ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 9 DE JULIOL DE
2019
Identificació de la sessió:
Núm. JGL2019000015
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 9 de juliol 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 DE DESPESES VARIES
3.- SERVEI D'INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA DE LA XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA
DIPUTACIÓ DE GIRONA MES DE MAIG
4.- SERVEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. ACCEPTACIÓ PRESSUPOST.
5.- SERVEI D'INSPECCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE BAIXA TENSIÓ DE LA
URBANITZACIÓ CAMP QUART. ACCEPTACIÓ PRESSUPOST.
6.- SOL·LICITUD D’ACCÉS A LES DADES PROTEGIDES PEL SECRET ESTADÍSTIC DEL
SERVEI D’INFORMACIÓ ESTADÍSTICA LOCAL “XIFRA” DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA
7.- SUBVENCIÓ JOVES PARTICIPANTS EN EL PROJECTE D'HEREUS I PUBILLES DE
L'ANY 2018/2019.
8.- URGENTS:
8.1.- SUBMINISTRAMENT MATERIAL DIDÀCTIC I DE LLEURE PER A LA LLAR D'INFANTS
MUNICIPAL. ACCEPTACIÓ PRESSUPOSTOS.
8.2.- AJUT SOCIAL PAGAMENT CASAL D'ESTIU
8.3.- AGRUPACIÓ CULTURAL I ESPORTIVA RIUDELLOTS SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ
A LA SECCIÓ DEL CLUB CICLISME RIUDELLOTS.
9.- 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 26 de juny 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/2019/13 que s’adjunta al present
com annex, d’import CINQUANTA-SIS MIL CINC CENTS VUITANTA-SET EUROS I
VUITANTA-DOS CÈNTIMS (56.587,82€).
SEGON.- 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 MAIG
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 Maig, la Xarxa Local de Municipis ha
recaptat 4.029,38€ en concepte d’Inspecció IAE i Sancions d’Inspecció IAE. Dels quals
392,71€ 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 Maig serà 3.636,67€.
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 MAIG, en
període voluntari i executiu, per un import total de 3.636,67€; en concepte d’inspecció
IAE.
SEGON.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.

Resultat: Aprovat per unanimitat

4.0.- SERVEI
PRESSUPOST.

DE

PREVENCIÓ

DE

RISCOS

LABORALS.

ACCEPTACIÓ

La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, estableix el deure
de les administracions públiques de protecció del personal al seu servei davant els
riscos laborals.
En compliment del deure de protecció, les administracions públiques hauran de
garantir la seguretat i la salut del personal al seu servei en tots els aspectes
relacionats amb la feina. A aquests efectes, en el marc de les seves responsabilitats,
l’administració realitzarà la prevenció dels riscos laborals mitjançant la integració de
l’activitat preventiva a l’administració i l’adopció de les mesures que siguin necessàries
per a la protecció de la seguretat i la salut dels treballadors, amb les especialitats que
corresponguin en matèria de pla de prevenció de riscos laborals, avaluació de riscos,
informació, consulta i participació i formació dels treballadors, actuació en casos
d’emergència i de risc greu i imminent vigilància de la salut, i mitjançant la constitució
d’una organització i dels mitjans necessaris.
Atesa la voluntat d’aquest Ajuntament de contractar l’esmentat servei de prevenció a
una empresa externa, s’ha demanat pressupost a diferents empreses especialitzades,
amb el següent resultat:

Empresa

Ergo-Laboris, SL
Prevencicat, SL
ICES Prevención

Preu
Vigilància de la
especialitats
Reconeixements
salut
tècniques (IVA
mèdics
(IVA exclòs)
exclòs)
10,00.55,00.492,00.-€/any
€/treballador
€/treballador
23,00.52,00.910,50.-€/any
€/treballador
€/treballador
47,10.-€/treballador
845,75.-€/any

Total (sobre
treballadors)
1.727,00 €
2.327,50 €
1.740,75 €

Vista la proposta de despesa de contracte menor de servei emesa per l’AlcaldessaPresidenta de la Corporació.
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 ERGO-LABORIS, S.L., amb
domicili al carrer de la Riera de Bugantó, número 5 de Girona-17003, i amb NIF B17.800.731, per a la prestació del servei de prevenció de riscos laborals, per import
de:
 595,32.-€ (IVA inclòs)
 12,10.-€/treballador (IVA inclòs), en concepte de quota fixa anual i
formalització del contracte de cobertura.
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55,00.-€/treballador, per al reconeixement mèdic d’acord amb els
protocols específics amb analítica.

SEGON.- La prestació del servei serà pel període comprès entre l’1 de juliol de
2019 i el 30 de juny de 2020, ambdós inclosos.
TERCER.- La despesa derivada de la present contractació serà a càrrec de la
partida pressupostària 2019.920.22706.
Donar trasllat del present acord a l’interessada, juntament amb un exemplar de
declaració responsable que haurà de retornar degudament omplerta i signada a les
oficines municipals, amb caràcter previ a la prestació del servei.

Resultat: Aprovat per unanimitat

5.0.- SERVEI D'INSPECCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE BAIXA
TENSIÓ DE LA URBANITZACIÓ CAMP QUART. ACCEPTACIÓ PRESSUPOST.
El dia 31 de març de 2014 es va signar l’acta de recepció dels serveis urbanístics de la
Urbanització Camp Quart que, entre d’altres, incloïa l’enllumenat públic.
El dia 3 de juny de 2008, l’empresa instal·ladora de baixa tensió, va emetre certificat
d’inspecció inicial amb resultat favorable, conforme la instal·lació havia sigut realitzada
d’acord amb les prescripcions del Reglament Electrotècnic per a baixa tensió i les
seves ITC-BT (RD 842/2002, de 2 d’agost), així com amb la documentació tècnica
corresponent (Exp. 173344/08).
Vist que el proppassat dia 27 de juny de 2019, va tenir entrada al registre de
documents d’aquest Ajuntament (E2019003432), ofici de TÜV RHEINLAND IBÉRICA
INSPECTION, CERTIFICATION & TESTING, S.A., organisme de control autoritzat per la
Generalitat de Catalunya, pel que posaven en coneixement d’aquest Ajuntament que
correspon realitzar la inspecció periòdica de baixa tensió de la instal·lació elèctrica de
la Urbanització Camp Quart (número d’instal·lació 244786).
Vista la proposta econòmica presentada per la mateixa empresa, per la prestació del
servei d’inspecció de l’esmentada instal·lació elèctrica:
 Import: 155,00.-€, més IVA
 Taxa: 10,95.-€
 Total: 198,50.-€
Vist l’informe emès per l’enginyer municipal sobre el pressupost presentat.
Vista la proposta de despesa de contracte menor de servei emesa per l’AlcaldessaPresidenta de la Corporació.
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 proposta econòmica formulada per TÜV RHEINLAND
IBÉRICA INSPECTION, CERTIFICATION & TESTING, S.A., amb domicili al carrer
Garrotxa, 10-12 de El Prat de Llobregat-08820, i NIF A-59.555.466; per a la prestació
del servei d’inspecció periòdica de la instal·lació elèctrica de baixa tensió de la
Urbanització Camp Quart d’aquest municipi, per import de CENT NORANTA-VUIT
EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (198,50.-€), IVA inclòs.
SEGON.- La despesa derivada de la present contractació serà a càrrec de la
partida pressupostària 2019.454.21003.
TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada, juntament amb un
exemplar de declaració responsable que haurà de retornar a les oficines municipals,
degudament omplerta i signada, amb caràcter previ a la prestació del servei.

Resultat: Aprovat per unanimitat

6.0.- SOL·LICITUD D’ACCÉS A LES DADES PROTEGIDES PEL SECRET
ESTADÍSTIC DEL SERVEI D’INFORMACIÓ ESTADÍSTICA LOCAL “XIFRA” DE LA
DIPUTACIÓ DE GIRONA
Vist que la Diputació de Girona ofereix informació estadística de tots els municipis de
la demarcació a la pàgina web www.ddgi.cat/xifra.
Vist que a partir de l’any 2019, s’aplica el secret estadístic en la difusió dels valors
més petits de quatre en les dades sobre contractació registrada.
Atès que la Diputació de Girona ha informat de que disposa de les dades de tots els
municipis de la província sense secret estadístic, i que els Ajuntaments poden
sol·licitar accedir a aquestes dades a través d’un usuari i contrasenya.
Vist que en el formulari de sol·licitud de les dades, s’ha descriure i detallar la finalitat
per la qual volen obtenir-se les dades, la persona que dirigirà tècnicament el projecte i
la que tractarà les dades.
Atès que des de la regidoria de dinamització econòmica es creu necessari disposar del
màxim nombre de dades estadístiques sobre el municipi, per tal de dissenyar i avaluar
les polítiques públiques que s’impulsin des d’aquesta àrea.
De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local, ACORDA:

PRIMER.- Sol·licitar a la Diputació de Girona l’accés a les dades subjectes a
secret estadístic i que actualment no apareixen publicades a la web
www.ddgi.cat/xifra.
SEGON.- Designar al regidor de dinamització econòmica, com a director tècnic
del projecte, i l’AODL com a responsable del tractament de les dades que es facilitin
des de la Diputació de Girona.
TERCER.- Donar trasllat del present acord a la Diputació de Girona.

Resultat: Aprovat per unanimitat

7.0.- SUBVENCIÓ JOVES PARTICIPANTS EN EL PROJECTE D'HEREUS I
PUBILLES DE L'ANY 2018/2019

Atès que l’Ajuntament de Riudellots de la Selva té la voluntat de promoure la cultura
popular i les tradicions locals entre la població, i en especial als joves del municipi.
Atès que per la redacció del Pla local de joventut de Riudellots de la Selva es va fer
una anàlisi acurada de la realitat dels joves del municipi per a la posterior proposta
d’objectius i projectes d’actuació.
Vist que un dels objectius d’aquest Pla és la participació juvenil i la cohesió social
entre els joves del municipi.
Atès que una de les moltes de les activitats proposades en el Pla local de joventut és
el projecte d’hereus i pubilles. Aquest projecte té com objectiu la participació juvenil a
partir de la tradició de l’elecció d’un hereu i una pubilla d’entre els joves que fan 18
anys l’any en curs, en el marc de la Festa Major. Aquesta tradició s’ha transformat en
un procés participatiu mitjançant el qual tot el grup generacional que compleix 18
anys durant l’any s’organitza a través d’una taula de joves per tal de decidir un
projecte conjunt.
En el projecte conjunt que fan aquests joves, inclou la participació en el concurs
d’hereus i pubilles de la Festa Major, l’organització al llarg de l’any de diferents
activitats per mantenir la cohesió de grup, com ara l’organització d’un sorteig d'una
panera, la participació a la Fira Fiporc amb una parada de marxandatge a la fira i
organització d’activitats infantils (maquillatge de cara, jocs, etc.). Al finalitzar el
projecte organitzen una sortida entre aquests joves.
Aquest any han participat un total de 10 joves en aquest projecte, dels quals 9 han
participat a la sortida de final de projecte.
En aquest sentit, per tal de premiar als joves que durant l’any han participant en el
projecte conjunt d’hereus i pubilles, és voluntat de la corporació subvencionar la
sortida final.

De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Subvencionar als joves participants en el projecte d’hereus i pubilles,
per import de 50,00 € per els 9 joves, per facilitar que puguin dur a terme la sortida
de final del projecte.
SEGON.- Les despeses derivades del projecte Hereus i Pubilles s’imputaran a la
partida pressupostària 338.22609 del pressupost de l’exercici vigent.
TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.
Resultat: Aprovat per unanimitat
8.0.- URGENTS:
8.1.- SUBMINISTRAMENT MATERIAL DIDÀCTIC I DE LLEURE PER A LA LLAR
D'INFANTS MUNICIPAL. ACCEPTACIÓ PRESSUPOSTOS.
És voluntat d’aquest Ajuntament que la Llar d’infants disposi del material didàctic i de
lleure necessari per al desenvolupament de les seves activitats habituals durant el
proper curs escolar, així com d’un llit d’evacuació addicional.
Vista la proposta formulada per la directora de l’esmentada Llar d’infants de
subministrament de material divers, acompanyada dels següents pressupostos:
Empresa
Hiper escola Girona, SL
Hermex Iberica, SL
Segurbaby, SL

Data i registre entrada
05/07/2019 Nº 3579
08/07/2019 Nº 3608
09/07/2019 Nº 3623

Import (IVA exclòs)
859,32.-€
944,76.-€ (*)
123,55.-€

(*) 800,33.-€ al 21% d’IVA i 144,43.-€ al 4%

Vista la proposta de despesa de contracte menor de servei emesa per la regidora Sra.
Cristina Pineda Espinosa, com a regidora responsable de l’àrea d’ensenyament
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 la urgència de la present proposta.
SEGON.- Acceptar el pressupost presentat per HIPER ESCOLA GIRONA, SL,
amb domicili a Girona-17007, al carrer Adri, 27 de Domeny, i amb NIF B-17.421.819,
per import de MIL TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS (1.039,78.-€),
IVA inclòs, pel subministrament del material que es detalla en el pressupost 71692.

El subministrament s’haurà de realitzar a les instal·lacions de la Llar d’infants,
durant el mes de juliol o els primers dies de setembre, abans de l’inici del proper curs
escolar.
TERCER.- Acceptar el pressupost presentat per HERMEX IBERICA, SL, amb
domicili a Sabadell-08203, al carrer Brutau, 96, i amb NIF B-66.629.494, per import
de MIL CENT DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS (1.118,61.-€), IVA inclòs,
pel subministrament del material que es detalla en el pressupost 123256.
El subministrament s’haurà de realitzar a les instal·lacions de la Llar d’infants,
durant el mes de juliol o els primers dies de setembre, abans de l’inici del proper curs
escolar.
QUART.- Acceptar el pressupost presentat per SEGURBABY, S.L., amb domicili
a Mataró-08304, al carrer Salvador Espriu, 80, i amb NIF B-64.768.955, per import de
CENT QUARANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (149,50.-€), per al
subministrament d’un llit d’evacuació de 100x50cm, amb quatre rodes giratòries amb
una resistència de 80kg/roda.
El subministrament s’haurà de realitzar a les instal·lacions de la Llar d’infants,
durant el mes de juliol o els primers dies de setembre, abans de l’inici del proper curs
escolar.
CINQUÈ.- La despesa derivada de les presents contractacions serà a càrrec de
la partida pressupostària 2019.920.22000.
SISÈ.- Donar trasllat del present acord als/a les interessats/ades, 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

8.2.- AJUT SOCIAL PAGAMENT CASAL D'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.
Atès que en la Junta de Govern Local celebrada el 26 de juny es va acordar sol·licitar
informació complementària per acceptar o denegar la proposta formulada en l’informe
de l’educadora social Sra. Rosa Planas en quant proposa que l’ajuntament reconegui el
90 % del cost total del casal d’estiu i la família el 10 % restant.

De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Acceptar la urgència de la proposta.
SEGON.- Un cop obtinguda la informació complementària, s’accepta reconèixer
al seu beneficiari, W.F.C.S, un ajut econòmic de 218,40 € per pagar el 70 % del cost
del casal d’estiu dels seus dos fills menors.
TERCER.- El citat import anirà a càrrec de la partida pressupostària 231.48004 i
s’ingressarà directament al número de compte facilitat a l’efecte per l’empresa que
gestiona el casal, Sport Assistance 2000 SL amb CIF B60223062, ES17 2100 8668
2502 0011 3922.
QUART.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.
Resultat: Aprovat per unanimitat

8.3.- AGRUPACIÓ CULTURAL I ESPORTIVA RIUDELLOTS SOL·LICITUD DE
SUBVENCIÓ A LA SECCIÓ DEL CLUB CICLISME RIUDELLOTS.
Vista la instància presentada pel Sr. Carles Simon Gruat en data 28 de març de 2019
en representació de la secció de ciclisme de l’Agrupació Cultural i Esportiva Riudellots
(ACER) amb registre entrada número E2019001860, per sufragar part de les despeses
per l’adquisició d’una nova equipació per aquesta secció.
Vist que la Junta de Govern Local en sessió ordinària en data 19 de febrer de 2019 va
aprovar atorgar a l’Agrupació Cultural i Esportiva Riudellots amb NIF G17414004, una
subvenció d’import 18.360,00€, per sufragar part de les despeses de l’any 2019, dels
equips de la secció de futbol sala, d’atletisme i ciclisme.
Atès que la secció de ciclisme forma part de l’Agrupació Cultural i Esportiva Riudellots,
i vist que ja es va concedir una subvenció per aquesta secció, segon resolució de la
Junta de Govern Local.
De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar la urgència de la present proposta.
SEGON.- Denegar la petició formulada per la secció de ciclisme de l’Agrupació
Cultural i Esportiva Riudellots pels motius exposats a la part expositiva.
TERCER.- Notificar el present acord a l’Agrupació Cultural i Esportiva Riudellots
i al representat de la secció de ciclisme pel seu coneixement.

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,

