ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 24 DE
SETEMBRE DE 2019
Identificació de la sessió:
Núm. JGL2019000018
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 24 de setembre 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
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:
Josep Ma. Corominas Pujol, Regidor
No han Excusat la seva absència:
Cap
Desenvolupament de la sessió.
Una vegada comprovada per la secretària l’existència del “quòrum” que cal, perquè
pugui ser iniciada es passa a tractar dels assumptes inclosos en l’ordre del dia.
1.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
2.- AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE DESPESES VARIES
3.- MODIFICACIÓ CONTRACTUAL D'OBRES NUCLI ANTIC
4.- OBRES ENTUBAMENT CUNETA D'UN CAMÍ PROPER AL CAMÍ DE SANT ANDREU.
ACCEPTACIÓ PRESSUPOST.
5.- SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ LLUMINÀRIES A LA PISTA D'SKATE
MUNICIPAL. ACCEPTACIÓ PRESSUPOST.
6.- CONTRACTACIÓ DE TALLERS I ACTIVITATS PEDAGÒGIQUES PER A LA
CONSCIENCIACIÓ SOBRE NATURA I ENTORN A L'ESCOLA. ACCEPTACIÓ PRESSUPOST
7.- PLA D'AUTOPROTECCIÓ PELS CONCERTS DE LA FESTA MAJOR 2019 DE
RIUDELLOTS DE LA SELVA. APROVACIÓ.
8.- SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A LA PRÒRROGA DE LA CONTRACTACIÓ D'UN
AGENT D'OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL (AODL). CONVOCATÒRIA ANY 2019
9.- ATORGAMENT O DENEGACIÓ D'AJUTS ECONÒMICS A ENTITATS: AMPA ESCOLA
RIUDELLOTS AMB EL PROJECTE PATIS.
10.- URGENTS:
11.- 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 10 de setembre de 2019.

2.0.- 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/2019/16 que s’adjunta al present
com annex, d’import CENT VINT-I-QUATRE MIL CENT SETANTA-QUATRE EUROS I
TRENTA-VUIT CÈNTIMS (124.174,38€).
SEGON.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.

Resultat: Aprovat per unanimitat

3.0.- MODIFICACIÓ CONTRACTUAL D'OBRES NUCLI ANTIC
Vist l’informe presentat per la direcció d’obra del projecte titulat “Projecte constructiu,
obres de reurbanització del carrer major, carrer Cellera, carrer baixada de les acàcies i
avinguda països catalans, al nucli antic de Riudellots de la Selva” que estableix el
següent:
“1.- Ajustos d’obra respecte partides incloses en el projecte aprovat.
Degut als problemes detectats amb els veïns en el transcurs de les obres, ha estat
necessari
realitzar alguns ajustos d’obra respecte les previsions de projecte. Les més importants
s’enumeren a continuació:
ADAPTACIÓ DE LA SECCIÓ DE FERMS
Es canvia el tot-ú (20 cm de gruix) previst en projecte sota el formigó d’acabat de la
calçada per 15 cm de formigó HM-20.
Aquest canvi ve motivat perquè només amb el pas de la giratòria de cadenes ja han
sortit algunes fissures en algun habitatge, per tant amb la vibració de la compactació
del tot-ú el problema s’agreujaria molt més. Per evitar compactar la única solució és
colꞏlocar formigó.

Aquest canvi suposa un increment estimat de 12.393,00 € d’execució material.
XARXA DE BAIXA TENSIÓ
Degut a la problemàtica d’encastar les caixes que demana companyia a les façanes
dels veïns, en algunes per la falta de gruix de les façanes (que comportaria un
trencament de l’aïllament tèrmic dels edificis), i en altres per manca de fonamentació
(que podria comportar problemes estructurals), es presenta a la companyia una
variació de l’estudi que van fer en el seu dia.
S’acompanya adjunt al present informe els nous plànols presentats a la companyia.
Només se soterren les línies en les zones on no hi ha façanes o on les cases tenen una
tanca que delimita la finca.
Aquest canvi suposa un estalvi estimat de 25.645,00 € d’execució material.
Degut a que es presenta un nou projecte i que varien les connexions, és prudent
preveure 10.000 € d’execució material per aquest concepte.
SECCIÓ PAVIMENT VORERES
També degut a la problemàtica de la compactació del tot-ú, i agreujat ja que aquest
llinda directament amb les façanes, també es canvia el material granular previst (15
cm de tot-ú) per 10 cm de formigó HM-20.
Aquest canvi suposa un increment estimat de 1.979,00 € d’execució material.
GUALS DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ
Els guals que hi ha previstos en l’eix C-25 amb Camí de Caldes, es faran amb
aglomerat, seguint la secció tipus de la Baixada de les Acàcies.
Els previstos en cadascun dels extrems del C/Major, es faran amb formigó in situ.
Aquesta variació no es preveu que modifiqui el pressupost.
CONSERVAR SECCIÓ DE FERMS AV. PAÏSOS CATALANS – BAIXADA DE LES
ACÀCIES
La secció actual del ferm de la Avinguda Països Catalans i Baixada de les Acàcies està
fortament consolidada amb una base macadam, per aquest motiu es considera
convenient mantenir la base actual de macadam i no substituir-la per una base de totú artificial. Per verificar la capacitat portant de la base existent es realitzarà un assaig
amb placa de càrrega.
Així mateix, s’ha estudiat la possibilitat de mantenir la capa actual d’asfalt com a base
de la nova capa de rodadura, d’aquesta manera s’incrementarà la capacitat portant
del conjunt respectes al previst en el projecte constructiu.
Si els assaigs permeten confirmar aquesta solució, s’estima que suposarà un estalvi
aproximat d’uns 4.579,00 € d’execució material i una millora substancial respecte a la
solució de projecte”.
Valorades les modificacions introduïdes, atès que estaríem davant d’una de les
modificacions contractuals previstes a l’art. 205. 2 apartat c). que estableix:

“Modificaciones no previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares: prestaciones
adicionales, circunstancias imprevisibles y modificaciones no sustanciales.
1. Las modificaciones no previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares o que, habiendo
sido previstas, no se ajusten a lo establecido en el artículo anterior, solo podrán realizarse cuando la
modificación en cuestión cumpla los siguientes requisitos:
a) Que encuentre su justificación en alguno de los supuestos que se relacionan en el
apartado segundo de este artículo
b) Que se limite a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la
causa objetiva que la haga necesaria.
2.c) Cuando las modificaciones no sean sustanciales. En este caso se tendrá que justificar
especialmente la necesidad de las mismas, indicando las razones por las que esas prestaciones
no se incluyeron en el contrato inicial.
Una modificación de un contrato se considerará sustancial cuando tenga como resultado un contrato de
naturaleza materialmente diferente al celebrado en un principio. En cualquier caso, una modificación se
considerará sustancial cuando se cumpla una o varias de las condiciones siguientes:
1.º Que la modificación introduzca condiciones que, de haber figurado en el procedimiento de
contratación inicial, habrían permitido la selección de candidatos distintos de los seleccionados inicialmente
o la aceptación de una oferta distinta a la aceptada inicialmente o habrían atraído a más participantes en el
procedimiento de contratación.
En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior cuando la obra o el
servicio resultantes del proyecto original o del pliego, respectivamente, más la modificación que se
pretenda, requieran de una clasificación del contratista diferente a la que, en su caso, se exigió en el
procedimiento de licitación original.
2.º Que la modificación altere el equilibrio económico del contrato en beneficio del contratista de una
manera que no estaba prevista en el contrato inicial.
En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior cuando, como
consecuencia de la modificación que se pretenda realizar, se introducirían unidades de obra nuevas cuyo
importe representaría más del 50 por ciento del presupuesto inicial del contrato.
3.º Que la modificación amplíe de forma importante el ámbito del contrato.
En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior cuando:
(i) El valor de la modificación suponga una alteración en la cuantía del contrato que exceda,
aislada o conjuntamente, del 15 por ciento del precio inicial del mismo, IVA excluido, si se trata
del contrato de obras o de un 10 por ciento, IVA excluido, cuando se refiera a los demás
contratos, o bien que supere el umbral que en función del tipo de contrato resulte de aplicación
de entre los señalados en los artículos 20 a 23.
(ii) Las obras, servicios o suministros objeto de modificación se hallen dentro del ámbito de otro
contrato, actual o futuro, siempre que se haya iniciado la tramitación del expediente de contratación”.

Atès que el director de l’obra l’enginyer el Sr. Joan Macarro i Ortega ha justificat en el
seu informe, la necessitat d’introduir aquestes modificacions per la correcta execució
del projecte. Aquestes modificacions representen una alteració de la quantia del
contracte del 0,70%, concretament
l’import d’adjudicació queda disminuït en
5.516,71€.

Atès que l’art. 205 paràgraf segon de la llei 9/2017 del sector públic regula les
condicions per considerar substancial una modificació contractual.
Atès que les modificacions proposades pel Director de l’obra no complirien cap de les
condiciones establertes en el precepte indicat, per ser considerades modificacions
substancials, sinó que es tractaria de modificacions de caràcter no substancial
regulada a l’art. 205c).
Atès que totes aquestes modificacions han estat acceptades per
adjudicatària de l’obra i proposades pel redactor i director del projecte.

l’empresa

De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.-Acordar la modificació del contracte adjudicat a Bigas Grup S.L. per
acord plenari dia 17 de desembre de 2018, en les condicions establertes en
l’antecedent d’un acord.
SEGON.- RATIFICAR aquest acord en el proper Ple ordinari.

Resultat: Aprovat per unanimitat

4.0.- OBRES ENTUBAMENT CUNETA D'UN CAMÍ PROPER AL CAMÍ DE SANT
ANDREU. ACCEPTACIÓ PRESSUPOST.
Com a conseqüència de la realització de les obres d’asfaltatge del camí de Sant
Andreu Salou, l’accés a un camí perpendicular a aquell i a les finques colindants, s’ha
vist molt limitat i no és segur per als vehicles pesats i de grans dimensions. Per tal de
resoldre aquesta situació, s’ha demanat pressupost a diferents empreses
especialitzades, per tal de realitzar les obres d’entubament de part d’una cuneta, de
manera que es pugui circular pel seu damunt, i els vehicles de grans dimensions
puguin maniobrar de forma segura.
Vistos els diferents pressupostos presentats:
Empresa

Registre entrada

Obres i construccions germans Cruz Ng
2012, SL
Xavier Alsina, SA
Albert Tulsà, SL

E2019003644

Import
(IVA exclòs)
5.610,00.-€

E2019003894
E2019003992

3.868,46.-€
2.985,00.-€

Vist l’informe emès el dia 29 d’agost de 2019 pels serveis tècnics municipals, el qual
conclou: “Que l’oferta més econòmica per realitzar els treballs és la presentada per

l’empresa ALBERT TULSÀ, SL amb un pressupost total de 2.985,00 € + IVA.
Els treballs s’hauran de realitzar en el termini de 15 dies des de l’adjudicació.
Seria adient que l’adjudicatari dels treballs presentés una declaració responsable del
compliment dels requisits per contractar amb l’administració”.
Vista la proposta de despesa de contracte menor d’obra emesa per la regidora Sra.
Carme Camps i Goy, regidora responsable de l’àrea de medi ambient i pagesia
d’aquest Ajuntament.
Atès que l’adopció d’aquest acord, és competència de la Junta de Govern Local, en
virtut de la delegació de competències efectuada per l’Alcaldessa de la Corporació,
mitjançant resolució 2019DECR000505, de data 21 de juny de 2019, sens perjudici de
la seva possible avocació per raons d’urgència, oportunitat o supòsits especials.
De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Acceptar el pressupost presentat per ALBERT TULSÀ, S.L., amb
domicili a Riudellots de la Selva-17457, a l’Avinguda Mas Pins 49-51, i amb CIF B17.402.249, per import de TRES MIL SIS-CENTS ONZE EUROS AMB VUITANTA-CINC
EUROS (3.611,85.-€), IVA inclòs; per a la realització dels treballs d’entubament d’una
cuneta en un camí pròxim al camí de sant Andreu.
SEGON.- La despesa derivada de la present contractació serà a càrrec de la
partida pressupostària 2019.454.21003.
TERCER.- L’adjudicatari haurà de realitzar les obres descrites en el pressupost,
en el termini màxim de 15 dies hàbils a comptar de l’endemà de la recepció de la
notificació del present acord. En cas contrari, la present adjudicació quedarà sense
efecte, sense que l’empresa tingui dret a rebre cap indemnització al respecte, i
l’adjudicació es realitzarà a la següent empresa amb la millor oferta econòmica.
QUART.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada, juntament amb un
exemplar de declaració responsable que haurà de presentar degudament omplerta i
signada a les oficines municipals, amb caràcter previ a la prestació del servei.

Resultat: Aprovat per unanimitat

5.0.- SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ LLUMINÀRIES A LA PISTA D'SKATE
MUNICIPAL. ACCEPTACIÓ PRESSUPOST.
Atesa la voluntat d’aquest Consistori que la recentment inaugurada pista d’skate
disposi d’enllumenat públic, s’ha demanat pressupost a dues empreses
instal·ladores/mantenidores degudament autoritzades pel Departament d’Indústria de
la Generalitat de Catalunya, amb el següent resultat:
Empresa
Instal·lacions
Riudellots
serveis
aplicacions, SL
Industrias de iluminación Roura, SA

E2019004715

Import
(IVA exclòs)
1.744,34.-€

E2019004719

2.530,00.-€

Registre entrada
i

Vist l’informe emès el dia 19 de setembre de 2019 pels serveis tècnics municipals, el
qual conclou: “A la vista dels pressupostos rebuts, en proposa l’adjudicació del
contracte de subministrament i instal·lació de l’enllumenat públic de la pista d’skate
“skatepark” a favor de INSTAL·LACIONS RIUDELLOTS SERVEIS I APLICACIONS, S.L.
ja que aquesta empresa presenta l’oferta econòmica més avantatjosa tenint en
compte els preus de mercat”.
Vista la proposta de despesa de contracte menor de subministramenti emesa per la
regidora Sra. Carme Camps i Goy, regidora responsable de l’àrea de medi ambient
d’aquest Ajuntament.
Atès que l’adopció d’aquest acord, és competència de la Junta de Govern Local, en
virtut de la delegació de competències efectuada per l’Alcaldessa de la Corporació,
mitjançant resolució 2019DECR000505, de data 21 de juny de 2019, sens perjudici de
la seva possible avocació per raons d’urgència, oportunitat o supòsits especials.
De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Acceptar el pressupost presentat per INSTAL·LACIONS RIUDELLOTS
SERVEIS I APLICACIONS, S.L., amb domicili a Riudellots de la Selva-17457, al carrer
Sant Jordi, 4-6, i amb CIF B-17633264, per import de DOS MIL CENT DEU EUROS
AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS (2.110,65.-€), IVA inclòs; per al subministrament i
instal·lació de dos projectors de 200w en una única farola ja existent, per a il·luminar
la pista d’skate municipal.
SEGON.- La despesa derivada de la present contractació serà a càrrec de la
partida pressupostària 2019.1522.21300
TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada, juntament amb un
exemplar de declaració responsable que haurà de presentar degudament omplerta i
signada a les oficines municipals, amb caràcter previ a la prestació del servei.

Resultat: Aprovat per unanimitat

6.0.- CONTRACTACIÓ DE TALLERS I ACTIVITATS PEDAGÒGIQUES PER A LA
CONSCIENCIACIÓ SOBRE NATURA I ENTORN A L'ESCOLA. ACCEPTACIÓ
PRESSUPOST
És voluntat d’aquest Ajuntament des de l’àrea de Medi Ambient es vol col·laborar amb
l’escola oferint uns tallers i activitats pedagògiques relaciones amb la natura per
conscienciar de la importància de protegir el nostre entorn, que consistiran en 6 tallers
sobre fauna, flora i sostenibilitat adreçats a tots els cicles de l’Escola de Riudellots.
A aquest efecte s’ha demanat pressupost a una empresa especialitzada amb el
següent resultat:
EMPRESA
FUNDACIÓ
EMYS

PRIVADA

R/E I DATA
R/E
4618
13/09/2019

de

data

PREU (IVA exclòs)
1.450.-€

Vist 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 2019DECR00505, de data 21 de Juliol de 2019, sens perjudici de
la seva possible avocació per raons d’urgència, oportunitat o supòsits especials.
De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Acceptar el pressupost presentat per la companyia mercantil
FUNDACIÓ EMYS, amb NIF G17761685 i domicili a la Carretera Santa Coloma (Can
Moragues), 12 de 17421-Riudarenes, per la contractació dels tallers de Medi ambient
per l’Escola, per import de 1.050.-€ (Exempt d’IVA) Hi ha un Descompte per conveni
de col·laboració de 400.-€.
SEGON.- La despesa resultant de la present contractació serà a càrrec de la
partida pressupostària 2019.338.22609
TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada juntament amb un
exemplar de declaració responsable que hauran de presentar degudament omplertes i
signades a les oficines municipals, amb caràcter previ a la prestació del servei.

Resultat: Aprovat per unanimitat

7.0.- PLA D'AUTOPROTECCIÓ PELS CONCERTS DE LA FESTA MAJOR 2019 DE
RIUDELLOTS DE LA SELVA. APROVACIÓ.
Vist el Pla d’autoprotecció pels concerts de la Festa Major d’enguany, redactat per
l’enginyer tècnic Sr. Bartomeu Torrens i Ferrer, el qual preestableix i configura el
sistema organitzatiu de les diferents accions a realitzar en funció de la importància o
gravetat del sinistre o accident; des de la fase de detecció de l’alarma o conat
d’emergència, la fase de seguiment o d’actuació localitzada i la fase d’actuació o
emergència general.
El citat Pla d’autoprotecció pretén:
-

Definir l’anàlisi de risc de l’esdeveniment en funció dels diferents recintes i
actes que s’hi desenvolupen.
Prevenir i evitar les causes d’accidents o situacions d’emergència i sinistre;
establint les mesures preventives i els mitjans adients.
Establir les pautes i procediments d’actuació dels recursos humans que
disposa el recinte abans de l’arribada dels grups exteriors d’auxili (bombers,
ambulàncies, policia, ...) i facilitar-ne la seva actuació.
Organitzar, cas que sigui necessari, l’evacuació ràpida i segura de les
persones que es troben dintre del recinte

D’acord amb l’article 23 del Decret 30/2015 de 3 de març, s’ha emès l’informe en data
19 de setembre de 2019 per l’enginyer municipal Sr. Oriol Romero Sanchez, el qual
conclou:
“Analitzat el contingut dels documents presentats, prenent en consideració que
l’activitat de referència està degudament legalitzada, que compleix o complirà
la normativa especifica de seguretat contra incendis, un cop executades les
mesures correctores proposades d’acord amb la seva legislació aplicable, atès
que el pla d’autoprotecció d’aquesta activitat compleix formalment amb el que
especifiquen els índex esmentats, que respon bé al seus continguts, i que per
tant és un pla ben elaborat, proposo que el pla d’autoprotecció de referència
sigui homologat per la Junta de Govern de l’ajuntament.”
De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Homologar el Pla d’autoprotecció pels concerts de la Festa Major
2019, redactat per l’enginyer tècnic industrial Sr. Bartomeu Torrens i Ferrer.
SEGON.- Trametre el Pla d’autoprotecció pels concerts de la Festa Major 2019 a
la Comissió de Protecció Civil de Catalunya, a través del registre electrònic de plans
d’autoprotecció, per a la seva homologació, de conformitat amb l’establert al Decret
30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a
adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures.

Resultat: Aprovat per unanimitat

8.0.- SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A LA PRÒRROGA DE LA
CONTRACTACIÓ D'UN AGENT D'OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL
(AODL). CONVOCATÒRIA ANY 2019
Vist que aquest Consistori té interès en continuar endegant projectes que afavoreixin
la dinamització social i econòmica del municipi de Riudellots de la Selva, amb la
finalitat de crear, mantenir i diversificar l’activitat econòmica territorial generadora
d’ocupació, mitjançant la contractació d’un/a agent d’ocupació i desenvolupament
local.
Vista la Resolució del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de
Catalunya, de data 16 d’abril de 2015, que va obrir la convocatòria per a l’any 2015
per a la concessió de subvencions dels Programes de suport al desenvolupament local
del Servei d’Ocupació de Catalunya, entre ells, el Programa d’agents d’ocupació i
desenvolupament local (AODL); publicada al DOGC número 6855 de data 21 d’abril de
2015.
En aquest sentit, per resolució d’Alcaldia 2015/237, de data 20 de maig de 2015,
s’acordà l’aprovació del Pla d’acció de desenvolupament econòmic de Riudellots de la
Selva, el Pla de treball anual de l’agent d’ocupació i desenvolupament local, i sol·licitar
al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) la subvenció per a la contractació d’un agent
d’ocupació i desenvolupament local (AODL).
Posteriorment, per resolució d’Alcaldia 2015/223, de data 13 de maig de 2016, es va
acordà l’obertura del procés de selecció de l’AODL, als efectes de valorar l’experiència
professional, els coneixements específics, les habilitats i capacitats que li permetin el
correcte desenvolupament de les activitats previstes al Pla de treball. En aquesta
Resolució es va concretar els requisits dels aspirants, el termini de presentació de
sol·licituds i la valoració de les sol·licituds.
Havent finalitzat el procés selectiu per a provisió d’un lloc de treball de Tècnic/a Agent
d’Ocupació i Desenvolupant local (AODL), i atesa la proposta elevada pel Tribunal
qualificador designat, es va dictar la Resolució d’Alcaldia 2015/349, de 31 de juliol de
2015 al qual es va disposar, la contractació de la Sra. Cristina Adroher i Boada, com a
Tècnica Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local.
Vist que per la Resolució EMO/744/2015, de 1 d’octubre de 2015 del Servei
d’Ocupació de Catalunya, va atorgar a l’Ajuntament de Riudellots de la Selva, una
subvenció de 27.045,55 euros, destinats a finançar fins el vuitanta per cent del costos
laborals anuals, derivats de la contractació de la Sra. Cristina Adroher i Boada, com
Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local per un període de 12 mesos.
Vist que posteriorment s’han concedit les pròrrogues per continuar contractant a l’
AODL.
Vist que per Resolució TSF/2219/2019, de 26 de juliol, del Departament de Treball,
Afers Social i Famílies, s’obre la convocatòria per l’any 2019 per a la concessió de
subvencions destinades a les pròrrogues dels agents d’ocupació i desenvolupament
local.

En aquest sentit, s’ha elaborat un nou Pla de Treball anual que durà a terme l’Agent
d’Ocupació i Desenvolupament Local, per tal de poder donar continuïtat al Pla d’acció
que va aprovar aquesta corporació.
Atès que la Sra. Cristina Adroher i Boada ha dut a terme la tasca com a Tècnica Agent
d’Ocupació i Desenvolupament Local. Les activitats que ha realitzat durant el període
subvencionat han quedat reflectides en l’informe i annex sobre l’activitat, al qual
segons acredita l’Àrea de Promoció Econòmica ha obtingut uns resultats molt
satisfactoris.
De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar l’informe i l’annex sobre l’activitat duta a terme fins al
moment per la Sra. Cristina Adroher i Boada, com a Tècnica Agent d’Ocupació i
Desenvolupament Local.
SEGON.- Aprovar el Pla de treball anual de l’agent d’ocupació i
desenvolupament local, el qual concreta els projectes i programes continguts en el Pla
d’acció de desenvolupament econòmic i local del 2015-2020 en els que intervindrà,
així com les activitats que anualment durà a terme i els objectius a assolir.
TERCER.- Sol·licitar al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) la subvenció per
la quarta pròrroga de la contractació de la Sra. Cristina Adroher i Boada com a Agent
d’Ocupació i Desenvolupament Local, d’acord amb la Resolució TSF/1868/2018, de 25
de juliol, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Resultat: Aprovat per unanimitat

9.0.- ATORGAMENT O DENEGACIÓ D'AJUTS ECONÒMICS A ENTITATS: AMPA
ESCOLA RIUDELLOTS AMB EL PROJECTE PATIS.
Vista la sol·licitud de subvenció presentada per l’AMPA de l’Escola de Riudellots, amb
registre d’entrada E2019004402 en data 23 d’agost de 2019, per sufragar part de les
despeses derivades del projecte patis “posa color a la nostra escola”.
Vist que aquesta entitat ha presentat juntament amb la sol·licitud de subvenció un
pressupost de despeses per import de 3.448,50€, així com una previsió d’ingressos de
2.236 €. Sol·licitant, així, una subvenció per import de 1.112,50€ que és la diferència
entre ingressos i despeses.
Vist que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària, celebrada el dia 10 de
novembre de 2015 va aprovar l’Ordenança General de Subvencions.
Atès que aquesta ordenança estableix el règim i procediment general d’actuació de
l’Ajuntament en relació amb l’àmbit de les subvencions municipals, des de la

sol·licitud, concessió, justificació, reintegrament i règim sancionador.
Vist que la Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 14 de gener de
2019, va obrir la convocatòria de subvencions per les entitats de l’any 2019, disposant
que el termini màxim per sol·licitar subvencions, mitjançant model normalitzat, serà
fins el 31 de març de l’any en curs, i per presentar compte justificatiu, mitjançant
model normalitzat, serà fins el 30 de novembre de l’any de la concessió de la
subvenció. Quan l’últim dia del termini sigui inhàbil, s’entén prorrogat al primer dia
hàbil següent.
Atès que aquesta entitat han presentat sol·licitud de subvenció en data 23 d’agost de
2019, per tant, fora del termini establert.
De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Denegar a l’AMPA de l’Escola de Riudellots amb NIF G17298332 una
subvenció per les despeses per dur a terme el projecte patis “posa color a la nostra
escola”, atès que la sol·licitud s’ha presentat fora de termini segons normativa
exposada en la part expositiva.
SEGON- Notificar el present acord a l’AMPA Escola de Riudellots pel seu
coneixement i efectes oportuns.

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,

