a considerar 

Import (I.V.A. 

exclòs*) 

E2019001393 Alba Instituto 

Técnico de 

Formación, S.L. 

10 hores (4 

hores teòrica i 

6 de pràctica) 

Preu total 

per la 

formació 

amb un 

màxim de 15 

alumnes. 

800.-€ 

E2019001590 Joan Carles 

López Arce 

8 hores (4 

hores de 

teòrica i 6 de 

pràctica) 

Preu per 

alumne de 

70€, amb un 

màxim de 10 

alumnes. 

700.-€ 

*Servei exempt d’I.V.A. segons l’article 20.U.9 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, 

de l’Impost sobre el Valor Afegit. 

 

Vist que l’empresa Alba Instituto Técnico de Formación, S.L. ofereix un preu total amb 

independència del número d’alumnes finalment inscrits, i que el Sr. Joan Carles López 

Arce ofereix un preu per alumne.  

 

Atès que les dues empreses han comentat que per a portar a terme la formació, 

l’Ajuntament hauria de disposar també d’un portapalets apilador elèctric, i per aquest 

motiu s’han sol·licitat pressupost per al lloguer durant un dia i transport d’un 

portapalet elèctric apilador a les següents empreses: 

 

Data i núm. R.E. Empresa Import (I.V.A. exclòs) 

01/04/2019 

E2019001883 

 

Serveis Panella, S.L. 45,00.-€ (transport inclòs) 

01/04/2019 

E2018001884 

Comercial Nonó, SA 45,00.-€ (no inclou 

transport) 

 

Atès que s’han sol·licitat més pressupostos a les empreses, Uping Acces, S.L. i Boma 

Rent, les quals van manifestar que no disposen de portapalets elèctrics apiladors 

disponibles per al lloguer. 

 

Vist l’informe de despesa de contracte menor emesa per la Sra. Montserrat Roura, 

Alcaldessa d’aquest Ajuntament, sobre la necessitat i finalitat del contracte a satisfer, 

així com l’adjudicatari del mateix. 

 

Atès que aquest Ajuntament ha sol·licitat a la Diputació de Girona la subvenció per 

projectes i accions de promoció econòmica dels ens locals adherits a la Xarxa de 

Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE), per a portar a terme diversos cursos 

de millora ocupacional, per un import total de 2.500€. 

 

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

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMER.- Aprovar el pressupost presentat per al Sr. Joan Carles Lopez Arce, 

amb NIF 79303200M, i amb domicili a l’avinguda Països Catalans, 28 baixos de 

Riudellots de la Selva (17457), per un import màxim de 700,00.-€ (I.V.A. inclòs) i a 

raó de 70.-€ per alumne, per als serveis de formació en conducció de carretons 

elevadors i portapalet elèctric apilador. 

 

SEGON.- Disposar que aquesta formació s’ofereixi a través de la programació 

trimestral de la Casa de Cultura de Riudellots de la Selva, i que s’estableixi un període 

d’inscripció preferent per als veïns del municipi. 

 

TERCER.- Aprovar els següents preus públics per a la inscripció a aquesta 

formació: 

- Per a persones empadronades o que treballin al municipi: Gratuït 

- Per a la resta de persones: 25,00.-€ 

 

QUART.- Aprovar el pressupost presentat per a l’empresa Serveis Panella, S.A 

amb NIF B17571746 i domicili a l’Avinguda Mas Pins 81 de Riudellots de la Selva 

(17457), per un import de 54,45.-€ (I.V.A. inclòs) per al lloguer durant un dia i 

transport d’un portapalet elèctric apilador. 

 

CINQUÈ.- Donar trasllat del present acord a les empreses interessades. 

 

 

 

 

11.0.- SUBMINISTRAMENT EQUIP D'IMPRESSIÓ PER A L'ESPAI JOVE. 

 

El Ple de la Corporació, en sessió celebrada el dia 18 de setembre de 2017 va acordar, 

entre d’altres, adherir-se al sistema d’adquisició centralitzada de l’Associació Catalana 

de Municipis i Comarques (ACM) i del Consorci Català pel Desenvolupament Local 

(CCDL), per tal de poder efectuar l’adquisició de béns, subministraments i contractació 

de serveis a través de la Central de Compres de l’ACM-CCDL en les condicions i preus 

vigents en els contractes subscrits pel mateix i amb les empreses adjudicatàries. 

 

Vist que el dia 20 de març de 2019, l’ACM va formalitzar l’acord marc de 

subministrament d’equips d’impressió i multifunció, en les modalitats de compra i 

arrendament, amb l’empresa “Girocopi S.L – Sistemes d’organització S.A, UTE”. 

 

Atesa la necessitat de l’Espai Jove de disposar d’una impressora per a les seves 

instal·lacions, per part d’aquest Ajuntament es va demanar pressupost a l’empresa 

adjudicatària de l’acord marc de subministrament d’equips d’impressió i multifunció, 

per al subministrament d’una impressora de tinta de color. 

 

Vist el pressupost presentat per la UTE GIROCOPI, S.L. i SISTEMES D’ORGANITZACIÓ, 

S.A., per import de 125,00.-€, més IVA (E2019001863 de 29/03/2019). 

 

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

l’Alcaldessa-Presidenta de la Corporació Sra. Montserrat Roura i Massaneda.  

 

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

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mitjançant resolució 2015/307, de data 8 de juliol de 2015, 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 la UTE GIROCOPI, S.L. i 

SISTEMES D’ORGANITZACIÓ, S.A., amb domicili a Fontcoberta-17833, al carrer 

Triops, s/n, i amb CIF U-67.273.987; per al subministrament d’un equip d’impressió 

de tinta de color, marca HP, model 556dn, per import de CENT CINQUANTA-UN 

EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS (151,25.-€). 

 

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

partida pressupostària 2019.920.63500. 

 

TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada, així com a 

l’Associació Catalana de Municipis. 

 

 

 

12.0.- CONTRACTACIÓ DE L'ACTUACIÓ PELAT I PELUT PER LES JORNADES 

INTERCULTURALS 2019 

 

Atès que el dia 7 d’Abril es celebraran les XVI Jornades Interculturals, una festa 

adreçada a tota la població, però en especial a tot el col·lectiu de persones vingudes 

d’altres comunitats d’Espanya i altres països del mon. 

Per aquest motiu es precisa la contractació del grup de rumba Pelat i Pelut per actuar 

el diumenge 7 d’abril durant les jornades.  

 

S’ha demanat pressupost de diferents actuacions a l’empresa FM ESPECTACLES 

GIRONA, SLU amb el següent resultat: 

 

Empresa Grup/Artista Import (IVA exclòs) 

FM ESPECTACLES 

GIRONA, SLU 

Grup “Miliu Calabuch” 2.950,00.-€ 

FM ESPECTACLES 

GIRONA, SLU 

Grup “Pelat i Pelut” 1.000,00.-€ 

FM ESPECTACLES 

GIRONA, SLU 

Grup “Rumbeando” 2.000,00.-€ 

FM ESPECTACLES 

GIRONA, SLU 

Grup “Arrels de Gracia” 1.800,00.-€ 

 

Vista la proposta de despesa de contracte menor emesa per la Sra. Montserrat Roura  

alcaldessa 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 2015/307, de data 8 de juliol de 2015, 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 contracte del Grup “Pelat i Pelut” presentat per l’empresa 

FM ESPECTACLES GIRONA, SLU amb NIF B17736091 i domicili al carrer Francesc 

Eiximenis, 20 pis 8 porta 2 de Girona-17001 per un import de 1.210,00.-€ per actuar 

en les jornades interculturals.  

 

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

partida  pressupostària 2019.338.2260 

 

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

 

 

 

 

13.0.- ATORGAMENT D'AJUTS ECONÒMICS: V JORNADA ESPORTIVA DE LA 

SELVA PELS ALUMNES CINQUÈ PRIMÀRIA 

 

Vist que l’Escola de Riudellots ha comunicat a aquesta Corporació que el dia 2 i 10 de 

maig de 2019 es durà a terme a la capital de la comarca de la Selva, Santa Coloma de 

Farners, la V Jornada Esportiva, adreçada a tots els nens i nenes de 5è de Primària de 

la comarca de la Selva. 

 

Atès que la V Jornada Esportiva s’organitza des del Centre de Recursos Pedagògics la 

Selva i conjuntament amb la majoria de les escoles de la comarca, entre les quals hi 

participa l’Escola Pública de Riudellots de la Selva. 

 

Atès que l’objectiu de la Jornada és compartir i dinamitzar activitats relaciones amb 

l’Educació Física, des d’una vessant pedagògica més propera als valors de participació 

i de col·laboració que als de la competició. 

 

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

 

 PRIMER.- Atorgar al Centre de Recursos Pedagògics la Selva, una col·laboració 

econòmica per import de 50,00 € per l’organització de la V Jornada Esportiva, amb 

càrrec a la partida pressupostària número 341.48024 del pressupost vigent. 

 

 SEGON.- Significar al Centre de Recursos Pedagògics la Selva, que haurà de fer 

constar en algun acte de difusió de la Jornada Esportiva el suport econòmic de 

l’Ajuntament de Riudellots de la Selva. 

 

 TERCER.- Donar trasllat del present acord al Centre de Recursos Pedagògics La 

Selva i a l’Escola Pública de Riudellots de la Selva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.0.- ATORGAMENT AJUT ECONÒMIC ENTITATS: LES VEUS DEL CRIC. 

ACTIVITATS ANY 2019 

 

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

President de l’entitat la Coral “Les Veus del Cric”, el dia 14 de març de 2019 amb 

registre d’entrada número E2019001525, per fer front a les despeses derivades de les 

activitats programades per l’any 2019 i pressupostades per import total de 3.319,13€. 

 

Atès que la referida entitat, ha justificat degudament les anterior subvencions 

concedides. 

 

Vist l’interès públic de les activitats proposades per aquesta entitat durant l’any 2019 

pel foment de la cultura popular i tradicional catalana. 

 

Vist l’informe emès per l’Alcaldessa en data 18 de març de 2018 en relació a la petició 

de subvenció sol·licitada per aquesta entitat. 

 

Vist que l’entitat sol·licita un avançament en forma de bestreta el 80% de l’import que 

es concedeixi, d’acord amb la sol·licitud presentada en data 14 de març de 2018 amb 

registre d’entrada número E2019001526. 

 

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

 

 PRIMER.- Atorgar a la Coral “Les Veus del Cric” amb NIF G-55115000 una 

subvenció per import de 2.953,85€ per sufragar part de les despeses de les activitats 

de l’any 2019, d’acord amb la relació que s’adjunta a continuació: 

 

Activitat Import 

pressupost 

Percentatge 

subvencionat 

Import 

subvencionat 

10 mensualitats de classes de cant 2.000,00€ 100% 2.000,00€ 

Acompanyament instrumentista (3 

concerts) 

210,00€ 70% 147,00€ 

Despeses per concert de Nadal 

(Pica-pica) 

189,89€ 100% 189,89€ 

Despeses per concert celebració 10 

anys de l’entitat (pica-pica) 

 

200,00€ 100% 200,00€ 

Sopar final de curs 300,00€ 0% 0,00€ 

 

Renovació uniformes (mocadors, 

corbates i bolígrafs) per la 

celebració 10 anys de l’entitat. 

411,64€ 100% 411,64€ 

Fundes de plàstic per folis 

partitures 

7,60 70% 5,32€ 

TOTAL 3.319,13€  2.953,85€ 

 

 

 SEGON.- Disposar la despesa amb càrrec a la partida 334.48009 del pressupost 

del corrent exercici. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TERCER.- Disposar a l’esmentada entitat, que haurà de presentar abans del dia 

30 de novembre del 2019 la següent documentació justificativa de la subvenció 

concedida, per import igual o superior a 3.319,13€, 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. 

 

 QUART.- Atorgar a aquesta entitat un avançament de l’import concedit en el 

punt primer en concepte de bestreta del 80% per import de 2.363,08€. 

 

 CINQUÈ.- 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. 

 

 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. 

 

 SETÈ.- Notificar el present acord a la Coral “Les Veus del Cric” de 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. 

 

 

15.0.- ATORGAMENT D'AJUTS ECONÒMICS A ENTITATS: ASSOCIACIÓ DE 

COMERCIANTS DE RIUDELLOTS DE LA SELVA. DINAMITZACIÓ DEL COMERÇ 

ANY 2019 

 

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

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

d’entrada número E2018001630 de data 20 de març de 2019, per les campanyes de 

dinamització comercial que organitza aquesta associació. 

 

Atès que la previsió de despeses realitzada per l’Associació de Comerciants per 

aquestes campanyes de l’any 2019 ascendeix a 4.520,00€, i d’ingressos a 2.520,00€, 

sol·licitant, així, una subvenció de 2.000,00€. 

 

Vist que l’entitat sol·licita un avançament en forma de bestreta el 80% de l’import que 

es concedeixi, d’acord amb la sol·licitud presentada en data 27 de març de 2019 amb 

registre d’entrada número E2019001814. 

 

Vist que el Pla d’acció de desenvolupament econòmic Local pels anys 2015-2020, 

aprovat per la Corporació per Resolució Alcaldia 2015/237, de 20 de maig de 2015, té 

entre d’altres, com a línia estratègica el desenvolupament comercial. 

 

Atès que és voluntat d’aquesta corporació potenciar la promoció del comerç local i 

col·laborar amb l’Associació de Comerciants del municipi. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vist l’informe emès per l’Alcaldessa de la corporació en data 1 d’abril de 2019, el qual 

estima correcta la petició de subvenció plantejada per aquesta entitat. 

 

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

 

 PRIMER.- Atorgar a l’Associació de Comerciants de Riudellots de la Selva, amb 

NIF G17969627, una subvenció per un import de 2.000,00€, per sufragar les 

despeses de les campanyes de dinamització comercial per l’any 2019. 

 

 SEGON.- Disposar la despesa amb càrrec a la partida 430.48019 del pressupost 

del corrent exercici. 

 

 TERCER.- Disposar a l’esmentada entitat, que haurà de presentar abans del dia 

30 de novembre del 2019 la següent documentació justificativa de la subvenció 

concedida, per import igual o superior a 4.520,00€, 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. 

 

 QUART.- Atorgar a aquesta entitat un avançament de l’import concedit en el 

punt primer en concepte de bestreta del 80% per import de 1.600,00€. 

 

 CINQUÈ.- 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. 

 

 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. 

 

 SETÈ.- Notificar el present acord a l’Associació de Comerciants de 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. 

 

 

 

16.0.- 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 2019 

 

Vista la sol·licitud de subvenció formulada pels Castellers de les Gavarres en data 20 

de març de 2019 i registre d’entrada E2019001636, 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 2019. 

 

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. 

 

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 338.22609 

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 

2019, 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 2019. 

  

QUART.- 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. 

 

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. 

 

 

17.0.- URGENTS: 

 

17.1.- PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D’UN SKATEPARK AL SECTOR PONENT. 

ACCEPTACIÓ PRESSUPOST. 

 

Atès que mitjançant una consulta adreçada a les famílies dels nens i nenes de l’escola 

de Riudellots, a petició d’una representació de pares i mares, s’ha valorat positivament 

l’adequació d’una pista de “skate” a la zona de la urbanització Sector Ponent, ja que és 

un lloc que disposa d’un terra adequat per aquest tipus d’instal·lacions i així no 

incrementa el cost de l’actuació. 

 

Aquesta pista estarà formada per 5 peces, que es podran incrementar si fos necessari, 

ja que l’espai ho permet.  

 

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

instal·lació inclosa, amb el següent resultat: 

 

Empresa Objecte Import (IVA exclòs) 

PARK’S 3000, SL  Projecte de Construcció 

d’un Skatepark 

12.387,60€ 

AGAPITO URBAN 

INDUSTRIES, SL  

Projecte de Construcció 

d’un Skatepark 

20.140,00.-€ 

ELECTRO TALLERES 

ZARAUZ, SA 

Projecte de Construcció 

d’un Skatepark 

15.473,66.-€ 

 

Vista la proposta de despesa de contracte menor emesa per la Sra. Montserrat Roura  

alcaldessa 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 2015/307, de data 8 de juliol de 2015, 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 del present acord.  

 

SEGON.- Acceptar el pressupost presentat per PARK’S 3000, SL amb CIF 

B17708009  i domicili al carrer Pedret, 1 de Girona-17007, per import de 14.989.-€ 

(IVA inclòs) per la construcció d’un Skatepark, restant condicionada a la seva 

adjudicació a l’entrada en vigor de la modificació pressupostària aprovada pel Ple del 

dia 1 d’abril de 2019.  

 

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

partida  pressupostària 2019.337.60900. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

L’alcaldessa aixeca la sessió, de la qual com a secretària, estenc aquesta acta i la 

certifico a l’efecte que en quedi constància degudament, la qual signa ela presidenta 

amb mi. 

 

 

Signat electrònicament, 
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