
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 5 DE MARÇ DE 

2019 

 

Identificació de la sessió: 

Núm.  JGL2019000005  

Caràcter: Sessió Ordinària 

Data: 5 de marzo de 2019 

Hora d’inici:  19:00 h 

Hora de fi: 19:35 h 

Lloc: sala 1 de juntes 

 

Hi assisteixen:  

Montserrat Roura Massaneda, Alcaldessa, que assisteix en el punt 7 de l’ordre del dia. 

Josep Ma. Corominas Pujol, Regidor 

Lluis Marti Barnes Tarres, Regidor 

Gerard Fabrellas Ciurana, Regidor 

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: 

 

 

ORDRE DEL DIA: 

 

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

2.- AUTORITZACIÓ DISPOSICIÓ I ORDENACIÓ DESPESES VARIES 

3.- SERVEI GESTIÓ TRIBUTARIA DEL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA DEL MES 

GENER 

4.- CONTRACTACIÓ SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA 

5.- COMPRA DE GÀBIES PER CONTROL DE COLÒNIES DE GATS. ACCEPTACIÓ 

PRESSUPOST 

6.- SUBMINISTRAMENT TANQUES PER LA SENYALITZACIÓ D'OBRES, ESDEVENIMENTS, 

FIRES, ETC. ACCEPTACIÓ PRESSUPOST 

7.- CENTRE DE SERVEIS D'ÀMBIT RURAL PER A GENT GRAN DE RIUDELLOTS DE LA 

SELVA "EL LLIRI BLAU". RESULTAT ECONÒMIC DE LA GESTIÓ DEL CENTRE DE 

L'EXERCICI 2018. 

8.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE CONSELL COMARCAL DE LA SELVA i  

L’AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA, PER A LA REALITZACIÓ D’ACCIONS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

D’EXPERIÈNCIA LABORAL, EN EL MARC DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ 

(RESOLUCIÓ TSF/2265/2018). 

9.- APROVACIÓ DE L'OBERTURA DE LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A LA CESSIÓ 

D'HORTS ECOLÒGICS MUNICIPALS 

10.- ASSABENTATS 

11.- URGENTS 

12.- 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 19 de febrer 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/2019/3 que s’adjunta al present com 

annex, d’import TRENTA-UN MIL DOS-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS I SEIXANTA 

CÈNTIMS (31.294,60€). 

 

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

 

 

 

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

MES GENER 

 

 

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 

GENER, en període voluntari i executiu, per un import total de 87.938’65€, 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 6.008,96€. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

SEGON.- Aprovar el plec de càrrecs corresponents al mes de GENER 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) 

-240,00 

2018 DESCOMPTE PAGAMENT 

ANTICIPAT 

(MULTES/SANCIONS) 

-140,00 

2019 FRACCIONAMENT 

GRATUÏT UNIFICAT 

258,48 

2019 IIVTNU 1.232,20 

2019 MULTES/SANCIONS 1.780,00 

2018 MULTES/SANCIONS 280,00 

2019 MULTES/SANCIONS 480,00 

TOTAL CÀRRECS 3.650,68€ 

 

TERCER.- Aprovar les baixes corresponents al mes de GENER 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 

2011 IVTM 85,87 

2012 IVTM 170,74 

2015 IVTM 58,97 

2016 IVTM 58,97 

2017 IVTM 58,97 

2018 IVTM 58,97 

TOTAL BAIXES 492,49€ 

 

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

 

 

 

 

 

 

4.0.- CONTRACTACIÓ SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA 

 

Atesa la necessitat d’aquest Ajuntament d’adquirir material d’oficina per manca 

d’estoc, es fa precís contractar una empresa per al seu subministrament. 

Vist que s’han presentat les següents ofertes econòmiques: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Empresa Data i Núm. Registre Import (IVA inclòs) 

Comercial Paperera i 

Materials d’Oficina SL 

27/02/2019 

E2019001124 

283,45 € 

Office Mataro SL 27/02/2019 

E2019001223 

262,33 € 

 

Vista la proposa de despesa de contracte menor emesa per la regidora Sra. Carme 

Camps i Goy amb data 27 de febrer de 2019. 

 

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 

Local 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 OFFICE MATARO SL amb NIF 

B63596100 i domicili a Mataró, al carrer Batista i Roca 50, per import de 262,33 € 

(IVA inclòs), segons pressupost presentat. 

 

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

partida 2019.920.22000 del pressupost de despeses. 

 

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

 

 

 

5.0.- COMPRA DE GÀBIES PER CONTROL DE COLÒNIES DE GATS. ACCEPTACIÓ 

PRESSUPOST 

 

 

Atès que les gàbies de les que disposava l’ajuntament per fer el control de les colònies 

de gats varen ser robades quan es trobaven guardades dins la deixalleria municipal 

(lloc on hi a ubicada la gossera municipal). És per això que és necessària la compra  

De 4 gàbies per el control de les colònies de gats. 

 

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

següent resultat: 

 

Empresa Objecte  Import (I.V.A. 

no inclòs) 

ACEFRUSE 4 gàbies per el control de les colònies de 

gats 

789,16.-€ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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

regidora responsable de l’àrea 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 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 ACEFRUSE, amb NIF 

A43002435 i domicili al carrer L’Estany nau 8-9 del polígon industrial Riu Clar,  de 

Tarragona-43006, per import de 954,88.-€ (IVA inclòs) per el subministrament de 4 

gàbies per el control de les colònies de gats.  

 

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

partida  pressupostària 2019.920.21200 

 

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

 

 

 

6.0.- SUBMINISTRAMENT TANQUES PER LA SENYALITZACIÓ D'OBRES, 

ESDEVENIMENTS, FIRES, ETC. ACCEPTACIÓ PRESSUPOST 

 

Atès que es necessiten tanques de contenció de plàstic per la senyalització d’obres, 

esdeveniments, fires etc.., i vist que amb les que disposa l’ajuntament actualment no 

son suficients, s’ha demanat pressupost a dues empreses especialitzades amb el 

següent resultat: 

 

Empresa Objecte Import (I.V.A. 

no inclòs) 

PARK’S 3000,SL 30 tanques de contenció per a la 

senyalització d’obres, 

esdeveniments, fires etc..  

1.432,00.-€ 

SEÑALES GIROD,SL  30 tanques de contenció per a la 

senyalització d’obres, 

esdeveniments, fires etc.. 

2.998,80.-€ 

 

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

regidora responsable de l’àrea 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 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 PARK’S 3000, SL amb NIF 

B17708009 i domicili al carrer Pedret, 1, de Girona-17007, per import de 1.732,72.-€ 

(IVA inclòs) per el subministrament de 30 tanques de contenció per a la senyalització. 

 

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

partida  pressupostària 2019.920.21500 

 

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

7.0.- CENTRE DE SERVEIS D'ÀMBIT RURAL PER A GENT GRAN DE RIUDELLOTS 

DE LA SELVA "EL LLIRI BLAU". RESULTAT ECONÒMIC DE LA GESTIÓ DEL 

CENTRE DE L'EXERCICI 2018. 

 

Atès que l’Ajuntament de Riudellots és titular de l’equipament del Centre de Serveis 

d’àmbit rural per a gent gran “El Lliri Blau”. 

 

Atès que aquesta corporació local va delegar la gestió dels serveis del Centre de 

Serveis d’àmbit rural per a gent gran “El Lliri Blau”, en data 1 de març de 2011, al 

Consorci de Benestar Social de la Selva, soci de SUMAR, Empresa de Gestió d’Acció 

Social, S.L., per a la prestació material dels serveis delegats, ja sigui directament o a 

través dels mitjans i els ens instruments de què disposi aquest. 

 

Així, es va formalitzar en conveni d’encàrrec de la gestió entre aquesta corporació 

local i el Consorci de Benestar Social de la Selva i SUMAR, Empresa d’Acció Social, S.L. 

de la posada en funcionament i gestió del Centre de Serveis d’àmbit rural per a gent 

gran del municipi de Riudellots de la Selva, en data 11 de març de 2011, i modificat 

per addenda de data 2 de maig de 2013. Posteriorment, en data 16 de desembre de 

2014 es va dissoldre el Consorci de Benestar Social de la Selva i el Consell Comarcal 

de la Selva es subroga a efectes 1 de gener de 2015 en tots el drets i obligacions del 

Consorci de Benestar Social de la Selva, incloent tots els contractes i convenis 

subscrits pel mateix amb entitat públiques i privades, entre ells el Centre de Serveis 

de Riudellots. 

 

Vist que SUMAR, Empresa d’Acció Social, S.L, en data 20 de febrer de 2019 (registre 

d’entrada núm. E2019001008) ens han presentat la memòria explicativa i comptable 

de la gestió del Centre de Serveis corresponent a l’any 2018. 

 

Vist que la clàusula vuitena de l’addenda del conveni d’encàrrec de la gestió disposa 

que SUMAR, Empresa d’Acció Social, S.L. es compromet a retornar a l’Ajuntament els 

excedents nets resultants de la gestió del Centre de Serveis, una vegada deduïdes les 

despeses que es generen en el propi centre i el 8% dels ingressos derivats de la 

prestació en concepte de preu per a la gestió realitzada per SUMAR, d’acord a les 

tarifes de prestació del servei aprovades anualment per aquest Ajuntament. 

 

Atès que l’import dels excedents nets resultants de la gestió del Centre de Serveis 

d’àmbit rural per a la gent gran de Riudellots de la Selva, per a l’exercici 2018, és de 

13.108,53€. 

 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 PRIMER.- Aprovar la liquidació de l’exercici 2018 presentada per SUMAR, 

Empresa d’Acció Social, S.L de la gestió del Centre de Serveis d’àmbit rural per a la 

gent gran de Riudellots de la Selva. S’adjunta relació d’ingressos i despeses: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 SEGON.- Sol·licitar a SUMAR, Empresa d’Acció Social, S.L, reintegri el 100% de 

l’excedent 2018, per import de 13.108,53 € resultants de la gestió del Centre de 

Serveis d’àmbit rural per a la gent gran de Riudellots de la Selva, detallada en el punt 

anterior, mitjançant transferència bancària al compte corrent de l’Ajuntament de 

Riudellots de la Selva, següent: 

 

 Entitat: BANC POPULAR 

 Número de compte: ES24 0075 0964 8206 6042 4645 

 

 TERCER.- Donar trasllat de la present resolució a Sumar Empresa Pública 

d’Acció Social de Catalunya. 

 

 

 

 

8.0.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE CONSELL COMARCAL DE LA SELVA i  

L’AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA, PER A LA REALITZACIÓ 

D’ACCIONS D’EXPERIÈNCIA LABORAL, EN EL MARC DEL PROGRAMA TREBALL 

I FORMACIÓ (RESOLUCIÓ TSF/2265/2018). 

 

Vist que en data 8 d’octubre de 2018, el Departament de Treball, Afers Socials i 

Famílies va publicar al Diari Oficial de la Generalitat la Resolució TSF/2265/2018, d’1 

d’octubre, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2018 per a la concessió de 

subvencions per al Programa Treball i Formació. 

Atès que el programa de Programa Treball i Formació té com a finalitat afavorir la 

inserció laboral i millorar l’ocupabilitat de les persones aturades mitjançant la 

realització de tres tipus d’accions: accions d’experiència laboral, accions formatives, 

accions de coordinació i prospecció d’empreses. 

Vist que en data 23 d’octubre de 2018, el Consell Comarcal de la Selva va presentar al 

Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, una sol·licitud de subvenció per a la realització 

del Programa Treball i Formació a la comarca de la Selva i en data 14 de desembre de 

2018, va rebre resolució favorable per a la realització del programa. 

Vist que l’Ajuntament de Riudellots va presentar al Consell Comarcal de la Selva 

diversos projectes d’interès públic per desenvolupar les accions d’experiència laboral i 

de pràctica professional de les persones participants al Programa.  

 

En aquest sentit, els programes que comporten una experiència professional, es 

desenvolupen en un entorn real de treball, permeten la qualificació per a la inserció 

laboral i donen resposta a les necessitats de les persones que formen part de 

col·lectius que, de manera conjuntural o estructural, presenten especials dificultats 

d'inserció laboral, bé sigui pel temps que porten en situació d'atur, pel seu escàs nivell 

de qualificació, per la manca d'experiència professional o per una combinació de tots 

aquests factors. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Vist que en data 18 de febrer de 2019 amb registre d’entrada E2019000916, el 

Consell Comarcal ens han comunicat l’acceptació dels diferents projectes presentats 

que es formalitzaran a través de la signatura d’un conveni de col·laboració. 

 

 

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

 

 PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la 

Selva i l’Ajuntament de Riudellots de la Selva, per a la realització d’accions 

d’experiència laboral, en el Marc del programa treball i formació (Resolució 

TSF/2265/2018), que s’adjunta com annex I a la present proposta. 

 

SEGON.- Facultar àmpliament a l’Alcaldessa, Sra. Montserrat Roura i 

Massaneda, per a la signatura del Conveni, així com per a la realització de qualsevol 

altre tràmit que sigui precís per a la seva formalització i entrada en vigor, si s’escau. 

 

TERCER.- Aprovar les despeses derivades de l’aprovació d’aquest conveni pel 

desenvolupament dels següents projectes i que seran amb càrrec a la partida 

pressupostària 942.46500 del corrent exercici. 

 

- Projecte 2: Recuperació d’espais públics per a millorar la qualitat de vida 

ciutadana per import de 3.900,00€ (39 dies de brigada de paleta de 4 

persones). Inclou el projecte de rehabilitació dels vestidors del camp de 

futbol municipal, pintar parets de l’estació del tren per eliminar grafits i 

pintar les reixes i obertures de l’edifici del CEIP Riudellots.  

- Projecte 3: Espais verds ecoeficients per import de 500,00€ (5 dies de 

brigada de jardiners de 4 persones). Inclou el projecte de manteniment de 

la zona verda de la Font del Mas Vilà. 

- Projecte 5: En companyia (1 auxiliar de domicili 2 dies a la setmana 

durant 11 mesos) per import de 744,00 € i desplaçaments entre domicilis. 

 

Les despeses derivades de l’aprovació d’aquest conveni seran amb càrrec a la 

partida pressupostària 942.46500 del corrent exercici. 

 

QUART.- Donar trasllat del present acord del Consell Comarcal de la Selva. 

 

 

 

ANNEX I 

 

 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE CONSELL COMARCAL DE LA SELVA i  

L’AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA, PER A LA REALITZACIÓ 

D’ACCIONS D’EXPERIÈNCIA LABORAL, EN EL MARC DEL PROGRAMA TREBALL 

I FORMACIO (RESOLUCIÓ TSF/2265/2018). 

 

Santa Coloma de Farners,  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

REUNITS: 

D’una part, el Sr. Salvador Balliu i Torroella, president del Consell Comarcal de la 

Selva, en virtut de les facultats de representació que li atorga l’article 13 del Decret 

Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, del Text refós de la Llei d’organització comarcal. 

 

De l’altra part, el Sr/a. Montserrat Roura i Massaneda, alcaldessa de l’Ajuntament 

de Riudellots de la Selva, en virtut de les facultats de representació que li atorga 

l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, del Text refós de la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya. 

 

MANIFESTEN: 

I. En data 8 d’octubre de 2018, el Departament de Treball, Afers Socials i 

Famílies va publicar al Diari Oficial de la Generalitat la Resolució 

TSF/2265/2018, d’1 d’octubre, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 

2018 per a la concessió de subvencions per al Programa Treball i Formació. 

II. El Programa Treball i Formació té com a finalitat afavorir la inserció laboral i 

millorar l’ocupabilitat de les persones aturades mitjançant la realització de tres 

tipus d’accions: accions d’experiència laboral, accions formatives, accions de 

coordinació i prospecció d’empreses. 

III. El 23 d’octubre de 2018, el Consell Comarcal de la Selva va presentar al Servei 

Públic d’Ocupació de Catalunya, una sol·licitud de subvenció per a la realització 

del Programa Treball i Formació a la comarca de la Selva i en data 14 de 

desembre de 2018, va rebre resolució favorable per a la realització del 

programa. 

IV. L’Ajuntament de Riudellots de la selva ha presentat al Consell Comarcal de 

la Selva uns projectes d’interès públic per desenvolupar les accions 

d’experiència laboral i de pràctica professional de les persones participants al 

Programa.  

V. Els programes que comporten una experiència professional, es desenvolupen 

en un entorn real de treball, permeten la qualificació per a la inserció laboral i 

donen resposta a les necessitats de les persones que formen part de col·lectius 

que, de manera conjuntural o estructural, presenten especials dificultats 

d'inserció laboral, bé sigui pel temps que porten en situació d'atur, pel seu 

escàs nivell de qualificació, per la manca d'experiència professional o per una 

combinació de tots aquests factors. 

 

Les parts es reconeixen la capacitat legal suficient per a l’eficàcia d’aquest conveni que 

subscriuen amb les següents, 

 

CLÀUSULES: 

 

Primera. Objecte 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Aquest conveni entre Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament de Riudellots de la 

Selva té per objecte establir les condicions de la col·laboració entre ambdues parts per 

a la realització d’accions d’experiència laboral i pràctica professional en el marc del 

Programa Treball i Formació 2018.  

 

Segona. Compromisos de les parts 

I. El Consell Comarcal de la Selva 

El Consell Comarcal de la Selva ha contractat 50 treballadors/es, d’acord amb la 

Resolució d’atorgament del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, per la realització 

d’accions d’experiència laboral als projectes següents: 

- PROJECTE 1: REsilva: vetlla espais naturals 

- PROJECTE 2: Recuperació d’espais públics per a millorar la qualitat de vida 

ciutadana 

- PROJECTE 3: Espais verds ecoeficients 

- PROJECTE 4: Campanya: fem més sostenible la Selva 

- PROJECTE 5: En companyia 

El Consell Comarcal de la Selva desenvoluparà d’una manera centralitzada les accions 

formatives corresponents als participants al Programa Treball i Formació i contractarà 

una assegurança d’accidents i responsabilitat civil per a les persones participants, que 

abastarà tot el període d’execució de la formació, a més de les incidències in itinere.  

El Consell Comarcal de la Selva organitzarà brigades de quatre treballadors/es per 

desenvolupar els projectes d’interès socials 1, 2 i 3, presentats pels ajuntaments, amb 

l’objectiu de facilitar les accions d’experiència laboral i pràctiques professionals 

previstes als programa. 

El Consell Comarcal de la Selva proporcionarà, a cada treballador/a, l’equip de 

protecció individual (EPI) necessari per desenvolupar les tasques assignades. Així com 

una formació específica, necessària per l’ús de la maquinària cedida per l’ajuntament 

en el desenvolupament dels projectes 1, 2 i 3. 

El Consell Comarcal de la Selva executarà el projecte que fonamenta la concessió de la 

subvenció i justificarà davant l’òrgan concedent del Servei Públic d’Ocupació de 

Catalunya el compliment dels requisits i les condicions que determinen la concessió o 

el gaudiment de la subvenció.  

 

II. L’entitat local 

 

L’Ajuntament de Riudellots de la Selva delega al Consell Comarcal de la Selva les 

competències municipals corresponents al desenvolupament i execució de les accions 

d’experiència laboral que es realitzaran en el seu municipi, en el marc del Programa 

Treball i Formació (Resolució TSF/2265/2018), i que s’especifiquen a l’annex d’aquest 

conveni. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

L’Ajuntament de Riudellots de la Selva incorporarà el personal tècnic i/o de suport 

propi necessari per tal d’assegurar la coordinació i el correcte desenvolupament dels 

treballs a desenvolupar. 

 

L’Ajuntament de Riudellots de la Selva no podrà fer una reassignació de tasques al 

treballador/a que no estiguin relacionades amb el lloc de treball i establertes en el 

projecte.  

L’Ajuntament de Riudellots de la Selva s’ha de comprometre a col·laborar en matèria 

de prevenció de riscos laborals facilitant la informació que el Consell Comarcal de la 

Selva li sol·liciti per la coordinació d’activitats empresarials. 

 

L’Ajuntament de Riudellots de la Selva haurà d’emetre un acta autoritzant al Consell 

Comarcal de la Selva que els seus treballadors puguin manipular vehicles, maquinària 

i eines especials de la seva titularitat. 

 

L’Ajuntament de Riudellots de la Selva es farà càrrec de totes les despeses no 

subvencionables del programa. Aquestes despeses s’hauran de concretar en un annex 

al conveni i es calcularan, en funció dels projectes presentats i en base als imports 

següents: 

 

PROJECTE 1: REsilva: vetlla espais naturals, on es realitzaran tasques de 

conservació, millora d’espais naturals (lleres, franges perimetrals, parcel·les 

interiors) i d’infraestructures municipals per a la protecció d’incendis. 
o Brigada de quatre persones: 100 euros/dia (*) 

PROJECTE 2: Recuperació d’espais públics per a millorar la qualitat de vida 

ciutadana, on es rehabilitaran i adequaran espais i equipaments públics degradats 

i es treballarà en la millora de la seva eficiència energètica. 
o Brigada de quatre persones: 100 euros/dia (*) 

PROJECTE 3: Espais verds ecoeficients, on es faran actuacions d’arranjaments 

d’espais verds per al servei de la comunitat. 
o Brigada de quatre persones: 100 euros/dia (*) 

 (*) Només es facturaran els dies reals treballats pel nombre de treballadors/es 

participants a cada brigada  

 

PROJECTE 4: “Campanya: fem més sostenible la Selva”, on es realitzarà una 

campanya de comunicació ambiental per a la conscienciació i sensibilització de la 

ciutadania encaminades a la millora i la prevenció del medi ambient i l’entorn 

natural dels municipis. 
o Un/a treballador/a durant  11 mesos: 1.000 euros/període  

PROJECTE 5: “En companyia”, on es realitzaran serveis de proximitat i atenció a 

les persones, detecció i seguiment de persones vulnerables que no tenen un grau 

de dependència certificada. 

o Un/a treballador/a durant 11 mesos: 1.860 euros/període, més 
quilometratge pels desplaçaments entre domicilis. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

L’Ajuntament de Riudellots de la Selva aportarà la maquinària, les eines, els vehicles i 

material necessari per desenvolupar els projectes presentats. 

 

L’Ajuntament de Riudellots de la Selva se sotmetrà a les actuacions de control que el 

Servei Públic d’Ocupació de Catalunya consideri necessàries, a les de control 

efectuades pels organismes competents de l’administració autonòmica, estatal i 

comunitària i a les verificacions sobre el terreny per tal de comprovar l’efectiva 

realització de l’activitat subvencionada. 

 

Tercera. Clàusules finals. 

Aquest conveni estarà vigent des de la seva signatura i fins a la justificació final de les 

despeses relatives a la realització de l’acció del conveni. No obstant això, es pot 

extingir pel mutu dissens o per denúncia de qualsevol de les dues parts, basada en 

l’incompliment de qualsevol de les seves clàusules.  

El present conveni té naturalesa administrativa. Les discrepàncies que puguin sorgir 

de la seva aplicació seran resoltes de mutu acord entre les parts. Els conflictes 

derivats de l’aplicació d’aquest conveni són competència dels òrgans de l’ordre 

jurisdiccional contenciós administratiu de la ciutat de Girona. 

 

I, en prova de conformitat, les dues parts signen aquest document, assistits pel 

secretari del Consell Comarcal de la Selva. 

 

 

Consell Comarcal de la Selva   Ajuntament de Riudellots de la Selva 

......................................... 

 

 

Salvador Balliu i Torroella    Montserrat Roura i Massaneda 

President      Alcaldessa 

 

Consell Comarcal de la Selva   Ajuntament de Riudellots de la Selva 

......................................... 

 

 

 

Francesc Xavier Hernàndez Corominas  Èlia Massó i Tamayo 

Secretari      Secretària 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

9.0.- APROVACIÓ DE L'OBERTURA DE LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A LA 

CESSIÓ D'HORTS ECOLÒGICS MUNICIPALS 

 

Atès l’article 57.2 del Reglament de Patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 

336/1988, de 17 d’octubre, i els articles 91 i següents de la Llei 33/2003, de 3 de 

novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques, que regulen l’ús privatiu de 

béns de domini públic. 

Vist que l’Ajuntament de Riudellots de la Selva és propietari de la finca situada al Ca. 

Major, núm. 44, denominada com a parcel·la dels horts ecològics municipals, i que 

presenta un total cinc parcel·les delimitades i identificades amb els següents números: 

0, 1, 2, 3 i 4. 

Atès que en anteriors adjudicacions dels horts ecològics municipals s’ha aprovat la 

cessió temporal de quatre de les cinc parcel·les dels horts ecològics municipals, 

reservant-ne una per a realitzar-hi activitats pròpies de l’Ajuntament (cursos, ocupació 

durant la fira Fiporc, etc.). 

Atès que en l’actualitat existeix una demanda social creixent per a disposar de petits 

espais que permetin el conreu de verdures i hortalisses ecològiques, a fi d’aconseguir 

certs nivells d’autosuficiència, així com per poder disposar d’aliments de qualitat, de 

forma econòmica, amb els beneficis que comporta això per a la salut. 

Atès que una part important de la població de Riudellots de la Selva no pot disposar 

d’un espai adequat per a satisfer les anteriors necessitats. 

Vist que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 21 de març de 

2017, va aprovar les “Bases per a l’adjudicació de la cessió temporal d’ús dels horts 

ecològics municipals situats al carrer Major núm. 44 de Riudellots de la Selva”, les 

quals també contenien el plànol de les parcel·les, les normes d’ús dels horts, el model 

de sol·licitud de cessió d’una parcel·la i el document de formalització de la fiança i 

cessió d’ús dels horts ecològics municipals. 

Atès que mitjançant resolució de l’alcaldia 2017/349, de 17 de maig de 2017, es va 

aprovar la llista d’adjudicataris de les parcel·les dels horts ecològics municipals. 

Atès que els adjudicataris de les parcel·les número 1, 2 i 3 van presentar a aquest 

Ajuntament la renúncia formal a la cessió de les parcel·les que se li havien adjudicat a 

través de l’anterior resolució de l’alcaldia. 

Vist que la parcel·la número 4 es troba cedida fins el dia 24 de maig de 2019, i que 

segons l’article 3 de les bases per a l’adjudicació de la cessió temporal d’ús dels horts 

ecològics municipals, la vigència de la cessió finalitzarà al cap de 2 anys, i que prèvia 

sol·licitud de l’adjudicatari, l’Ajuntament podrà prorrogar el termini per un període 

màxim de 2 anys més. 

Vist que l’actual adjudicatari de la parcel·la número 4 ha presentat una sol·licitud a 

aquest Ajuntament (R.E. núm. E2019001225, de 27/02/2019) sol·licitant la pròrroga 

per 2 anys més de la cessió de la mateixa i va fer constar també que si quedava una 

parcel·la lliure que volia que se li cedís també. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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

 PRIMER.- Obrir la convocatòria pública per optar a la cessió temporal d’ús de 

les parcel·les dels horts ecològics municipals núm. 1, 2 i 3, pel període de 10 dies 

naturals, a comptar des de l’endemà de la publicació del corresponent anunci a la web 

municipal, a efectes de difusió, coneixement i presentació d’al·legacions o 

reclamacions si s’escau. També es publicitarà aquesta convocatòria pública a través 

d’un anunci al BOP de Girona i al tauler d’edictes municipal, tal i com estableix la base 

10.6 d’adjudicació dels horts ecològics municipals. 

 SEGON.- Deixar fora de la convocatòria pública per optar a la cessió temporal 

d’ús de les parcel·les dels horts ecològics municipals les parcel·les número 0 i número 

4. 

TERCER.- Aprovar la pròrroga de la cessió d’ús de la parcel·la número 4 dels 

horts ecològics municipals per dos anys més, tal i com estableixen les bases de la 

convocatòria. 

 

 

 

10.0.- ASSABENTATS 

 

La Sra. Alcaldessa informa a la Junta de govern local dels següents assumptes: 

 

 Modificació del Pla d’ordenació urbanística municipal de Campllong 

 

L’Ajuntament de Campllong va donar tràmit d’audiència a aquest Ajuntament 

(E2018012604 de 8/11/2018), pel termini d’un mes, per a poder examinar 

l’expedient als efectes de presentació d’al·legacions, documents i justificacions. 

 

L’arquitecta municipal va informar:  

 
Descripció del projecte 
L'àmbit de la modificació són dues finques situades en el sector industrial Les 
Ferreries que de conformitat amb el planejament vigent tenen diferents condicions 
d'edificació. Es proposa crear una nova subzona a la Zona industrial aïllada que 
faci viable la construcció d'un sòl edifici en aquestes finques.  
 
La modificació afecta a uns terrenys classificats com a sòl urbà consolidat que es 
troben a cavall de dues qualificacions urbanístiques: industrial aïllada parcel·la 
mitjana (clau IAm) i industrial aïllada parcel·la gran (clau IAg).  

 
La modificació puntual reordena l'àmbit d'actuació amb l'objectiu d'homogeneïtzar 
les condicions de parcel·lació i edificació de les dues finques incloses en l'àmbit. 
Proposa una nova subzona: la Industrial aïllada. Parcel·la mitjana (Clau IAm*) 

 

Valoració del projecte 

Es tracta d'una Modificació puntual del POUM que modifica les condicions 

d'edificació de dues finques qualificades de Zona industrial aïllada que actualment 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

tenen diferents condicions d'edificació. La modificació fixa per ambdues una nova 

subclau amb noves condicions d'edificació i de parcel·lació. 
 

Conclusions 

Es tracta d'una modificació puntual de detall, que afecta a l'articulat de la 

Normativa concretament a les condicions d'edificació i parcel·lació de la Industrial 

aïllada. Parcel·la mitjana, la qual no té incidència en el municipi de Riudellots 

de la Selva. 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

amb mi. 

 

 

Signat electrònicament, 
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