
 

 

 

 

 

 
 

 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 26 DE JUNY DE 

2019 

 

Identificació de la sessió: 

Núm.  JGL2019000014  

Caràcter: Sessió Ordinària 

Data: 26 de juny de 2019 

Hora d’inici:  09:00 h 

Hora de fi: 10:00 h 

Lloc: sala 1 de juntes 

 

Hi assisteixen:  

Montserrat Roura Massaneda, Alcaldessa 

Josep Ma. Corominas Pujol, Regidor 

Francesc Xavier Lopez Cadena, 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.- AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE DESPESES VARIES 

2.- SERVEI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DEL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA MES DE 

MAIG 

3.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA. ROBERLO SA 

4.- CONTRACTACIÓ D'ARTISTES PER ACTIVITATS A L'ESTIU. AJUDICACIÓ. 

5.- CONTRACTACIÓ D'ACTUACIONS PER LA FESTA MAJOR DE L'ANY 2019. 

ADJUDICACIÓ 

6.- CONVENI DE CESSIÓ TEMPORAL DE TERRENYS PER UBICAR-HI LA FESTA MAJOR 

DE RIUDELLOTS DE LA SELVA. APROVACIÓ. 

7.- ADDENDA AL CONVENI MARC PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS SOCIALS BÀSICS I 

ESPECIALITZATS AL MUNICIPI DE RIUDELLOTS DE LA SELVA PER A L'ANY 2019. 

APROVACIÓ. 

8.- SOL·LICITUD DE CESSIÓ DE LA TITULARITAT DE LA MARCA "PREMIS UMAMI" 

9.- APROVACIÓ DE LA QUOTA MENSUAL RELATIVA A LES DESPESES DE LA 

COMUNITAT DE PROPIETARIS DE L'HABITATGE SITUAT AL PRIMER PIS, PORTA 4 DEL 

CARRER PINEDA NÚMERO 25 

10.- AJUT SOCIAL PAGAMENT CASAL ESTIU 



 

 

 

 

 

 
 

11.- URGENTS: 

11.1.- ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEIS ACTUACIÓ MUSICAL AL LLIRI BLAU 

11.2.- AUTORIZACIONS DIVERSES PER A LA CESSIÓ D'ÚS DEL FOODLAB I APROVACIÓ 

DELS CORRESPONENTS PREUS PÚBLICS 

12.- PRECS I PREGUNTES 

 

 

 

1.0.- AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE 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/2019/12 que s’adjunta al present 

com annex, d’import CINQUANTA-CINC MIL NOU-CENTS VINT-I-VUIT EUROS I 

NORANTA-UN CÈNTIMS (55.928,91€).  

 

SEGON.- Prendre coneixement i ratificar en allò que sigui necessari, la relació 

de despeses 5/2019 per import de CENT NORANTA-SET MIL DOS CENTS SEIXANTA 

EUROS I SEIXANTA CÈNTIMS (197.260,60€), corresponent al període comprés entre 

el dia 1 i el 31 de maig de 2019, aprovada mitjançant resolució d’Alcaldia número 

2019DECR000506 de data 21 de juny de 2019, la qual s’annexa. 

 

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

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

 

2.0.- SERVEI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DEL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA 

MES DE MAIG 

 

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 

MAIG, en període voluntari i executiu, per un import total de 127.374’08€, 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 140’05€. 

 

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

310,00 

2019 FRACCIONAMENT GRATUÏT UNIFICAT 258,48 

2019 IIVTNU 3.762,79 

2019 IIVTNU 9.143,12 

2019 IIVTNU 8.379,51 

2019 IVTM 772,96 

2019 MULTES/SANCIONS 280,00 

2019 MULTES/SANCIONS 620,00 

2019 RECÀRREC EXTEMPORANEÏTAT 294,04 

TOTAL CÀRRECS 23.200,90€ 

 

 

TERCER.- Aprovar les baixes corresponents al mes de MAIG 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 

2018 IIVTNU 6.481,68 

2019 ESCOMBRARIES 870,00 

2019 IVTM 66,32 

TOTAL BAIXES 7.418,00€ 

 

 

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

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

3.0.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA. ROBERLO SA 

 

Vist l’expedient de llicència urbanística número X2019000520, i els diversos 

documents que hi figuren incorporats. 

 

Vist l’informe emès per la tècnica urbanística municipal, de data 20 de juny amb 

caràcter favorable. 

 

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

 

 PRIMER.- Atorgar la següent llicència urbanística: 

 

 Exp. Número:  X2019000520 



 

 

 

 

 

 
 

 

 Sol·licitant:   ROBERLO SA 

 

 Obres que s’autoritzen:   Modificació característiques aprofitament aigües 

subterrànies (Exp. ACA UDPH201800315) 

 

 Emplaçament:  UTM X:482.194,11 Y: 4.638.705,95 

 

 Referència Cadastral :  2390801DG8329S0001FS 

 

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

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

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

d’agost). 

 

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

documents i llicències en l’àmbit urbanístic: .................... 268, 32.-€ 

 

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

obres (ICIO): 

 

Pressupost de l’obra ................................................. 19000.-€ 

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

Quota impost ......................................................... 587,10.-€ 

 

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

compliment dels condicionants de l’autorització de l’Agència Catalana de l’Aigua de 

data 20 de maig de 2019. 

 

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

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

 

4.0.- CONTRACTACIÓ D'ARTISTES PER ACTIVITATS A L'ESTIU. AJUDICACIÓ. 

 

És voluntat d’aquest Consistori programar unes activitats durant el temps d’estiu. Per 

aquest motiu, des de la Regidoria de Festes de l’Ajuntament s’han programat diferents 

espectacles.  

 

Vistos els pressupostos/contractes presentats per FM ESPECTACLES GIRONA SL:  

 

ESPECTACLE PROFESSIONAL DATA 

ACTIVITAT 

IMPORT 

(sense IVA) 

IMPORT 

(IVA inclòs) 

KARAOKE SONATURAL10, SL 05/07/2019 975,00.-€ 1.179,75.-€ 

MONOLOGUISTA. 

CIA. JAVI PRINCEP 

BLAI PERA ITXART 19/07/2019 850,00.-€ 1.028,50.-€ 



 

 

 

 

 

 
 

 

Vistos els informes de contractes menors emesos pel Regidor de Festes, el Sr. Josep 

Mª Corominas i Pujol, sobre la necessitat i finalitat dels pressupostos/contractes a 

satisfer, així com sobre els adjudicataris dels mateixos.  

 

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 pressupost de SONATURAL10,SL, amb domicili a La Bisbal 

d’Empordà-17100, al c/ Coll i vehí, 13, amb CIF B55209308, per a la realització d’un 

espectacle el 5 de juliol de 2019, de les 22h a la 1h, a la piscina municipal, per import 

de 1.179,75.-€ (IVA inclòs). 

 

 SEGON.- Acceptar el contracte de BLAI PERA ITXART, amb domicili a 

Barcelona-08015, al c/ Llançà, 25, 2-2, amb NIF 38859365Z, per a la realització d’un 

espectacle el 19 de juliol de 2019, a partir de les 22h, a la piscina municipal, per 

import de 1.028,50.-€ (IVA INCLÒS). 

 

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

la partida pressupostària 2019.338.22610. 

 

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

un exemplar de declaració responsable que hauran de presentar degudament 

omplerta i signada a les oficines municipals, amb caràcter previ a la prestació del 

servei. 

 

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

 

 

5.0.- CONTRACTACIÓ D'ACTUACIONS PER LA FESTA MAJOR DE L'ANY 2019. 

ADJUDICACIÓ 

 

És la voluntat d’aquest Ajuntament, disposar d’uns concrets grups musicals/artistes 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) 



 

 

 

 

 

 
 

JAIR DOMINGUEZ FM ESPECTACLES 

GIRONA SLU 

27/09/2019; 20h 2.300,00.-€ 2.783,00.-€ 

COBLA CIUTAT DE 

GIRONA 

ASSOCIACIO 

CULTURAL DOS PER 

QUATRE 

29/09/2019; 

16:30h 

1.000,00.-€ 1.000,00.-€ 

GRUP TERRA 

ENDINS 

ASSOCIACIO 

CULTURAL DOS PER 

QUATRE 

28/09/2019; 19h 1.050,00.-€ 1.050,00.-€ 

LA PRINCIPAL DE 

LA BISBAL 

ASSOCIACIO 

CULTURAL DOS PER 

QUATRE 

29/09/2019; 12h 3.100,00.-€ 3.100,00.-€ 

LA PRINCIPAL DE 

AL BISBAL 

MUSICS DE 

CATALUNYA SCCL 

29/09/2019; 18h 6.440,00.-€ 7.792,40.-€ 

 

Atès que per al bon desenvolupament de l’obra de teatre programat pel divendres de 

la festa major és necessari contractar un equip de llums i de so, s’han presentat els 

següents pressupostos: 

 

PROFESSIONAL DATA ACTIVITAT IMPORT 

(sense IVA) 

IMPORT (IVA 

inclòs) 

MATCH SO I LLUMS SL 27/09/2019 1.900,00.-€ 2.299,00.-€ 

SALVI CALDERON 27/09/2019 2.300,00.-€ 2.783,00.-€ 

MARCEL·LÍ DILMÉ FERRER 27/09/2019 2.100,00.-€ 2.541,00.-€ 

 

Donat  que dels tres pressupostos presentats, el més econòmic és el de MATCH SO I 

LLUMS SL que ascendeix a 2.299,00.-€ (IVA INCLÒS). 

 

Atès que és necessari instal·lar un escenari en el recinte on es realitzaran els concerts 

de la festa major, s’han presentat els següents pressupostos: 

  

PROFESSIONAL DATA ACTIVITAT IMPORT 

(sense IVA) 

IMPORT (IVA 

inclòs) 

ILERDA DE LLOGUERS I 

MUNTATGES, SL 

Durant la festa major 2.447,00.-€ 2960,87.-€ 

TAFOI SL Durant la festa major 3.047,00.-€ 3.686,87.-€ 

 

Vist que dels dos pressupostos, el més econòmic és el d’ILERDA DE LLOGUERS I 

MUNTATGES, SL que ascendeix a 2.960,87.-€. (IVA INCLÒS). 

 

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. 

 

Vistos els informes de contractes menors emesos pel Sr. Josep Mª Corominas i Pujol, 

sobre la necessitat i finalitat dels contractes a satisfer, així com sobre els  

adjudicataris dels mateixos.  

 

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

 



 

 

 

 

 

 
 

 PRIMER.- Acceptar el contracte de FM ESPECTACLES GIRONA SLU, amb domicili 

a Girona-17001, al carrer Francesc Eiximenis, 20, 8è, 2a., amb CIF B17736091, per a 

la realització d’un espectacle el 27 de setembre de 2019, a les 20h; per import de 

2.783,00.-€ (IVA inclòs). 

 

SEGON.- Acceptar els contractes de l’ASSOCIACIÓ CULTURAL DOS PER 

QUATRE, amb domicili a Girona-17001, al carrer Joaquim Vayreda, 65, ent.D, amb CIF 

G17734948, per a la realització dels següents espectacles: 

 

 COBLA CIUTAT DE GIRONA, el 29 de setembre de 2019, a les 16:30h; per 

import de 1.000,00.-€.  

 GRUP TERRA ENDINS, el 28 de setembre de 2019, a les 19:00h; per import 

de 1.050,00.-€. 

 LA PRINCIPAL DE LA BISBAL, el 29 de setembre de 2019, a les 12:00h; per 

import de 3.100,00.-€. 

 

 TERCER.- Acceptar el contracte de MUSICS DE CATALUNYA SCCL, amb domicili 

a Girona-17001, al c/ Joaquim Vayreda, 65, ent D, amb CIF F17678640, per a la 

realització d’un espectacle el 29 de setembre de 2019, a les 18h; per import de 

7.792,40,00.-€ (IVA inclòs). 

 

 QUART.- Acceptar el pressupost de MATCH SO I LLUMS SL, amb domicili a 

Vilablareix-17180, al carrer Mosquerola, 53, amb CIF B17574500, per a l’equipament 

de so i llums per al teatre del 27 de setembre de 2019; per import de 2.299,00.-€ 

(IVA INCLÒS).  

 

CINQUÈ.- Acceptar el pressupost d’ILERDA DE LLOGUERS I MUNTATGES, SL, 

amb domicili a Lleida-25003, al Parc Gardeny, 23, amb CIF B25545757, per a la 

instal·lació d’un escenari en el recinte de concerts durant la festa major, per import de 

2.960,87.-€ (IVA INCLÒS). 

 

SISÈ.- La despesa derivada de les presents contractacions anirà a càrrec de la 

partida pressupostària 2019.338.22610. 

 

SETÈ.- Donar trasllat del present acord als interessats/ades, juntament amb un 

exemplar de declaració responsable que hauran de presentar degudament omplerta i 

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

 

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

 

6.0.- CONVENI DE CESSIÓ TEMPORAL DE TERRENYS PER UBICAR-HI LA FESTA 

MAJOR DE RIUDELLOTS DE LA SELVA. APROVACIÓ. 

 

Vist que en els darrers anys les atraccions de la Festa Major i els concerts nocturns 

s’han emplaçat a l’esplanada del costat del pavelló municipal, així com en els terrenys 



 

 

 

 

 

 
 

de titularitat privada propers de la zona denominada com a Camp Quart. 

Vist que actualment la zona de Camp Quart compte amb diverses edificacions de nova 

construcció i això implica que l’Ajuntament disposi de menys espai per ubicar-hi les 

atraccions i la zona de concerts, respecte els anys anteriors. 

Vist que aquest Ajuntament ha mantingut contactes informals amb diversos 

propietaris d’altres parcel·les del municipi, per ubicar la zona d’atraccions i de concerts 

nocturns durant la propera Festa Major. 

Vist que l’empresa ACEBSA Aislantes Conductores Esmaltados y Barnices, S.A., amb 

NIF A17003344, consta com a propietària de la parcel·la sense edificar amb referència 

cadastral número 4283101DG8348S0001ME, amb una superfície total de 11.193m2, 

situada entre el carrer de l’Estació i el carrer del Veïnat de l’Estació. 

Vist que aquesta parcel·la l’any passat es va cedir de forma gratuïta i temporal a favor 

d’aquest Ajuntament, per a poder-hi realitzar els actes de la Festa Major i també per a 

ubicar-hi un dels aparcaments per a visitants durant l’edició d’enguany de la fira 

Fiporc (febrer de 2019). 

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

la delegació efectuada per l’Alcaldessa-Presidenta, mitjançant resolució  

2019DECR000505, de 21 de juny de 2019.  

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

 

 PRIMER.- Aprovar el conveni de cessió temporal de terrenys per ubicar-hi la 

Festa Major d’enguany, subscrit amb l’empresa ACEBSA Aislantes Conductores 

Esmaltados y Barnices, S.A. i la Comissió de Festes de Riudellots de la Selva, i que es 

transcriu íntegrament a continuació: 

CONVENI DE CESSIÓ TEMPORAL DE TERRENYS PER UBICAR-HI LA FESTA 

MAJOR DE RIUDELLOTS DE LA SELVA 

 

Hi intervenen: 

 

D’una part, la SRA. MONTSERRAT ROURA I MASSANEDA, Alcaldessa de Riudellots de 

la Selva, com a representant de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva, amb NIF núm. 

P1715900E, i assistida per la Secretària de la Corporació, la Sra. Èlia Massó Tamayo, 

que dóna fe de l’acte. 

 

De l’altra part, el SR. DÍDAC GÓMEZ NOVILLO, en la seva qualitat de President de la 

Comissió de Festes de Riudellots de la Selva, com a representant d’aquesta entitat, 

amb NIF núm. G55213227. 

 

De l’altra part, el SR. JOSEP MARIA BREGANTE PERA, Conseller-Delegat d’ACEBSA 

Aislantes Conductores Esmaltados y Barnices, S.A., com a representant d’aquesta 



 

 

 

 

 

 
 

mateixa empresa, amb NIF núm. A17003344. 

 

Antecedents: 

 

Vist que en els darrers anys les atraccions de la Festa Major i els concerts nocturns 

s’han emplaçat a l’esplanada del costat del pavelló municipal, així com en els terrenys 

de titularitat privada propers de la zona denominada com a Camp Quart. 

 

Vist que actualment la zona de Camp Quart compte amb diverses edificacions de nova 

construcció i que això implica que l’Ajuntament de Riudellots de la Selva, a partir d’ara 

l’Ajuntament, disposi de menys espai per ubicar-hi les atraccions i la zona de concerts, 

respecte l’any passat. 

 

Vist que l’empresa ACEBSA Aislantes Conductores Esmaltados y Barnices, S.A., a 

partir d’ara ACEBSA, amb NIF A17003344, consta com a propietària de la parcel·la 

sense edificar amb referència cadastral número 4283101DG8348S0001ME, amb una 

superfície total de 11.193m2, situada entre el carrer de l’Estació i la prolongació del 

carrer Major. 

 

Vist que aquesta parcel·la disposa d’una superfície similar a la que es va utilitzar l’any 

anterior a la zona de Camp Quart i de l’esplanada del pavelló municipal. 

 

Vist que la Comissió de Festes de Riudellots de la Selva, a partir d’ara la Comissió de 

Festes, és l’encarregada de la gestió i organització de la zona de concerts de la Festa 

Major, és a dir, de l’objecte del present conveni i que la seva tasca consisteix, entre 

altres, en la plena ocupació del terreny cedit consistent en la instal·lació de mòduls 

prefabricats mòbils per a ser destinats a la venda de begudes així com la instal·lació 

de camerinos i altres serveis. 

 

Objecte: 

 

ACEBSA cedeix gratuïtament l’ús de la parcel·la amb referència cadastral número 

4283101DG8348S0001ME, amb una superfície total de 11.193m2, situada entre el 

carrer de l’Estació i la prolongació del carrer Major, per a realitzar-hi els concerts de la 

propera Festa Major, així com l’assentament de les parades de fira i de les atraccions. 

 

I amb aquest objecte les parts intervinents PACTEN: 

1. En relació a ACEBSA: 

1.1 Cedir la citada parcel·la lliure d’elements i obstacles a fi de que 

l’Ajuntament, la Comissió de Festes, i totes les empreses que els hi 

prestaran serveis en motiu de l’organització de la Festa Major, puguin 

accedir a la parcel·la, realitzar les adequacions, muntatges i 

desmuntatges associats a l’organització de la Festa Major. 

1.2 Permetre que l’Ajuntament pugui retirar de dins de la citada parcel·la 

qualsevol element o vehicle que impedeixi el desenvolupament de les 

actuacions relacionades amb l’organització de la Festa Major. 

1.3 No obstant la cessió pactada, ACEBSA es reserva el dret d’accedir a la 

parcel·la en qüestió, dins del període de cessió, per tal de realitzar un 

estudi geotècnic imprescindible per a poder presentar a l’Ajuntament 

un projecte de llicència d’obres que afectarà a la zona cedida. Els 



 

 

 

 

 

 
 

esmentats treballs de l’estudi geotècnic seran executats en tot cas 

sense interferir amb l’ús previst per als cessionaris. 

 

2. En relació a l’Ajuntament: 

2.1 Comprometre’s a realitzar els tràmits, sol·licituds i comunicacions que la 

normativa vigent estableixi per a l’organització de la Festa Major. 

2.2 Comprometre’s a realitzar les adequacions, muntatges i desmuntatges 

associats a l’organització de la Festa Major, seguint la normativa 

vigent. 

2.3 Comprometre’s, si així ho desitja el cedent, a restituir els terrenys al seu 

estat actual, essent a càrrec de l’Ajuntament les despeses necessàries 

per aquest fi. 

2.4 Comprometre’s a assumir totes les despeses relatives a l’adequació de 

la parcel·la, la retirada d’elements, vehicles, així com d’altres despeses 

derivades de l’organització de la Festa Major. 

 

Règim de responsabilitats: 

 

L’Ajuntament assumeix qualsevol responsabilitat que es produeixi durant els períodes 

en que el mateix Ajuntament, la Comissió de Festes o qualsevol de les empreses que 

prestin serveis en motiu de l’organització de la Festa Major, facin ús o mantinguin 

ocupada l’esmentada parcel·la. 

 

El cedent, per raó de l’autorització concedida i de l’activitat que es realitzi (la Festa 

Major) en el terreny afectat, estarà exempt de qualsevol tipus de responsabilitat que 

es pugui derivar de les actuacions dutes a terme pel cessionari, entre altres, les que 

es puguin derivar de l’actuació d’aparcament, l’accés al mateix, la permanència i 

retirada de vehicles, la contaminació de sòls i subsòls, la seguretat vial i de vehicles a 

motor. 

 

Per a la resta de períodes en que l’Ajuntament, la Comissió de Festes o qualsevol de 

les empreses que prestin serveis en motiu de l’organització de la Festa Major, no facin 

ús o ocupin la parcel·la, ACEBSA assumeix qualsevol responsabilitat que es pugui 

produir dins de la seva propietat. 

 

Termini de vigència: 

 

La cessió de la parcel·la serà vigent des de l’endemà de la signatura d’aquest conveni 

fins a 4 d’octubre de 2019. 

 

Resolució: 

 

Seran causes de resolució anticipada d’aquesta cessió: 

 El mutu acord entre l’Ajuntament, la Comissió de Festes i ACEBSA. 

 Per qualsevol incompliment de les obligacions recollides en aquest conveni de 

cessió. 

 La renúncia per part de l’Ajuntament. 

 

 

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



 

 

 

 

 

 
 

 

 

Intervé la Secretària i manifesta que l’ACA l’any passat  amb motiu de la festa major 

va informar que no es podia ubicar un envelat per la festa major en aquesta parcel·la.  

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

 

 

7.0.- ADDENDA AL CONVENI MARC PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS 

SOCIALS BÀSICS I ESPECIALITZATS AL MUNICIPI DE RIUDELLOTS DE LA 

SELVA PER A L'ANY 2019. APROVACIÓ. 

 

Atès que l’Ajuntament de Riudellots de la Selva no disposa de mitjans personals i 

materials suficients, per a exercir i gestionar les competències que li corresponen, 

segons l’article 31 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials. 

 

Vist el Conveni de delegació de competències entre l’Ajuntament de Riudellots de la 

Selva, el Consell Comarcal de la Selva i el Consorci de Benestar Social de la Selva per 

a la prestació dels serveis socials bàsics i especialitzats, subscrit en data 17 de febrer 

de 2011 i renovat mitjançant addendes fins a l’any 2015. 

 

Vist que en data 1 de gener de 2015 el Consell Comarcal de la Selva va subrogar 

íntegrament totes les funcions i els serveis que venia prestant el Consorci de Benestar 

Social. 

 

Vist que la Junta de Govern Local en sessió celebrada 17 d’abril de 2018, va aprovar 

l’addenda al Conveni per a la prestació dels serveis socials bàsics i especialitzats al 

municipi de Riudellots durant l’any 2018. 

 

Vista la proposta d’addenda al Conveni per a la prestació dels serveis socials bàsics i 

especialitzats al municipi de Riudellots de la Selva durant l’any 2019. 

 

Vistos els pactes i condicions que figuren en aquesta addenda per l’any 2019, on 

s’especifica els diferents serveis que es presten al municipi de Riudellots de la Selva: 

 

- Serveis Socials Bàsics, que engloben: els Equips Bàsics d’Atenció Social Primària, el 

Servei d’Ajuda al Domicili, el Servei de Teleassistència i les Ajudes d’Urgència Social. 

 

- Servei d’Atenció Especialitzada, que engloba: el servei d’informació i atenció a les 

dones (SIAD), el servei d’informació i atenció a la infància i l’adolescència (SEAIA), el 

servei d’integració en famílies extenses (SIFE), el pla d’inclusió i ciutadania (PLIC) i el 

servei de transport adaptat (TA).     

 

Vistes les aportacions econòmiques previstes per part de l’Ajuntament de Riudellots 

de la Selva per a la prestació dels serveis socials esmentats: 

 

SERVEIS BÀSICS D'ATENCIÓ SOCIAL  APORTACIÓ ANY 2019 



 

 

 

 

 

 
 

QUOTES FIXES   

TREBALLADOR SOCIAL 8.665,85 € 

EDUCADOR SOCIAL 5.536,42 € 

ADMINISTRATIUS (d'abril a desembre) 1.698,09 € 

  

QUOTES VARIABLES*   

SAD SOCIAL 0,00 € 

SAD DEPENDÈNCIA 6.856,49 € 

SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA 429,34 € 

TOTAL BÀSICS 23.186,19 € 

 

* Quotes variables vol dir que son imports que poden canviar en funció del nombre 

d’usuaris i/o hores de servei. S’han d’interpretar com a quantitats estimatives. 

 

SERVEIS SOCIALS ESPECIALITZATS  APORTACIÓ ANY 2019 

QUOTES VARIABLES*   

TRANSPORT ADAPTAT 0,00 € 

SERVEI DE SIAD 1.485,00 € 

SERVEI SIS (només en cas necessari) 100,00 € 

TOTAL ESPECIALITZATS 1.585,00 € 

 

*Quotes variables vol dir que son imports que poden canviar en funció del nombre 

d’usuaris i/o hores de servei o trajectes realitzats. S’han d’interpretar com a quantitats 

estimatives. 

 

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

 

 PRIMER.- Aprovar l’addenda al Conveni marc per a la prestació dels serveis 

socials bàsics i especialitzats al municipi de Riudellots de la Selva durant l’any 2019, la 

qual s’adjunta a la present proposta com a document Annex I. 

 

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

per a la signatura del document corresponent i la realització dels tràmits i gestions 

que siguin necessaris per a la formalització de l’aprovació disposada, si s’escau. 

 

 TERCER.- Aprovar l’aportació econòmica d’aquest Ajuntament per a finançar els 

serveis detallats en la part expositiva, corresponents a l’any 2019, amb càrrec a la 

partida 942.46500 del pressupost del corrent exercici. 

 

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

servei de Benestar Social. 

 

 

ANNEX I 

 

ADDENDA AL CONVENI MARC PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS SOCIALS 

BÀSICS I ESPECIALITZATS AL MUNICIPI DE RIUDELLOTS DE LA SELVA PER A 



 

 

 

 

 

 
 

L’ANY 2019 

 

Introducció 

 

A l’any 2011 els Ajuntaments de la comarca de la Selva, el Consell Comarcal i el 

Consorci de Benestar Social de la Selva varen formalitzar un Conveni de delegació de 

competències per a la prestació dels serveis socials bàsics i especialitzats, el qual s’ha 

anat renovant mitjançant addendes fins a l’any 2015. 

 

Amb data 1 de gener de 2015 el Consell Comarcal de la Selva va subrogar 

íntegrament totes les funcions i els serveis que prestava el Consorci de Benestar 

Social. 

 

El Consell Comarcal de la Selva té delegades les competències en matèria de serveis 

socials pels ajuntaments de municipis de menys de 20.000 habitants. 

 

Serveis Socials Bàsics, que engloben: els Equips Bàsics d’Atenció Social Primària, el 

Servei d’Ajuda al Domicili, el Servei de Teleassistència i les Ajudes d’Urgència Social. 

 

Servei d’Atenció Especialitzada, que engloba: el servei d’informació i atenció a les 

dones (SIAD), el servei d’informació i atenció a la infància i l’adolescència (SEAIA), el 

servei d’integració en famílies extenses (SIFE), el pla d’inclusió i ciutadania (PLIC) i el 

servei de transport adaptat (TA).     

 

Tots aquests serveis es sostenen econòmicament amb la col·laboració de la 

Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal de la Selva i els Ajuntaments. En alguns 

serveis també hi ha aportació econòmica dels usuaris mitjançant preu públic o taxa. 

 

El municipi de Riudellots de la Selva, amb la previsió de despesa que al final 

s’especifica, rep els serveis socials següents: 

 

Primer. Descripció dels serveis que es presten des del Consell Comarcal de la 

Selva 

 

1. Serveis Socials Bàsics 

 

Equip Bàsic d’Atenció Social 

 

L’equip professional del municipi està composat per treballadors/es socials, 

educadors/es socials i un suport administratiu. Està regulat pel Contracte Programa 

2016-2019 en l’apartat relatiu a la fitxa 01 de professionals dels equips bàsics i 

concretat en l’addenda al contracte programa de cada any. Prestaran els serveis a les 

dependències que tingui establertes l’Ajuntament de dilluns a divendres. 

 

Les tasques d’aquest equip inclouen: 

 

Permanències i visites al despatx i al domicili. 

Coordinacions i treball en xarxa amb el municipi. 

Reunions professionals 

Treball derivat de les gestions. 



 

 

 

 

 

 
 

Gestió de tots els recursos i prestacions. 

Treball de projectes comunitaris municipals i comarcals. 

L’ajuntament podrà demanar l’ampliació de la dedicació horària dels tècnics d’aquest 

servei sempre i quan assumeixi el total cost de la mateixa. 

 

Servei d’Ajuda a Domicili (SAD Social) 

 

El SAD Social va adreçat a les persones i famílies que no tenen grau de Dependència 

així com a d’altres col·lectius amb dificultat social i/o famílies vulnerables. 

L’accés a aquest servei requereix l’informe favorable de l’equip d’atenció social 

primària i es regula per l’ordenança vigent P-11 del Consell Comarcal de la Selva. 

 

El Ple del Consell Comarcal de la Selva aprova anualment les ordenances que fixen els 

preus públics o taxes aplicables als ajuntaments i als usuaris pels serveis rebuts. 

 

El Consell Comarcal de la Selva té la potestat per aprovar i gestionar les noves 

sol·licituds.   

 

El Consell Comarcal de la Selva comunicarà cada nou cas que s’aprovi a l’Ajuntament 

pel seu coneixement i el finançament que correspongui (34% del cost). 

 

Servei d’Ajuda a Domicili (SAD Dependència) 

 

Les persones que reben aquest servei són aquelles que prèviament han realitzat la 

sol·licitud i els tràmits d’acord amb la Llei 39/2006, de promoció de l’autonomia i 

atenció a la dependència i segons el seu Pla Individual d’Atenció els hi correspon un 

número determinat d’hores de servei. . El servei queda regulat també per l’actual 

ordenança vigent P-11 del Consell Comarcal de la Selva. 

 

 

Servei de Teleassistència a Domicili (TAD) 

 

El TAD és un servei per a persones grans que consisteix en un aparell personal 

connectat a una Central d’Alarmes. 

 

Cada aparell es finança amb la col·laboració de la Diputació, l’Ajuntament i els propis 

usuaris. El servei queda regulat per l’ordenança vigent P-12 del Consell Comarcal de la 

Selva. 

 

 

2. Serveis socials especialitzats 

 

 

Serveis d’Atenció a la Infància i l’Adolescència SEAIA  

 

Servei d'atenció a la infància i l'adolescència i a les seves famílies. Aquest servei es 

presta des dels equips d'atenció a la infància i l'adolescència que es dediquen a fer 

valoracions i actuacions dels infants en situació de desemparament, de 0 a 18 anys, 

així com el seguiment i el tractament de les seves famílies. 

 



 

 

 

 

 

 
 

També dóna suport tècnic i col·labora amb els serveis socials bàsics, fa valoracions 

especialitzades, aplica mesures d'inserció social, laboral, educativa i familiar i fa el 

seguiment, tractament i avaluació de les mesures de protecció. 

 

Servei d’Integració en Família Extensa (SIFE)  

 

És un servei adscrit al SEAIA, la finalitat del qual és atendre a parents (avis, oncles, 

germans...) que tinguin al seu càrrec nens i nenes tutelats per la Direcció General 

d’Atenció a la Infància. 

 

Pla de Dones de la Selva 2016-2020, que treballa diversos eixos: 

  

- Atenció integral a les necessitats de les dones a través del Servei d’Informació i 

Assessorament a les Dones de la Selva (SIAD) 

- Atenció psicològica especialitzada a les dones víctimes de violència masclista.  

- Xerrades i programes comunitaris per a prevenir la violència de gènere. 

- Atenció d’acollida d’urgència 

 

Pla d’Inclusió i Ciutadania (PLIC) 

 

El Pla d'Inclusió i Ciutadania del Consell Comarcal de la Selva organitza accions de 

lluita contra la pobresa, l'exclusió i la vulnerabilitat socials al municipi. Entre d'altres, 

el PLIC impulsa accions formatives, de prevenció i de foment de la igualtat 

d'oportunitats. Es prioritza el treball inclusiu, transversal, integral i coordinat amb els 

agents socials del municipi, intervenint des de la vessant comunitària. 

 

El PLIC desplega serveis d’acollida a persones immigrades de manera mancomunada, 

formació lingüística, coneixements laborals i de la societat catalana dins el marc jurídic 

que es desprèn de l'aplicació del Decret 150/2014 de 18 de novembre. També forma 

part de l’acollida disposar d’un tècnic d’acollida per atendre les persones nouvingudes 

en aquells municipis on les necessitats ho requereixin, sempre vinculat a la 

disponibilitat pressupostària.  

 

Les funcions d’acollida i integració del Servei de Primera Acollida es desenvolupen en 

el marc del Programa Operatiu FSE de Catalunya 2014-2020 i estan cofinançades pel 

Fons Social Europeu (núm. CCI2014ES05SFOP007) 

 

Servei de Transport Adaptat (TA) 

 

El Servei de Transport Adaptat trasllada als centres especialitzats les persones 

discapacitades i/o amb dificultats de mobilitat que no poden fer ús dels transport 

ordinari. La prestació d’aquest servei està subjecta a la disponibilitat pressupostària. El 

servei queda regulat per l’ordenança vigent P-10 del Consell Comarcal de la Selva. 

 

 

3. Altres programes 

 

Programa Benestar i Comunitat de DIPSALUT (Diputació de Girona) 

 

És un programa finançat per Dipsalut de la Diputació de Girona. És un programa que 



 

 

 

 

 

 
 

gestionem des del 2013 per a tots els municipis de la comarca de manera 

mancomunada i amb la col·laboració de les entitats Creu Roja i Càritas. Actualment es 

treballa amb taules territorials en les quals hi participen entitats i serveis dels 

municipis per generar accions en benefici de persones en risc d’exclusió. Durant el 

2019 sortirà la nova convocatòria. 

 

Segon. Accions socials específiques que realitza el Consell Comarcal de la 

Selva en el municipi de Riudellots de la Selva i que s’incorporen al Conveni 

Marc 

 

1. Activitats diverses vinculades als serveis especialitzats del PLIC. 

 

L’Ajuntament de Riudellots de la Selva es compromet a cedir les instal·lacions, 

autoritzacions i permisos necessaris. Posarà a disposició del Consell Comarcal de la 

Selva un espai a l’Ajuntament, equipat amb ordinador, impressora i escàner, telèfon i 

internet així com el material d’oficina i arxiu per aquelles accions que ho requereixin. 

Per la seva part el Consell Comarcal de la Selva realitzarà les activitats d’Accions 

d’Acollida d’Immigrants, tècnics d’acollida, i accions vinculades al programa Benestar i 

Comunitat. 

 

Alhora, l’ajuntament proporcionarà altres espais per a la formació i desenvolupament 

d’activitats en el marc de l’acollida de persones immigrades, com poden ser accions 

formatives d’alfabetització, coneixement de l’entorn o coneixement laboral, quan se li 

sol·liciti. 

 

2. Servei d’atenció psicològica a dones vinculat al SIAD de la Selva. 

 

El Consell Comarcal de la Selva realitzarà atenció psicològica a dones vinculat al servei 

de SIAD.El preu de partida d’aquest servei és de 27€/h. i s’ha establert a partir del 

càlcul de preu/h., corresponent a un tècnic superior del Consell Comarcal de la Selva, 

més desplaçaments. 

 

L’Ajuntament de Riudellots de la Selva abonarà les quantitats que es detallen al 

quadre resum annex al present document. 

 

3. Servei SIS 

 

El Servei d'Intervenció Socioeducativa és producte dels acords entre el Departament 

de Treball, Afers Socials i Famílies, l’Associació Catalana de Municipis i la Federació 

Catalana de Municipis, per a ordenar, a tot el territori català, l’atenció de les situacions 

d'alt risc en què es puguin trobar els infants i adolescents i les seves famílies. 

Des del Consell Comarcal de la Selva, a través del Contracte Programa amb el 

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, s’ha planificat la implantació a tota la 

comarca de la Selva. 

 

És un servei que té com a model de finançament la proporció de 66% a càrrec de la 

Generalitat i 34% a càrrec dels ens locals. L'import que consta a l’addenda correspon 

a aquesta condició.  

 

Per aquest 2019 disposarem d'un equip interdisciplinari que actuarà de manera 



 

 

 

 

 

 
 

itinerant per tota la comarca. La seva dedicació a cada municipi tindrà en compte el 

volum de població i la problemàtica detectada. 

 

Tercer. Finançament dels serveis   

 

Serveis Socials Bàsics 

 

El 66% del cost l’aporta la Generalitat dins el Contracte programa aprovat anualment. 

El 34% l’aporten els Ajuntaments de la següent manera: 

 

- Pel que fa als Equips Bàsics d’Atenció Social Primària en funció de la ràtio d’habitants 

i mitjançant una quota fixa. 

- Pel que fa al servei d’Ajuda al Domicili el 34% del cost dels casos actius. 

- Les quotes tenen caràcter estimatiu i poden variar en funció del nombre de casos. 

 

Els usuaris aportaran, si s’escau, una quota en concepte de copagament.  

 

Teleassistència  

 

L’aportació de l’Ajuntament segons cada tipus d’usuari serà: Tipus C0: 8,25 

euros/mes, tipus C5: 4,12 euros/mes i tipus C10: 0 euros/mes.  

 

Serveis Socials Especialitzats 

 

La Generalitat estableix per a cada territori una dotació pressupostaria determinada. 

Es basa en uns barems econòmics de costos, els quals finança al 100% del valor dels 

barems. El cost real dels serveis pot ser major havent de fer-se’n càrrec l’Ens local 

(Consell Comarcal) de la diferencia. Els ajuntaments, com a receptors d’aquests 

serveis poden col·laborar econòmicament per al sosteniment o ampliació d’aquests 

serveis.  

 

Transport Adaptat  

 

Es finança per les aportacions de: el Contracte Programa de la Generalitat, els propis 

usuaris del servei i per l’aportació dels ajuntaments d’origen i/o veïnatge dels usuaris.  

A la present addenda i figura un import orientatiu calculat a partir d’una previsió d’us 

realitzada d’acord al nombre d’usuaris al tancament de l’exercici anterior. El cost real 

dependrà dels usuaris que finalment facin servir el transport. Mensualment s’envia a 

l’ajuntament una factura amb la relació d’usuaris i el cost econòmic per a 

l’ajuntament. Aquest cost s’obté de la aplicació de l’ordenança fiscal del Consell 

Comarcal de la Selva núm. P-10.  

 

Copagament de quota pels usuaris, si s’escau 

 

Els usuaris aportaran, si s’escau, una quota en concepte de copagament pels serveis 

de SAD social, de SAD dependència i de Teleassistència. 

 

Despeses indirectes per a la gestió dels serveis  

 

La gestió dels serveis suposa uns costos generals pel Consell Comarcal de la Selva en 



 

 

 

 

 

 
 

concepte d’infraestructura, material informàtic i d’oficina, telèfon, personal 

administratiu, desplaçaments i anàlegs. 

La facturació mensual s’emetrà des del Consell Comarcal amb la descripció dels 

serveis prestats i amb el detall de les altes i/o baixes dels usuaris en els diferents 

serveis. 

 

Quart. Vigència 

 

En tot allò no previst en la present Addenda continuarà essent vigent i d’aplicació el 

Conveni Marc de delegació de competències formalitzat per les parts a l’any 2011 i allò 

que es preveu en la Llei 12/2007 d’11 d’octubre de Serveis Socials de Catalunya i 

disposicions complementaries.  

 

Cinquè. Aportacions econòmiques previstes per part de l’Ajuntament 

 

SERVEIS BÀSICS D'ATENCIÓ SOCIAL  APORTACIÓ ANY 2019 

QUOTES FIXES   

TREBALLADOR SOCIAL 8.665,85 € 

EDUCADOR SOCIAL 5.536,42 € 

ADMINISTRATIUS (d'abril a desembre) 1.698,09 € 

  

QUOTES VARIABLES*   

SAD SOCIAL 0,00 € 

SAD DEPENDÈNCIA 6.856,49 € 

SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA 429,34 € 

TOTAL BÀSICS 23.186,19 € 

 

* Quotes variables vol dir que son imports que poden canviar en funció del nombre 

d’usuaris i/o hores de servei. S’han d’interpretar com a quantitats estimatives. 

 

SERVEIS SOCIALS ESPECIALITZATS  APORTACIÓ ANY 2019 

QUOTES VARIABLES*   

TRANSPORT ADAPTAT 0,00 € 

SERVEI DE SIAD 1.485,00 € 

SERVEI SIS (només en cas necessari) 100,00 € 

TOTAL ESPECIALITZATS 1.585,00 € 

 

*Quotes variables vol dir que son imports que poden canviar en funció del nombre 

d’usuaris i/o hores de servei o trajectes realitzats. S’han d’interpretar com a quantitats 

estimatives. 

 

 

L’Alcaldessa de l’Ajuntament  El President del Consell Comarcal de la Selva 

 

 

 

El Secretari del Consell Comarcal de la Selva 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

8.0.- SOL·LICITUD DE CESSIÓ DE LA TITULARITAT DE LA MARCA "PREMIS 

UMAMI" 

 

Vist que mitjançant resolució de l’Alcaldia, de data de 13 d’agost de 2012, es va 

autoritzar l’ús de les instal·lacions del Centre d’Innovació Gastronòmica Industrial-

Foodlab, per part de la Fundació Privada Knowledge Innovation Market BCN (a partir 

d’ara Fundació KIM BCN), a fi de promoure la realització d’esdeveniments i jornades 

de difusió del Centre, amb els objectius que es van detallar en la mateixa resolució. 

 

Vist que el director general de la Fundació KIM BCN (mitjançant R.E. núm. 1943, de 

24/04/2015), va sol·licitar la finalització de l’autorització d’ús de les instal·lacions del 

FoodLab; i que mitjançant resolució de l’alcaldia 2015/211, de 5 de maig de 2015, es 

va revocar l’esmentada autorització amb efectes des del dia 30 d’abril de 2015. 

 

Atès que segons informe de l’Oficina Espanyola de Patents i Marques, l’Ajuntament de 

Riudellots de la Selva i l’empresa Knowledge Innovation Market, S.L.U. (antigament 

denominada Fundació Privada Knowledge Innovation Market BCN), van sol·licitar el 

registre de la marca “Premis Umami”, i aquesta va ser concedida amb efectes a partir 

del dia 25 de juliol de 2013 i per a un període de deu anys. I que per tant, actualment 

comparteixen la titularitat de la marca “Premis Umami”. 

 

Vist el pressupost presentat per l’empresa Consulpi Propiedad Industrial, S.L. (R.E. 

núm. E2019003293, de 18 de juny de 2019), per import de 250.-€ (I.V.A. no inclòs), i 

en concepte d’honoraris per a la tramitació de la cessió del 100% de la titularitat de la 

marca “Premis Umami”, a favor de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva. 

 

Vist que l’empresa Knowledge Innovation Market, S.L.U. ja no promou la realització 

d’esdeveniments i jornades de difusió al FoodLab, ni tampoc organitza els Premis 

Umami. 

 

Vist que s’ha sol·licitat a l’empresa Knowledge Innovation Market, S.L.U. la cessió del 

50% de la titularitat de la marca “Premis Umami”, a favor d’aquest Ajuntament, i que 

aquests ja han tramès a l’Ajuntament la documentació necessària per a fer-la efectiva. 

 

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

 

 PRIMER.- Aprovar el pressupost presentat per l’empresa Consulpi Propiedad 

Industrial, S.L. (R.E. núm. E2019003293, de 18 de juny de 2019), per import de 

302,50.-€ (I.V.A. inclòs), i en concepte d’honoraris per a la tramitació de la cessió del 

100% de la titularitat de la marca “Premis Umami”, a favor de l’Ajuntament de 

Riudellots de la Selva. 

 

 SEGON.- Facultar a l’Alcaldessa per a signar tots els documents que siguin 



 

 

 

 

 

 
 

necessaris per a fer efectiu aquest acord. 

 

 TERCER.- Autoritzar a l’empresa Consulpi Propiedad Insdustrial, S.L. a actuar 

en representació de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva per a realitzar 

exclusivament aquest tràmit davant l’Oficina Espanyola de Patents i Marques. 

 

QUART.- Donar trasllat del present acord a l’empresa interessada. 

  

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

 

 

9.0.- APROVACIÓ DE LA QUOTA MENSUAL RELATIVA A LES DESPESES DE LA 

COMUNITAT DE PROPIETARIS DE L'HABITATGE SITUAT AL PRIMER PIS, 

PORTA 4 DEL CARRER PINEDA NÚMERO 25 

 

Vist que mitjançant escriptura pública del dia 20 de juliol de 2012 amb protocol 844, i 

posterior entrada en el Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners del dia 6 

de setembre de 2012, aquest Ajuntament va esdevenir propietari de l’habitatge situat 

al carrer Pineda número 25, primera planta porta número quatre, de Riudellots de la 

Selva. 

 

Vist que la última reunió de la Comunitat de Propietaris de Pineda 25 de Riudellots de 

la Selva es va celebrar el dia 25 de febrer de 2019, i en la qual va assistir el primer 

tinent d’alcaldessa, el Sr. Josep Ma Corominas, en representació d’aquest Ajuntament. 

 

Vist que la persona que administra la comunitat de veïns, la Sra. Glòria Caldas 

Recasens, sota el nom comercial “Immo G”, va presentar a aquest Ajuntament el dia 

23 de maig de 2019 (E2019002871) l’acta de l’esmentada reunió, on s’aprovava el 

pressupost de la comunitat per a l’exercici 2019 i s’aprovava també el pressupost per 

a solventar els problemes d’humitats provinents de la coberta de l’edifici. 

  

Vist que segons l’acta de la citada reunió, s’estableix la següent quota en relació a 

l’habitatge situat al primer pis porta quarta, propietat d’aquest Ajuntament: 

 

Habitatge Quota mensual 

Primer 4a 48,85.-€ 

 

Vist que les quotes domiciliades entre els mesos de gener i març de 2019 han estat de 

48,71.-€, i que suposen una diferència total de 0,14€/mensuals (o de 0,42€ en total), 

respecte la quota aprovada per l’exercici 2019. 

 

Vist que mitjançant correu electrònic de l’administradora de la comunitat de veïns, i 

incorporat a l’expedient X2019000480, s’ha proposat afegir a la quota mensual 

l’import de 0,05.-€ al mes, fins a regularitzar la totalitat de l’anterior import. 

 



 

 

 

 

 

 
 

Atès que en la mateixa acta, també es recull que l’Ajuntament ha d’assumir un total 

de 530,95.-€, corresponents a la part proporcional de les despeses derivades de les 

obres d’eliminació de les humitats provinents de la coberta de l’edifici. Vist que 

mitjançant ofici tramès per la Sra. Glòria Caldas Recasens (Immo G), i incorporat a 

l’expedient, es proposa que la domiciliació d’aquest import mitjançant tres pagaments, 

previstos pels dies 1 de juny, 1 de juliol i 1 d’agost de 2019, d’import de 177.-€, 177.-

€ i 176,95.-€, respectivament. 

 

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

 

PRIMER.- Aprovar les despeses derivades de l’administració de la comunitat de 

propietaris durant l’any 2019 de l’habitatge situat al primer pis porta quatre del carrer 

Pineda número 25 de Riudellots de la Selva, per un import total de 586,20.-€ anuals, i 

amb càrrec en quotes mensuals a la partida 1522.21200 del pressupost vigent per 

l’any 2019. 

 

SEGON.- Aprovar la despesa derivada de les obres d’eliminació de les humitats 

provinents de la coberta de l’edifici, per un import total de 530,95.-€, i amb càrrec en 

tres quotes mensuals de juny a agost a la partida 1522.21200 del pressupost vigent 

per l’any 2019. 

 

 TERCER.- Donar trasllat de la present resolució a l’empresa gestora de la 

comunitat de propietaris i informar-ne al Ple municipal en la primera sessió ordinària 

que tingui lloc. 

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

10.0.- AJUT SOCIAL PAGAMENT CASAL ESTIU 

 

Vista la sol·licitud de W F C S on demana ajut econòmic per sufragar les despeses del 

casal d’estiu dels seus dos fills (Registre d’entrada E2019003330 de 19 de juny de 

2019). 

 

Vist informe emès per l’educadora social, Sra. Rosa Planas, de data 19 de juny de 

2019 en el qual es proposa l’atorgament d’un ajut de 280,80 € per sufragar el 90 % 

del cost del casal d’estiu dels dos menors, i el 10 % restant ho pagarà la família.  

 

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

 

PRIMER.- S’acorda sol·licitar documentació complementària per poder acceptar 

o denegar la proposta formulada en l’informe de l’educadora social Sra. Rosa Planas i 

reconèixer al seu beneficiari, un ajut econòmic de 280,80 € per pagar el 90 % del cost 

del casal d’estiu dels seus dos fills menors.  

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

11.0.- URGENTS: 

 

11.1.- ADJUDICACIÓ CONTRACTE SERVEIS ACTUACIÓ MUSICAL AL LLIRI 

BLAU 

 

Atès que el dia 28 de juny es fa la festa de fi de curs del Lliri Blau.  

A aquest efecte s’ha demanat pressupost a una empresa especialitzada en activitats 

lúdiques amb el següent resultat: 

Empresa Grup/Artista Import(IVA exclòs) 

MÚSICS DE GIRONA SCCL 

 

XAKARA 600,00.-€ 

 

Vist el document de proposta de despesa de contracte menor emès per la Regidora de 

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

com sobre l'adjudicatari del mateix. 

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

delegacions de competències efectuades per la sotasignada Alcaldessa-Presidenta de 

la Corporació, mitjançant resolució de 21 de juny passat; 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 d’aquesta proposta. 

 SEGON.- Acceptar el contracte i el pressupost presentant per MUSICS DE 

GIRONA SCCL amb CIF F17459991, per l’actuació  en el lliri blau del grup “XAKARA” 

per import de 726,00.-€ (IVA INCLÒS).  

 

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

partida pressupostària 2019.338.22610 

 

TERCER.- Donar trasllat de la present resolució a l’interessat i informar-ne al 

Ple municipal en la primera sessió ordinària que tingui lloc. 

 

 

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

11.2.- AUTORIZACIONS DIVERSES PER A LA CESSIÓ D'ÚS DEL FOODLAB I 

APROVACIÓ DELS CORRESPONENTS PREUS PÚBLICS 

 

Vist que l’Associació de Propietaris del polígon industrial de Riudellots de la Selva (a 

partir d’ara APRS) ha sol·licitat a aquest Ajuntament disposar de la sala de cates del 

FoodLab el dia 26 de juny de de 2019, en horari de 12 a 16 hores, per a realitzar la 

seva assemblea general. 

Vist que, segons la seva web, l’APRS pretén esdevenir la representació institucional de 

les empreses del polígon, oferint diversos serveis per a les empreses associades 

(vigilància nocturna compartida, aparició en directoris d’adreces, etc.). 

Vist que el Fòrum Carlemany, mitjançant l’empresa Llevats i millorants Girona, S.L.,  

ha sol·licitat a aquest Ajuntament disposar de la sala de cates del FoodLab el dia 5 de 

juliol, en horari de 8 a 13 hores, per a realitzar una trobada del seu grup de direcció 

comercial i màrqueting. 

Vist que el Fòrum Carlemany és una associació sense ànim de lucre que fomenta 

l’intercanvi de coneixements i experiències entre empreses, per tal de que aquestes 

assoleixin l’excel·lència i la millora constant en la gestió empresarial. 

Vist que el servei de Salut Pública a Girona Sud, del Departament de Salut, ha iniciat 

els tràmits per establir la seva seu a la planta primera del FoodLab. 

Atès que la voluntat d’aquest Ajuntament és que la planta primera del FoodLab sigui 

utilitzada per alguna empresa, institució o per diversos emprenedors relacionats amb 

el sector agroalimentari i, que per aquest motiu, va aprovar els preus públics per a l’ús 

dels espais de cotreball i de la planta primera completa del FoodLab. 

Vist que mitjançant correu electrònic del dia 19 de juny de 2019, la coordinadora de 

programes de Salut Pública a La Selva i a l’Alt Maresme, la Sra. Rosamaria Cid 

Maresma, va sol·licitar a aquest Ajuntament disposar de la sala de reunions del 

FoodLab per a realitzar-hi la seva reunió setmanal d’equip, en horari de 12 a 14 h, per 

tal de poder ensenyar a tot l’equip les instal·lacions a on es traslladaran properament. 

Vist que per acord de la Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 24 

de novembre de 2015, d’establiment dels preus públics per la Casa de Cultura, la 

Biblioteca, l’Espai Jove i el FoodLab, i elevat a definitiu mitjançant anunci al BOP de 

Girona el dia 11 de març de 2016, al no havent-se produït cap reclamació durant el 

termini d’exposició pública. 

Vist que mitjançant acord de la Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el 

dia 12 de setembre de 2018, va acordar aprovar provisionalment els següents preus 

públics per a la cessió d’ús dels espais del Centre d’Innovació Gastronòmica Industrial 

– FoodLab, per a l’organització d’esdeveniments, jornades i reunions: 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

Concepte Preu (I.V.A. no inclòs) Serveis inclosos 

Auditori (aforament 
màxim de 32 persones) 

18.-€/hora - Visita prèvia a les instal·lacions i entrega de claus, 
en horari laboral del personal de l’Ajuntament. 

- Accés a internet per WiFi. 
- Serveis de WC. 
- Estris de cuina. 
- Cuina office. 
- Àrea de rentat 

- Vestuari. 
- Neteja de les instal·lacions. 

Servei de neteja de 
l’auditori 

21.-€ Import únic per esdeveniment o jornada. 

Sala de cates 15.-€/hora - Visita prèvia a les instal·lacions i entrega de claus, 
en horari laboral del personal de l’Ajuntament. 

- Accés a internet per WiFi. 
- Serveis de WC. 
- Estris de cuina. 
- Cuina office. 
- Vestuari. 
- Neteja de les instal·lacions. 

Sala de reunions 10.-€/hora - Visita prèvia a les instal·lacions i entrega de claus, 
en horari laboral del personal de l’Ajuntament. 

- Accés a internet per WiFi. 
- Serveis de WC. 
- Estris de cuina. 
- Cuina office. 
- Vestuari. 
- Neteja de les instal·lacions. 

Magatzem 2.-€/m2/dia - Visita prèvia a les instal·lacions i entrega de claus, 
en horari laboral del personal de l’Ajuntament. 

Tramitació de la sol·licitud 36.-€ Import únic per a sol·licitud. 

Retirada de deixalles 
(resta, orgànica, envasos, 
paper i vidre) 

40,37.-€ Import únic per esdeveniment. Servei opcional, si 
l’empresa disposa de gestor de residus. 

 

Vist que l’acord va sotmetre’s a informació pública pel termini de trenta dies hàbils, 

mitjançant publicació del corresponent anunci al BOP de Girona número 191 de 3 

d’octubre de 2018 i al tauler d’edictes municipal, sense que es formulessin 

al·legacions; l’aprovació provisional va entendre’s elevada a definitiva i va procedir-se 

a publicar íntegrament els preus públics aprovats al BOP de Girona número 245, de 24 

de desembre de 2018. 

Vist que en l’article 7.2 i 7.3 de l’Ordenança Fiscal núm. 25 – General reguladora dels 

preus públics, estableix que: 

2. Quan existeixin raons socials, benèfiques o culturals d’interès públic que ho 

aconsellin l’Ajuntament podrà fixar preus públics per sota del límit previst en 

l’apartat anterior. En aquests casos s’hauran de consignar en el pressupost 

municipal les dotacions oportunes per a la cobertura de la diferència resultant, 

si n’hi hagués. 



 

 

 

 

 

 
 

3. Mitjançant acord o conveni aprovat per la Junta de Govern Local amb la 

persona o entitat beneficiaria dels serveis o activitats, es podran establir 

bonificacions totals o parcials dels preus públics en atenció a les raons 

esmentades a l’article anterior”. 

Vistos els tres informes emesos pel regidor de dinamització econòmica, el Sr. F. Xavier 

López Cadena, per a cada una de les tres peticions, i a on es proposa una bonificació 

dels preus públics corresponents per a tots tres casos. 

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

 

PRIMER.- Aprovar la urgència d’aquesta proposta. 

 

 SEGON.- Autoritzar a l’Associació de Propietaris del Polígon Industrial de 

Riudellots de la Selva, per l’ocupació de la sala de cates del FoodLab pel dia 26 de 

juny de 2018. 

 TERCER.- Aprovar una bonificació del 50% del preu públic corresponent, atès 

que la finalitat de l’assemblea general de l’APRS no pretén obtenir un lucre econòmic 

directament, però sí que indirectament, ja que la finalitat de l’associació  és oferir 

serveis a les empreses del polígon del municipi. 

 QUART.- Aprovar l’emissió de la factura a l’Associació de Propietaris del Polígon 

Industrial, amb CIF núm. G17369372, i amb domicili a l’Avinguda Mas Pins, 150 de 

Riudellots de la Selva (17457), amb una base imposable de 48.-€ (I.V.A. no inclòs), 

corresponent a aquest ús. Disposar que l’entrega de les claus de l’equipament no es 

farà efectiva fins que s’hagi abonat l’import de la factura.  

 CINQUÈ.- Autoritzar a la delegació de l’Agència de Salut Pública a Girona Sud, 

per l’ocupació de la sala de reunions del FoodLab pel dia 28 de juny de 2018. 

 SISÈ.- Aprovar una bonificació del 100% del preu públic corresponent, atès que 

la finalitat de la reunió d’equip del servei de Salut Pública de Girona Sud no és obtenir 

un lucre econòmic, sinó millorar la coordinació entre el seu personal, a més de 

promoure, protegir i exercir funcions de vigilància de la salut pública. 

SETÈ.- Autoritzar a l’Associació Fòrum Carlemany, per l’ocupació de la sala de 

cates del FoodLab pel dia 5 de juliol de 2018. 

 VUITÈ.- Aprovar una bonificació del 50% del preu públic corresponent, atès que 

la finalitat de la trobada del grup de direcció comercial i màrqueting del Fòrum 

Carlemany no pretén obtenir un lucre econòmic directament, però sí que 

indirectament, ja que la finalitat del Fòrum, segons apareix a la seva web, és descobrir 

i definir els aspectes que fan que una empresa sigui més rendible que una altra, per a 

posteriorment adaptar els coneixements adquirits en les trobades a les 

característiques de les empreses dels assistents. Atès també, que entre les empreses 

associades hi consten diverses empreses del municipi, com Comexi Group, Concentrol, 

Dibosch, Roberlo, la Cambra de Comerç de Girona, la Fundació Universitat de Girona i 

Eurecat. 

 NOVÈ.- Aprovar l’emissió de la factura a l’empresa Llevats i Millorants Girona, 



 

 

 

 

 

 
 

S.L., amb NIF B17827627 amb domicili al carrer Onyar, 61 de Riudellots de la Selva 

(17457), amb una base imposable de 55,5.-€ (I.V.A. no inclòs), corresponent a l’ús 

que farà del FoodLab l’Associació Fòrum Carlemany. Disposar que l’entrega de les 

claus de l’equipament no es farà efectiva fins que s’hagi abonat l’import de la factura. 

DESÈ.- Donar trasllat del present acord als interessats. 

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

 

 

 

 

 

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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