ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 8 D´OCTUBRE
DE 2019
Identificació de la sessió:
Núm. JGL2019000020
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 8 d´octubre 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.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
2.- AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I ORDENACIÓ DESPESES VARIES
3.- SERVEI D'INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA DE LA XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA
DIPUTACIÓ DE GIRONA MES DE JULIOL
4.- OBRES D'URBANITZACIÓ DEL PA-16. RECEPCIÓ.
5.- SERVEI REVISIÓ LÍNIA DE VIDA INSTAL·LADA A LA COBERTA DE L'EDIFICI DE
L'AJUNTAMENT. ACCEPTACIÓ PRESSUPOST.
6.SUBMINISTRAMENT
LLUMINÀRIES
ORNAMENTACIÓ
NADALENCA
EN
ARRENDAMENT. ACCEPTACIÓ PRESSUPOST.
7.- CONTRACTACIÓ SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA
8.- CONTRACTACIÓ SUBMINISTRAMENT MATERIAL ESCOLA MUSICA
9.- COMPRA DE LLIBRES PER LA BIBLIOTECA MUNICIPAL. ACCEPTACIÓ PRESSUPOST
10.- PRESTACIÓ SERVEIS FORMATIUS VARIS A LA CASA DE CULTURA CURS 20192020. ACCEPTACIÓ PRESSUPOSTOS.
11.- ADHESIÓ AL CONTRACTE DERIVAT 2015.05-D02 DE L'ACORD MARC DE
SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELÈCTRICA AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS
LOCALS DE CATALUNYA ADJUDICAT PEL CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT
LOCAL.

12.- APROVACIÓ DE L'ACORD DE COL•LABORACIÓ AMB L'ASSOCIACIÓ GIRONINA
D'ORIENTACIÓ EMPRESARIAL (AGOE) PER OFERIR ORIENTACIÓ A L'OBRADOR DEL
FOODLAB
13.- ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL NUCLI ANTIC DE RIUDELLOTS DE LA SELVA.
INSCRIPCIÓ DE AL REGISTRE MUNICIPAL D’ENTITATS
14.- URGENTS
15.- 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 24 de setembre 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/2019/17 que s’adjunta al present
com annex, d’import VUITANTA-DOS MIL QUATRE-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS I
NORANTA-SIS CÈNTIMS (82.424,96€).
SEGON.- Prendre coneixement i ratificar en allò que sigui necessari, la relació
de despeses 8/2019 per import de VUITANTA-UN MIL NORANTA-DOS EUROS I
SEIXANTA-DOS CÈNTIMS (81.092,62€), corresponent al període comprés entre el dia
1 i el 31 d’agost de 2019, aprovada mitjançant resolució d’Alcaldia número
2019DECR000741 de data 1 d’octubre de 2019, la qual s’annexa.
TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.
Resultat: Aprovat per unanimitat

3.0.- SERVEI D'INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA DE LA XARXA LOCAL DE MUNICIPIS
DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA MES DE JULIOL
L'Àrea d'Inspecció Tributària de Xaloc ha tramès diferent documentació relativa a les
actuacions inspectores dutes a terme i informe de les liquidacions realitzades en el
marc de les competències delegades a la Diputació de Girona, 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.
Pel que fa a la liquidació mensual del mes de JULIOL, la Xarxa Local de Municipis ha
recaptat 1.108,17€ en concepte d’Inspecció IAE i Sancions d’Inspecció IAE. Dels quals
586,50€ corresponent a la taxa de gestió d’inspecció i de sancions d’inspecció. Segons

l’ordenança fiscal reguladora (article 5, tarifa 2), la taxa de gestió per la recaptació de
les sancions que es puguin derivar de procediments d’inspecció i comprovació limitada
serà l’import equivalent el 100% del recaptat. Per la qual cosa, la liquidació definitiva
del mes de JULIOL serà 521,67€.
De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar la liquidació mensual tramesa per l’Àrea d’Inspecció
Tributària de Xaloc, corresponent als imports recaptats durant el mes de JULIOL, en
període voluntari i executiu, per un import total de 521,67€; en concepte d’inspecció
IAE.
SEGON.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.

Resultat: Aprovat per unanimitat

4.0.- OBRES D'URBANITZACIÓ DEL PA-16. RECEPCIÓ.
La Junta de govern local, en sessió celebrada el dia 22 de novembre de 2013, va
aprovar definitivament el Projecte d’urbanització del sector PA-16, redactat per
l’enginyer de camins, canals i ports Sr. Xavier Frigola Mercader, amb les següents
puntualitzacions respecte del seu contingut:
- Caldrà que les lluminàries a instal·lar siguin tipus LED model STILO STA-CCL64 ERD de la casa Carandini o similar.
- Un cop acabades les obres i les instal·lacions, el promotor procedirà a
legalitzar l’ampliació de la instal·lació de l’enllumenat públic.
En el mateix acord, es va fer constar que per a la recepció de les obres d’urbanització
per part de l’Ajuntament, caldria:
a) Completar els assajos determinats en el projecte tècnic, amb inspecció
mitjançant càmera de vídeo, de l’interior de les canonades d’aigües
negres i pluvials.
b) Aportar justificació del dipòsit en gestor autoritzat, dels residus de
construcció generats.
c) Formalitzar la cessió dels terrenys afectats pel nou vial i situats fora del
sector.
Mitjançant escrit de data 4 d’agost de 2014 (RE 3345), l’entitat FRISELVA, S.A. va
presentar aval bancari de l’entitat “La Caixa” per import de 292.243,86.-€ i validesa
fins a 4 d’agost de 2015, per a respondre de l’execució de les obres d’urbanització de
la UA16; d’acord amb els condicionants urbanístics imposats a la llicència urbanística
per a la construcció d’un edifici corporatiu de tres plantes (Exp. 16/2011).
L’acord d’aprovació definitiva del projecte d’urbanització, es va publicar al BOP de
Girona, número 164, de 28 d’agost de 2014, i al tauler d’anuncis de la Corporació, des
del dia 20 d’agost de 2014 fins el dia 16 de setembre de 2014.

Mitjançant resolució de l’Alcaldia 2015/592, de data 1 de juliol de 2015, es va requerir
a FRISELVA, S.A., la presentació d’un nou aval bancari per import de 292.243,86.-€ i
validesa indefinida, per a respondre de les accions derivades de l’exacte compliment
de les obres d’urbanitzaicó de la UA16.
Mitjançant escrit de data 9 de juliol de 2015 (RE 3368), l’entitat FRISELVA, S.A. va
presentar aval bancari de l’entitat “La Caixa” per import de 292.243,86.-€ i validesa
indefinida, per a respondre de l’execució de les obres d’urbanització de la UA16.
Mitjançant resolució de l’Alcaldia 2015/329, de data 16 de juliol de 2015, es va
acordar la devolució del primer aval presentat per Friselva, SA, i amb validesa fins el
dia 4 d’agost de 2015.
Mitjançant escrit de data 12 de juliol de 2016 (RE 3675 de 13/07/2019), FRISELVA,
S.A. va sol·licitar d’aquest Ajuntament, la recepció de les obres d’urbanització, prèvia
presentació de dues còpies visades del certificat final d’obra.
Mitjançant resolució de l’Alcaldia 2016/520, de data 10 d’octubre de 2016, es va
desestimar la petició de recepció de les obres efectuada per Friselva, SA, fins a
l’esmena de les deficiències detectades en la visita d’inspecció efectuada pels tècnics
municipals i que consten en l’informe emès el mateix dia 10 d’octubre de 2016.
Mitjançant escrit de data 3 de febrer de 2017 (RE 804), FRISELVA, S.A. va donar
resposta al requeriment d’esmena de deficiències efectuat per aquest Ajuntament. I el
dia 13 de març de 2017 (RE1794), la mateixa empresa va presentar documentació
d’Endesa respecte el soterrament dels cables aeris de baixa i mitja tensió.
Mitjançant resolució de l’Alcaldia 2018/55, de data 24 de gener de 2018, es va donar
trasllat a FRISELVA, SA de l’informe emès pels serveis tècnics municipals sobre les
deficiències detectades per a la recepció de les obres, i es va suspendre la tramitació
de l’expedient mentre no restessin complertes les actuacions.
Mitjançant escrit de data 4 d’abril de 2018 (RE 2054), FRISELVA, SA va comunicar a
aquest Ajuntament les actuacions dutes a terme per a la recepció de les obres
d’urbanització, de conformitat amb l’informe tècnic emès.
Mitjançant informe dels serveis tècnics municipals de data 23 d’abril de 2018 (RE 2462
de 24/04/2018), es va donar conformitat a les diferents actuacions realitzades per
FRISELVA, S.A., si bé restava pendent d’executar els treballs de neteja del carrer i el
repintat de les línies, de conformitat amb l’establert a la resolució d’Alcaldia 2018/55.
Es donà trasllat del citat informe a l’empresa, mitjançant la resolució de l’Alcaldia
2018/273, de 26 d’abril de 2018.
El dia 29 de juny de 2018, va tenir entrada al registre de documents d’aquest
Ajuntament (E2018010055), escrit de FRISELVA, SA pel que comunicava que s’havia
donat compliment a la darrera resolució d’Alcaldia, de 26 d’abril de 2018.
Per part dels serveis tècnics municipals, el dia 3 de juliol de 2018, es va emetre
informe de conformitat a les diferents actuacions practicades per FRISELVA, SA; la
qual cosa va ser comunicada a l’empresa, mitjançant escrit de data 6 de juliol de 2018

(S2018010278), en el qual se’ls hi va reiterar que un cop formalitzada la cessió dels
terrenys afectats per nou vial i situats fora del sector, es procediria a la recepció de les
obres d’urbanització.
Mitjançant escrit de data 12 de juliol de 2019 (E2019003700 de 15/07/2019), l’entitat
mercantil FRISELVA, S.A. va sol·licitar d’aquest Ajuntament, la recepció de les obres
d’urbanització de la UA16, sense condicionar-la a la a la formalització de la cessió dels
terrenys afectats pel nou vial i situats fora del sector.
Vist l’informe emès el dia 8 d’agost de 2019, per l’arquitecta municipal, el qual
estableix:
“Els terrenys qualificats de sistema urbanístic inclosos en el polígon d’actuació
corresponen a la meitat de la prolongació del carrer de l’Arboç amb una
amplada de 6 metres.
L’altra meitat del carrer exterior al sector està urbanitzada. Es troba sobre sòl
classificat com a sòl no urbanitzable.
El planejament d'aplicació en el moment de redactar el projecte de
reparcel·lació i el d'urbanització era la Modificació de les Normes Subsidiàries al
sector UA-16 aprovada definitivament en data 30 de maig de 2007 i donada la
conformitat del text refós per part de la CTU de Girona en data 21/11/2007
(DOGC 5060 de 31/01/2008). En aquesta modificació es van distingir dos
polígons d'actuació: Zona Industrial 1 (PA-16.1) de 5.406m2 i Zona Industrial
2 (PA-16.2) de 12.323m2.
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L'article 10. Zona industrial 1 (PA-16.1) i article 11. Zona Industrial 2 (PA-16.2)
de les Normes Urbanístiques estableixen les següents determinacions relatives
al desenvolupament dels polígons:
Article 10. Zona industrial 1 (PA-16.1)

Article 11. Zona industrial 2 (PA-16.2)

Cap dels dos projecte de reparcel·lació aprovats per l'Ajuntament, ni el del PA16.1 ni el PA-16.2, van incloure els terrenys externs al sector urbanitzats. Per
la qual cosa no es varen cedir, pel sistema d'actuació previst, com una càrrega
externa a l'Ajuntament.
Consideracions:
En el marc de l'article 44 "Deures dels propietaris de sòl urbà no consolidat i de
sòl urbanitzable delimitat" del TRLUC cal cedir a l'ajuntament, de manera
obligatòria i gratuïta, tot el sòl reservat pel planejament urbanístic per als
sistemes urbanístics locals inclòs en l'àmbit d'actuació urbanística en el que
estiguin inclosos.
En el marc del planejament urbanístic general d'aplicació no s'exigeix, per part
dels propietaris del sector, ni la cessió ni que assumeixin el cost dels terrenys
externs als polígons.
En el marc de les reparcel·lacions aprovades per l'Ajuntament no es van
incloure ni es va exigir la incorporació dels terrenys externs a l'àmbit.
Conclusions:
Per tot el dit no veig justificació per condicionar la recepció de les obres

d'urbanització dels polígons d'actuació a la cessió de terrenys no inclosos en els
polígons d'actuació PA-16.1 i PA-16.2.
Per la qual cosa proposo estimar l'escrit del senyor Miquel Ramió Costa en el
sentit de no condicionar la recepció de les obres d'urbanització a la cessió dels
terrenys, externs a l'àmbit, no prevista en el planejament.”
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals el dia 4 d’octubre de 2019, en
relació a les obres i instal·lacions que són objecte de recepció.
Vist el que estableixen els articles 44 i 131 de la Llei d’urbanisme (Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost), 169 del Reglament de la Llei d’urbanisme (Decret 305/2006, de
18 de juliol) i 243 i següents de la Llei de contractes del sector públic (Llei 9/2017).
L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de govern local, en virtut de
les delegacions efectuades per l’Alcaldessa-Presidenta de la Corporació, mitjançant
resolució 2019DECR000505 de 21 de juny de 2019.
De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Acceptar la recepció de les obres d’urbanització del polígon d’actuació
16 (PAU 16), dutes a terme per la companyia mercantil FRISELVA, S.A., en qualitat
de propietària única del polígon, tal com es va sol·licitar en data 15 de juliol de 2019.
SEGON.- Convocar al representant legal de FRISELVA, S.A. per a la
formalització de l’acta de recepció de les obres d’urbanització, juntament amb el
facultatiu encarregat de la direcció de les obres i el representant legal de l’empresa
que les va executar.
TERCER.- Retornar a FRISELVA, S.A. l'aval bancari prestat en concepte de
garantia per a l'execució de les obres d’urbanització, en data 9 de juliol de 2015, per
import de 292.243,86.-€.
QUART.- Incorporar al patrimoni municipal els béns públics que es reben, amb
la seva corresponent anotació en l'inventari i en els documents comptables que
corresponguin.
CINQUÈ. Remetre el certificat administratiu de l'acta de recepció de les obres al
Registre de la Propietat als efectes procedents conforme a la legislació hipotecària.
SISÈ.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.

Resultat: Aprovat per unanimitat

5.0.- SERVEI REVISIÓ LÍNIA DE VIDA INSTAL·LADA A LA COBERTA DE
L'EDIFICI DE L'AJUNTAMENT. ACCEPTACIÓ PRESSUPOST.
Mitjançant resolució de l’Alcaldia 2014/442, de data 13 de novembre de 2014, es va
contractar a la companyia mercantil METALCO, S.A. la instal·lació d’una línia de vida
de 40 m de llargada a la coberta de l’edifici de l’Ajuntament, per tal de garantir la
seguretat de totes les persones que hi poguessin transitar; de conformitat amb la
normativa sobre prevenció de riscos laborals.
Atès que anualment s’ha d’efectuar una revisió de la línia de vida, s’ha demanat
pressupost a diferents empreses, amb el següent resultat:
Empresa
Accés vertical, SL
Metalco, SA
Securman protección en altura, SL

Data i núm. registre
entrada
30/09/2019 E2019004893
30/09/2019 E2019004894
---

Import
(IVA exclòs)
495,00.-€
910,00.-€
---

Vist l’informe emès el dia 2 d’octubre de 2019 pels serveis tècnics municipals, el qual
conclou: “A la vista dels pressupostos rebuts, es proposa l'adjudicació del contracte de
revisió anual pel manteniment de la línia de vida horitzontal ubicada a la coberta de
l'edifici de l'ajuntament, a favor de ACCÉS VERTICAL, SL, 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 servei emesa pel regidor Sr.
Josep Mª Corominas i Pujol, responsable de l’àrea d’hisenda, obres públiques i territori
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 la companyia ACCÉS VERTICAL,
S.L., amb NIF B-64.037.609, amb domicili a L’Hospitalet de Llobregat-08907, al carrer
Cobalt, 87, per a la realització dels treballs de revisió i certificació de la línia de vida;
per import de 538,45.-€ (IVA inclòs).
Els citats treballs s’hauran de realitzar durant el mes d’octubre.
SEGON.- La despesa derivada de la present contractació serà a càrrec de la
partida pressupostària 2019.1522.21200.
TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/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.
QUART.- Requerir a l’entitat mercantil Accés Vertical, SL per tal que a la

finalització dels treballs presenti a aquest Ajuntament, una memòria de la seguretat
de l’actuació i un certificat dels elements de seguretat revisats.

Resultat: Aprovat per unanimitat

6.0.- SUBMINISTRAMENT LLUMINÀRIES ORNAMENTACIÓ NADALENCA EN
ARRENDAMENT. ACCEPTACIÓ PRESSUPOST.
Amb motiu de la celebració de les festes nadalenques, aquest Ajuntament vol
ornamentar els principals carrers i edificis municipals, i a aquest efecte s’ha demanat
proposta estètica i pressupost a diferents empreses especialitzades, amb el següent
resultat:
Empresa

Data i núm. pressupost

INGENIERIA,
CONTROL
Y
TRANSFERENCIA
DE
TECNOLOGIA, SA
BOADAS CONCOM, SL
PROVEÏMENTS D’AIGUA, SA

18/07/2019 416

Preu
(IVA no inclòs)
10.643,56 €

02/10/2019 20190245
---

9.474,76 €
---

Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals, el dia 4 d’octubre de 2019, en
relació als pressupostos presentats, el qual conclou:
“A la vista dels pressupostos rebuts, es proposa l'adjudicació del contracte de
subministrament de l'enllumenat ornamental Nadalenc en arrendament, a favor de
BOADAS CONCOM, SL (XIMENEZ), 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 subministrament emesa pel
regidor Sr. Josep Mª Corominas i Pujol, responsable de l’àrea d’hisenda, obres
públiques i territori 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.- Aprovar i acceptar el pressupost de BOADAS CONCOM, SL, amb
domicili a Cassà de la Selva-17244, a la Ctra. Provincial, 212, i amb NIF B17.926.494, pel subministrament en arrendament de les lluminàries d’ornamentació
nadalenca descrites en el pressupost número 20190245, de data 2 d’octubre de 2019,
per import de 11.464,46 € (IVA inclòs).

SEGON.- La despesa derivada de la present contractació serà a càrrec de la
partida pressupostària 2019.150.20500.
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

7.0.- 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
Comercial
Paperera
Materials d’Oficina SL
Office Mataro SL

i

Data i Núm. Registre

Import (sense IVA)

03/10/2019
E2019004983

938,25 €

04/10/2019
E2019005030

903,22 €

Vista la proposa de despesa de contracte menor emesa per l’Alcaldessa Sra.
Montserrat Roura i Massaneda amb data 4 d’octubre 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 2019DECR000505, de 21 de juny de 2019.
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 1.092,90 €
(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.

Resultat: Aprovat per unanimitat

8.0.- CONTRACTACIÓ SUBMINISTRAMENT MATERIAL ESCOLA MUSICA
És la voluntat d’aquest consistori contractar el subministrament d’un material concret
per al buc d’assaig de l’Escola de Música del municipi. Per aquest motiu, des de l’àrea
de cultura de l’Ajuntament, s’ha sol·licitat a una empresa especialitzada en la venda
d’aquest material, el següent pressupost:
Empresa
LLUÍS ALMEDA FINA

Data i Núm. Registre
05/09/2019
E2019004522

Import (sense IVA)
540,12.-€

Vista la proposta de despesa de contracte menor de servei emesa per la regidora Sra.
Cristina Pineda i Espinosa, regidora responsable de l’àrea de cultura d’aquest
Ajuntament.
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 2019DECR000505, de data 21 de juny de 2019, sense
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 LLUIS ALMEDA FINA, amb
domicili a Girona-17002, al carrer de la Rutlla, 106, i amb NIF 37.678.078F, per al
subministrament de material divers per al buc d’assaig de l’Escola de Música; per
import de 653,55.-€.
SEGON.- La despesa derivada de les presents contractacions anirà a càrrec de
la partida pressupostària 2019.920.63500.
TERCER.- Donar trasllat de la present resolució 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

9.0.- COMPRA DE LLIBRES PER LA BIBLIOTECA MUNICIPAL. ACCEPTACIÓ
PRESSUPOST
Atès que aquest Ajuntament vol fomentar i dinamitzar la lectura en general, i
especialment la dels infants i joves del municipi, s’ha demanat pressupost a una
empresa especialitzada per la compra de llibres de lectura per als usuaris de la
biblioteca amb el següent resultat:
Empresa
SUSANNA
XIFRA
QUINTANA (L’ESTANC DE
RIUDELLOTS)

Objecte
Llibres de lectura

Import (IVA inclòs)
927,90.-€

Vista la proposta de despesa de contracte menor de servei emesa per la regidora Sra.
Cristina Pineda i Espinosa, regidora responsable de l’àrea de cultura d’aquest
Ajuntament.
Atès que l’adopció d’aquest acord, és competència de la Junta de Govern Local, en
virtut de la delegació de competències efectuades per l’Alcaldessa de la Corporació,
mitjançant resolució 2015/307, de data 8 de juliol de 2015, sens perjudici de la seva
possible avocació per raons d’urgència, oportunitat o supòsits especials.
De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar el pressupost presentat per SUSANNA XIFRA QUINTANA
(L’ESTANC DE RIUDELLOTS) amb NIF 40333957F, i domicili a Riudellots de la Selva 17457, al carrer Estació, 7 per import de 927,90.-€ (IVA inclòs), pel subministrament
de llibres de lectura per la biblioteca municipal.
SEGON.- La despesa derivada de la present contractació serà a càrrec de la
partida pressupostària 2019.3321.22001.
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

10.0.- PRESTACIÓ SERVEIS FORMATIUS VARIS A LA CASA DE CULTURA CURS
2019-2020. ACCEPTACIÓ PRESSUPOSTOS.
És voluntat d’aquest Consistori que des de la Casa de cultura se segueixin oferint els
cursos formatius que s’indiquen tot seguit, durant el curs escolar 2019-2020:
-

Anglès de diferents nivells
Francès d’iniciació
Classes de repàs per als alumnes adreçats des del CEIP Riudellots
Tallers de cuina

A aquest efecte es van demanar els següents pressupostos:


INTERLINGUA, S.L., per a la realització de cursos d’anglès de diferents nivells,
amb el següent resultat:

Hora
classes

de

1,5h/setmana



Cost

Grups

46,00.-€/h

Iniciació 3ª part
(dill de 17 a
18,30h)

Cost
40,00.-€/h

Grup
Dimcs de 18,30h a 20h

ANNA ISABEL CERVANTES GRABALOSA, per la realització de les classes de
reforç a aquells alumnes que vinguin derivats des del CEIP Riudellots, amb el
següent resultat:
Hora de classes
1h/dia 2 dies/setmana (dimts i dijous de 17 a 18h)



CPE Proficiency
(dimcs
de
18,30 a 20h)

SUMMER UP, S.L., per la realització d’un curs de francès, amb el següent
resultat:
Hora de classes
1,5h/setmana



Pre-intermedi 2ª
(dill de 18,30h a
20h)

Cost
20,00.-€/h

NÚRIA LLADÓ i BESALÚ, per a la realització d’un curs de cuina mensual (de
setembre a juliol) de 19,30h a 21,30h, a raó de 175,00.-€/sessió, més IVA.

Vist el documents de proposta de despesa de contracte menor de servei emès per la
Sra. Cristina Pineda i Espinos, regidora responsable de l’àrea de cultura i
d’ensenyament de l’Ajuntament.
L’adopció d’aquest acord, és competència de la Junta de Govern Local, en virtut de les
delegacions de competències efectuades per l’Alcaldessa de la Corporació mitjançant
resolució 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 INTERLINGUA, S.L., amb
domicili a Girona-17001, al carrer Eiximenis, 8, 1r 1ª, i amb CIF B-17.747.213, per a
la realització de classes d’anglès de diferents nivells a la Casa de cultura, durant el
període comprès entre octubre de 2019 i juny de 2020, per import de 46,00.-€/h (IVA
exempt).
SEGON.- Acceptar el pressupost presentat per SUMMER UP, S.L., amb domicili
a Girona-17002, a la Plaça General Mendoza, 7, ppal, i amb CIF B-17.721.127, per la
realització de classes de francès a al Casa de cultura, durant el període comprès entre
octubre de 2019 i juny de 2020, per import de 40,00.-€/h (IVA exempt).
TERCER.- Acceptar el pressupost presentat per la Sra. ANNA ISABEL
CERVANTES GRABALOSA, amb domicili a Riudellots de la Selva-17457, a l’Avinguda
Països Catalans, 30 i amb NIF 40.334.486-F, per a la realització de classes de reforç a
la Casa de cultura, a aquells alumnes que la direcció del CEIP Riudellots hi derivi,
durant el curs escolar 2019-2020, i per import de 20,00€/hora (IXA exempt).
QUART.- Acceptar el pressupost presentat per la Sra. NÚRIA LLADÓ i BESALÚ,
amb domicili a Girona-17005, al carrer Santander, 25 A, 1r F, i amb DNI 40.273.602G, per la realització d’una sessió de cuina al mes (de setembre a juliol), a raó de
175,00.-€/sessió, més IVA, és a dir, 2.329,25.-€ (IVA inclòs).
CINQUÈ.- La despesa derivada de les presents contractacions serà a càrrec de
la partida pressupostària 330.22606.
SISÈ.- Donar trasllat de la present resolució als/a les interessats/ades,
juntament amb un exemplar de declaració responsable que hauran de retornar
degudament signada a les oficines municpals amb caràcter previ a la prestació del
servei i informar-ne al Ple municipal en la primera sessió ordinària que tingui lloc.
Resultat: Aprovat per unanimitat

11.0.- ADHESIÓ AL CONTRACTE DERIVAT 2015.05-D02 DE L'ACORD MARC DE
SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELÈCTRICA AMB DESTINACIÓ A LES
ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA ADJUDICAT PEL CONSORCI CATALÀ PEL
DESENVOLUPAMENT LOCAL.
Antecedents
El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de l’Associació
Catalana de Municipis (ACM), va aprovar en la sessió de la seva Comissió Executiva de
data 6 d’octubre de 2016, i prèvia tramitació del corresponent procediment
administratiu a tal efecte de conformitat amb els plecs de clàusules administratives
particulars i prescripcions tècniques aprovats en sessió de la Comissió Executiva de
data 9 de juny de 2016 i publicats al perfil de contractant de l’entitat, adjudicar l’Acord
marc pel subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats locals de
Catalunya (Expedient 2015.05), d’acord amb el següent detall d’empreses

seleccionades per lots: 1) AURA ENERGIA, SL”: Lot AT, 2) “ENDESA ENERGIA, SAU”:
Lots AT i BT, 3) “NEXUS ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, 4) “GAS NATURAL FENOSA (Gas
Natural Serveis SDG SA)”: Lots AT i BT, 5) “IBERDROLA CLIENTES, SAU”: Lots AT i BT
i 6) “FACTOR ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, procedint- se a la formalització efectiva dels
citat Acord amb les empreses adjudicatàries, en data 27 d’octubre de 2016.
Posteriorment i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a tal
efecte d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars aprovat per
Resolució de la Presidència del Consorci de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al
perfil de contactant de l’entitat, el CCDL va procedir a adjudicar, en virtut de l’acord
adoptat en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 10 de novembre de 2016,
el contracte derivat (Exp. D01-2015.05) de l’Acord marc pel subministrament
d’energia elèctrica, mitjançant subhasta electrònica, a l’empresa ENDESA ENERGIA,
SAU d’acord amb el detall de tarifes per lots que es relaciona a la part resolutiva del
present acord i a l’empara dels articles 25 i ss. del PCAP que va regir la licitació de
l’Acord marc del que deriva referenciat a l’apartat anterior, i que preveu de
conformitat amb els articles concordants aplicables del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic (TRLCSP), com una de les fórmules per a l’adjudicació
dels corresponents contractes derivats de subministrament, la possibilitat de realitzar
una subhasta electrònica entre els empreses seleccionades en l’Acord marc.
En data 9 de desembre de 2016, es va formalitzar, entre el CCDL i l’entitat mercantil
adjudicatària ENDESA ENERGIA, SAU, el corresponent contracte de subministrament
elèctric, licitat de conformitat amb el procediment derivat referenciat a l’apartat
anterior.
En data 9 de març de 2017 la Comissió executiva del CCDL, prèvia tramitació del
corresponent procediment administratiu a tal efecte i havent adoptat, el Comitè
Executiu de l’ACM en la sessió celebrada el dia 13 de desembre de 2016, un acord pel
que es resolgué acceptar formalment la cessió del contracte derivat en qüestió, al seu
favor, va acordar formalment la cessió del contracte derivat de l’Acord marc pel
subministrament elèctric amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient
de contractació núm. 2015.05 – D01) a favor de l’ACM, com a modificació subjectiva
de l’òrgan de contractació, actuacions que es formalitzaren en data 17 de març de
2017 mitjançant la signatura del corresponent contracte.
En data 17 d’octubre de 2017, l’òrgan de contractació de l’ACM va aprovar la pròrroga
del contracte de subministrament elèctric amb destinació a les entitats locals de
Catalunya (EXP 2015.05-D01) per un període de 12 mesos a comptar des de l’1 de
gener de 2018, en els mateixos termes i condicions d’execució del contracte i
prestació del subministrament d’electricitat establerts al plec de clàusules
administratives, abans citat.
En data 26 d’octubre de 2018, fou adoptada una Resolució de la Central de

Contractació de l’ACM, en virtut de la qual es disposà aprovar definitivament la segona
pròrroga del contracte de subministrament elèctric amb destinació a les entitats locals
de Catalunya (EXP 2015.05-D01) per un període de 12 mesos a comptar des de l’1 de
gener de 2019, en els mateixos termes i condicions d’execució del contracte i
prestació del subministrament d’electricitat establerts al plec de clàusules
administratives, abans citat.
En data 24 de gener de 2019, per Resolució de la Central de Contractació de l’ACM,
s’aprovà l’inici d’expedient de la tercera pròrroga del contracte derivat D01 de l’Acord
marc pel subministrament d’energia elèctrica.
En data 12 de febrer de 2019, l’empresa adjudicatària del contracte derivat D01,
ENDESA ENERGÍA SAU, comunicà a l’ACM la seva intenció de no procedir a la tercera
pròrroga del citat contracte.
En data 29 de març de 2019, i prèvia tramitació del procediment de la tercera
pròrroga del contracte derivat de l’Acord marc pel subministrament elèctric amb
destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05.D01) adjudicat i subscrit
amb l’empresa ENDESA ENERGÍA SAU, l’òrgan de contractació va acordar la
finalització del procediment d’aprovació de la tercera pròrroga del contracte derivat, a
l’haver manifestat l’adjudicatària del contracte la no acceptació de la pròrroga.
A conseqüència dels antecedents exposats, el dia 5 d’abril de 2019, la Comissió
executiva del CCDL acordà l’inici de l’expedient de contractació per l’adjudicació del
contracte derivat D02 de l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica amb
destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient núm. 2015.05.D02).
En data 9 de maig de 2019, la Presidència del CCDL per Resolució 24/2019 va
convocar la licitació del contracte derivat D02 de l’Acord marc del subministrament
d’energia elèctrica, amb l’aprovació dels plecs corresponents.
En data 22 de maig de 2019, la Mesa de contractació es reuní en sessió pública a la
seu del CCDL per a la celebració de subhastes electròniques per a l’adjudicació del
contracte derivat.
En data 6 de juny de 2019, acordà l’adjudicació dels lots d’Alta i Baixa tensió del
contracte derivat D02 de l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica a
l’empresa ENDESA ENERGÍA SAU.
Vist que la Junta de Govern local, en sessió celebrada el dia 21 de febrer de 2017, va
acordar l’adhesió d’aquest Ajuntament al contracte derivat 2015.05-D01 de l’acord
marc de subministrament d’energia elèctrica i posteriorment s’ha adherit a les
diferents pròrrogues pels anys 2018 i 2019.

Fonaments de Dret.Primer.- Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions
aprovats per acord de la Comissió Executiva del CCDL de data 9 de juny
publicats al perfil de contractant de l’entitat,
que regeixen l’Acord
subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats locals de
(Exp. 2015.05).

tècniques
de 2016 i
marc pel
Catalunya

Segon.- Plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la
Presidència del CCDL de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al perfil de contactant
de l’entitat que regeixen el contracte derivat de l'Acord marc del subministrament
d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05
D01).
Tercer.- Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei de contractes del sector públic, en especial articles 198 en relació al 156
respecte a l’adjudicació i formalització de contractes derivats en un Acord marc i 23.2
respecte al règim de vigència i pròrrogues dels contractes, i resta de normativa
concordant aplicable.
Quart.- Article 52 i ss. del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i resta de disposicions
vigents concordants en matèria de règim local que regulen el règim de funcionament i
competències de les entitats locals (...)/ o articles aplicables de Llei d’organització
comarcal.
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.- Que el municipi de Riudellots de la Selva, s’adhereixi al contracte
derivat (Exp. 2015.05-D02) de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica
destinat a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05), per una durada inicial de
dotze mesos, a partir de l'1 de gener de 2020, període que es podrà prorrogar
excepcionalment per nou mesos més.
Les condicions econòmiques especificades per lots i tarifes són:
Preus terme d’energia:
Lot 1 Baixa Tensió (BT):

Baixa
tensió:

Tarifa/període

Preu €/MWh

Sublot BT1

2.0A

129,275

Sublot BT2

2.0DHAP1

153,682

Sublot BT3

2.0DHAP2

74,015

Sublot BT4

2.0DHSP1

152,397

Sublot BT5

2.0DHSP2

81,426

Sublot BT6

2.0DHSP3

69,899

Sublot BT7

2.1A

145,415

Sublot BT8

2.1DHAP1

167,407

Sublot BT9

2.1DHAP2

89,37

2.1DHSP1

167,865

2.1DHSP2

97,008

2.1DHSP3

82,541

3.0AP1

114,198

3.0AP2

100,212

3.0AP3

72,623

Sublot
BT10
Sublot
BT11
Sublot
BT12
Sublot
BT13
Sublot
BT14
Sublot
BT15

Lot 2 Alta Tensió (AT):
Alta tensió:

Tarifa/període Preu €/MWh

Sublot AT1

3.1AP1

98,851

Sublot AT2

3.1AP2

91,014

Sublot AT3

3.1AP3

72,865

Sublot AT4

6.1AP1

114,934

Sublot AT5

6.1AP2

97,737

Sublot AT6

6.1AP3

90,992

Sublot AT7

6.1AP4

81,417

Sublot AT8

6.1AP5

74,936

Sublot AT9

6.1AP6

65,815

Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 23
del Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat (Exp.2015.05
D02).
Preus del terme de potència:
Lot 1 Baixa Tensió (BT):

Baixa
€/kW i any
tensió
Tarifa Període 1
2.0 A
2.0
DHA
2.0
DHS
2.1 A
2.1
DHA
2.1
DHS
3.0 A

Període 2 Període 3

38,043426
38,043426
38,043426
44,444710
44,444710
44,444710
40,728885 24,437330 16,291555

Lot 2 Alta Tensió (AT):
Alta
€/kW i any
tensió
Tarifa Període 1

Període 2 Període 3 Període 4 Període 5 Període 6

3.1 A

59,173468 36,490689 8,367731

6.1 A

39,139427 19,586654 14,334178 14,334178 14,334178 6,540177

Els preus del terme de potència són fixats per la regulació vigent.
Ordre
IET/107/2014, de 31 de gener (BOE núm. 312, de 26 de desembre de 2014) i Ordre
IET/2444/2014, de 19 de desembre (BOE núm. 28, d’1 de febrer de 2014).
SEGON.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa a favor d’Endesa
Energia SAU.- empresa adjudicatària del contracte derivat de l’acord marc de
subministrament d’energia elèctrica-, que s’imputarà dins del pressupost municipal, a
càrrec de la partida pressupostària 165.22100.
TERCER.- Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa
adjudicatària del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’energia
elèctrica (Avinguda Vilanova, 2-10 , 08018, Barcelona), tot donant-li els efectes de
publicitat que siguin preceptius.
QUART.- Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM
(preferentment per e-notum al NIF G66436064 i el correu electrònic
centraldecompres@acm.cat o per correu postal al carrer València núm. 231, 6a planta,
08007 Barcelona).
Resultat: Aprovat per unanimitat

12.0.- APROVACIÓ DE L'ACORD DE COL•LABORACIÓ AMB L'ASSOCIACIÓ
GIRONINA D'ORIENTACIÓ EMPRESARIAL (AGOE) PER OFERIR ORIENTACIÓ A
L'OBRADOR DEL FOODLAB
Vist que la Diputació de Girona va informar a aquest Ajuntament (E2019001040) que
té vigent un conveni perquè els municipis de la demarcació de Girona puguin disposar
de l’equip d’experts de l’Associació Gironina d’Orientació Empresarial (a partir d’ara
AGOE), amb l’objectiu de donar suport, assessorament i formació a empreses,
emprenedors i personal tècnic.
Atès que la Diputació de Girona també va informar que el servei no substituirà en cap
cas, els serveis que prestin els tècnics de promoció econòmica, sinó que el
complementarà en la vessant pràctica a partir de l’experiència personal i professional
de l’assessor d’AGOE.
Atès que aquest servei no tindrà cap cost econòmic per a l’Ajuntament ni per a les
persones assessorades.
Vist que l’Ajuntament de Riudellots de la Selva disposa d’un servei d’obrador d’ús
compartit en les instal·lacions del FoodLab. Vist que actualment en l’obrador hi
desenvolupen activitats un emprenedora i una empresa de nova creació. Vist però que
l’obrador té capacitat per a prestar servei a més emprenedors.
Atès també que diverses persones s’han adreçat al servei de promoció econòmica
demanant informació sobre l’obrador, però que finalment no han acabat presentant la
documentació que l’Ajuntament exigeix per a sol·licitar el servei.
Atès que des de l’àrea de dinamització econòmica es considera oportú oferir un
acompanyament més intensiu a aquestes persones que estan interessades en fer ús
de l’obrador, però que no acaben presentant la corresponent sol·licitud, a causa de les
dificultats tècniques que troben a l’hora de redactar la documentació que exigeix
l’Ajuntament.
Atès que actualment cap dels empleats de l’Ajuntament pot oferir aquest servei
d’assessorament als nous emprenedors en l’àmbit agroalimentari que estiguin
interessat en utilitzar l’obrador compartit, s’ha contactat amb l’AGOE per consultarels-hi si podrien prestar aquest servei d’assessorament.
Vist que després d’un primer contacte amb l’AGOE, aquesta associació ha proposat
subscriure un acord de cooperació amb l’Ajuntament per prestar els serveis
d’orientació en el procediment de concessió d’autoritzacions per l’ocupació de l’obrador
i en la redacció de la documentació que cal presentar juntament en la sol·licitud del
servei.
De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar l’acord de cooperació entre l’Associació Gironina d’Orientació
Empresarial (AGOE) i l’Ajuntament de Riudellots de la Selva, per la prestació del servei
d’assessorament i orientació en el procediment de concessió d’autoritzacions per
l’ocupació de l’obrador i en la redacció de la documentació que cal presentar
juntament en la sol·licitud del servei, i que es transcriu a continuació:

REUNITS
[…]
Ambdues parts duen a efecte el present Acord per a la realització d'una
ORIENTACIO Empresarial, d'acord als estatuts d'aGOe, i d'acord a les condicions
particulars que es detallen a continuació i les condicions generals següents:
CONDICIONS PARTICULARS
aGOe, com a entitat orientadora, prestarà a l'assessorat els serveis que
s'indiquen a continuació i que constitueixen l'objecte d'aquesta ORIENTACIÓ:
Revisió procés de sol.licitud de lloguer de l'obrador amb l'objectiu de reduir la
documentació i possibilitat d'ajuda als interessats en la preparació de la
documentació.
L'inici de l'Orientació és previst pel 16/10/2019 i l'acabament pel 31/12/2019.
Els membres d'aGOe designats per realitzar l'orientació declaren estar d'acord a
les condicions generals i particulars i assumeixen l'obligació de confidencialitat i
discreció previstes en les condicions generals.
CONDICIONS GENERALS
1.- Designació d'assessors
1.1
aGOe realitzarà l'orientació amb els assessors que lliurement designi.
aGOe es reserva la facultat de incrementar el nombre d'assessors o
canviar-los en el moment que consideri oportú, sense més requisit que
posant-ho en coneixement de l'Assessorat.
1.2

Els assessors designats per aGOe, per dur a terme l'orientació establerta
en el present acord, estan protegits per les corresponents assegurances
de riscos personals durant tot el temps que, amb l'exclusiu fi de realitzar
l'orientació estiguin desplaçats fora del seu domicili habitual.

2.- Realització de l'orientació
2.1
Els assessors donen el seu servei de manera voluntària i gratuïta, per lo
que no existeix relació laboral ni tampoc relació professional de prestació
autònoma de serveis. L'Assessorat es lliure de seguir o no les
recomanacions que li aportin els assessors i assumeix la responsabilitat
total sobre totes les decisions que prengui o pugui prendre. En
conseqüència, no serà possible exigir responsabilitats a aGOe ni als
assessors en relació a les prestacions d'aquests.
2.2

La duració de l'orientació pot ser modificada durant l'execució per acord
mutu entre l'Assessorat i l'assessor d'aGOe. Per iniciativa de qualsevol de
les parts, es podrà donar per acabada en qualsevol moment.

2.3

aGOe adoptarà totes les mesures apropiades per protegir
la
confidencialitat i discreció de les informacions relatives a l'assessoria.

3.- Clàusules Econòmiques
3.1
No existirà cap relació econòmica entre els Assessors designats per aGOe i
l'Assessorat.

3.2

Els Assessors actuen en règim de voluntariat, és a dir, gratuïtament, i per
tant no rebran remuneració ni honoraris de cap naturalesa. En
conseqüència, les prestacions mai son retribuïdes i mai faran que els
assessors obtinguin renda de cap classe.

3.3

L'Assessorat, al seu càrrec, facilitarà als assessors tots els medis necessaris
per la seva tasca.

3.4

L'Assessorat és lliure de contribuir als fins específics d'aGOe, però si vol
manifestar-ne la seva satisfacció pels serveis rebuts, pot realitzar una
aportació TOTALMENT VOLUNTÀRIA, en concepte de donatiu a favor
d'aGOe, mitjançant transferència al compte ES28 0182 2770 9302 01740
3340, indicant com a concepte "Donatiu de ........ amb DNI/NIF/NIE.....".

4.- Protecció de Dades
Les dades de caràcter personal que són sol·licitades per aGOe i facilitades
voluntàriament per l'Assessorat en la corresponent sol·licitud de serveis, formulari
de petició de dades, en la documentació que l'acompanya o en forma verbal, són
recollides per aGOe exclusivament amb la finalitat de prestar el servei que ha
demanat l'Assessorat. Són incorporades a fitxer de titularitat privada d'aGOe i del
que aGOe n'és l'únic responsable i l'únic destinatari.
Per tal de donar compliment al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu
i del Consell, de 27/04/2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques
pel que fa al Tractament de Dades personals i a la lliure circulació de aquestes
dades, i seguint les recomanacions i instruccions emeses per l'Agència Espanyola
de Protecció de Dades, li informem que,
4.1
El Responsable del Tractament de les Dades és aGOe
4.2
Les dades que vostè facilita seran considerades en el REGISTRE
D'ACTIVITATS
DEL
TRACTAMENT
DE
DADES
DELS
ASSESSORATS/RECEPTORS DE SERVEIS d'aGOe, amb la finalitat de
gestionar el servei contractat i altres gestions relacionades amb l'esmentat
servei. També se li informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés,
rectificació, cancel·lació, oposició, supressió i limitació, indicant-ho per
escrit a l'adreça postal o de correu electrònic del Responsable del
Tractament de les Dades, indicat en l'apartat anterior.
4.3

4.4

4.5
4.6

Totes las dades recollides compten amb el compromís de confidencialitat,
amb les mesures de seguretat establertes legalment, i no son cedides o
tractades per receptor dels serveis d'aGOe, excepte en els casos en els
que fos imprescindible per la correcta prestació del servei.
Una vegada finalitzada la relació entre aGOe i l'Assessorat, les dades
seran arxivades i conservades durant un període de temps de 4 anys,
després de la qual cosa seran eliminades o, en cas de sol·licitar-ho per via
escrita a aGOe, retornades íntegrament a l'Assessorat o al seu autoritzat
legal.
En casos excepcionals, les dades podran ser cedides per aGOe a altres
entitats que, sota contracte o conveni, prestin serveis a la mateixa.
En relació amb l’enviament d’informació general de aGOe li sol·licitem

mitjançant la seva signatura, autorització per enviar-li les comunicacions
relacionades amb els nostres serveis per qualsevol mitjà (portal, email o
telèfon).

SI
NO
L’assessorat manifesta estar assabentat de la informació anterior, i per deixar
constància del seu consentiment explícit, tant sobre el contingut de l’Acord
d’Assessorament, com pel que fa al Tractament de Dades Personals per part
d'aGOe, i perquè així consti, signa aquest document en el lloc i data indicats.
SEGON.- Facultar àmpliament a l’Alcaldessa, la Sra. Montserrat Roura i
Massaneda, per a la signatura del document corresponent i la realització d’altres
gestions necessàries per a la formalització de l’aprovació disposada, si s’escau.
TERCER.- Designar a l’AODL de dinamització econòmica com a persona
responsable del correcte desenvolupament de les activitats d’assessorament.
Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.
Resultat: Aprovat per unanimitat

13.0.- ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL NUCLI ANTIC DE RIUDELLOTS DE LA
SELVA. INSCRIPCIÓ DE AL REGISTRE MUNICIPAL D’ENTITATS
Vista la sol·licitud presentada en data 23 de setembre de 2019 amb número de
registre E2019004797, pel Sr. Arnau Pujol Cabarrocas, on comunica la creació d’una
nova entitat al municipi de Riudellots anomenada “Associació de veïns del nucli
antic de Riudellots de la Selva” i sol·licita l’alta d’aquesta nova entitat en el
Registre d’Entitats municipals.
Vist que juntament amb la sol·licitud, adjunten número identificació fiscal G55356893,
els Estatuts, l’acta fundacional de l’associació i la corresponent sol·licitud d’inscripció
a la Direcció General de Dret i entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya. Així
com l’acreditació que l’associació de veïns té domicili social i fiscal al Carrer Major
número 83 Riudellots de la Selva.
Atès que el Registre Municipal d’Entitats i associacions ciutadanes té l’objecte de
permetre a l’Ajuntament el coneixement del nombre d’entitats i associacions existents
en el municipi, a l’efecte de permetre una correcta política municipal de foment de
l’associacionisme ciutadà.
Vist que el Reglament d’Entitats Municipals en l’article cinquè estableix que: “La
inscripció en el registre dóna dret a participar en les activitats, reunions i consultes
que, compreses en l’àmbit de participació ciutadana elabori l’Ajuntament, així com a
rebre el suport material o econòmic en les condicions en que aquest es reguli”.

De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Disposar la inscripció al Registre d’Entitats Municipal de l’Associació
de veïns del nucli antic de Riudellots de la Selva, que resta condicionada a la
presentació de la resolució favorable de la sol·licitud d’inscripció de la constitució de
l’associació al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.
SEGON.- Disposar que s’haurà d’informar a l’Ajuntament de qualsevol canvi
que es produeixi en l’entitat, ja sigui referent a la modificació Estatus, composició,
seu, etc.
TERCER.- Donar trasllat del present acord al representat de Associació de veïns
del nucli antic de Riudellots de la Selva.
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,

