ASSISTENTS:
Alcaldessa-Presidenta:
Sra. Montserrat Roura i Massaneda
A la Sala 1 de la Casa Consistorial de
Riudellots de la Selva, essent les
16:00, del dia 11 d'octubre de 2017, es
reuneix la Junta de Govern Local per a
celebrar sessió resolutòria Ordinària,
sota la presidència de la Sra.
Alcaldessa i amb l’assistència de la
Secretària municipal, qui dóna fe de
l’acte, i dels regidors que al marge
s’expressen.

Regidors/es assistents:
Sra. Cristina Pineda Espinosa
Sr. Josep Mª Corominas i Pujol
Sr. Lluís Martí Barnés i Tarrés
Regidor/a convidat/ada:
Sra. M Carme Camps i Goy
Han excusat la seva absència:
Cap
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Secretària:
Sra. Èlia Massó i Tamayo

ORDRE DEL DIA

1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
CELEBRADA EL PROPPASSAT DIA 26 DE SETEMBRE DE 2017
2. AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE DESPESES VÀRIES
3. SERVEI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DEL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA.
VARIS.
4. LLICÈNCIA URBANÍSTICA. ILUNION BUGADERIES DE CATALUNYA SA
5. LLICÈNCIA URBANÍSTICA. JM T N
6. OBRES DE CONDICIONAMENT
ACCEPTACIÓ PRESSUPOST.

D'UN

TRAM

DEL

CARRER

MAJOR.

7. MODIFICACIÓ ADJUDICACIÓ ADQUISICIÓ DE VEHICLE
8. URGENTS:
- 8.1 RECTIFICACIÓ LIQUIDACIÓ. PARBOMA SL
-

8.2 LLICÈNCIA URBANÍSTICA. SAIN AUTOMATION SOLUTIONS

-

8.3 LLICÈNCIA URBANÍSTICA. FRIGORÍFICOS COSTA BRAVA SA

-

8.4 PROJECTE D'ARRANJAMENT DEL MARGE DEL CAMÍ DE CAN PEIXANT
I L'AVINGUDA DE GIRONA A RIUDELLOTS DE LA SELVA. APROVACIÓ
INICIAL.
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SUBMINISTRAMENT
ORNAMENTACIÓ
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PER
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Obert l’acte per la Sra. Alcaldessa, s’inicia el debat dels anteriors punts detallats:

1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
CELEBRADA EL PROPPASSAT DIA 26 DE SETEMBRE DE 2017
Vista la proposta d’acord número PRP2017/932 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vist l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local
celebrada el proppassat dia 26 de setembre de 2017 (RESJGL2017/16).
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de
Govern Local, celebrada el proppassat dia 26 de setembre de 2017
(RESJGL2017/16).

Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
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2. AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE DESPESES VÀRIES
Vista la proposta d’acord número PRP2017/929 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vista les relació de factures que s’indicarà.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar la relació de factures número F/2017/17 que s’adjunta al
present com annex, d’import TRETZE MIL SIS-CENTS TRENTA-DOS EUROS I
VUITANTA-NOU CÈNTIMS (13.632,89€).
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SEGON.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.

Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.

3. SERVEI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DEL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA.
VARIS.
Vista la proposta d’acord número PRP2017/913 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
El Servei de Gestió Tributària del Consell Comarcal de La Selva ha tramès diferent
documentació relativa a actuacions diverses de gestió i cobrament de tributs locals
que té delegades, la qual ha estat oportunament revisada i conformada, procedint
en el present estat de sotmetre-la a la Junta de Govern Local per aprovació si
s’escau.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
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PRIMER.- Aprovar la liquidació mensual tramesa pel Servei de Recaptació del
Consell Comarcal de La Selva, corresponent als imports recaptats durant el mes
d’AGOST, en període voluntari i executiu, per un import total de 34.584,76€, pels
conceptes tributaris que s’hi detallen.
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SEGON.- Aprovar el plec de càrrec corresponent el mes d’AGOST tramès pel
mateix Servei de Recaptació del Consell Comarcal de La Selva i referit als conceptes
tributaris i imports que seguidament s’indiquen:
EXERCICI
2017
2017
2017

CONCEPTE
APROFITAMENT ESPAIS DOMINI PÚBLIC
IBI URBANA
IBI URBANA

2017

IBI URBANA

2017
2017
2017

IIVTNU
IIVTNU
RECÀRREC EXTEMPORANEÏTAT
TOTAL CÀRRECS

IMPORT
37.175,60
606,14
1.007,30
2.219,58
6.098,88
3.484,10
146,09
49.124,25€

TERCER.- Aprovar el plec de càrrec corresponent el mes de JULIOL tramès
pel mateix Servei de Recaptació del Consell Comarcal de La Selva i referit als
conceptes tributaris i imports que seguidament s’indiquen:
EXERCICI
2017
2017
2017

CONCEPTE
IAE
IAE
IAE

2017

ICIO

IMPORT
102.748,52
517,67
407.403,81
112,81

2017
2017
2017
2017

ICIO
87,52
IIVTNU
11.112,51
IIVTNU
989,46
TAXA ESTUDI ÀMBIT URBANÍSTIC
806,24
TOTAL CÀRRECS
523.778,54€
QUART.- Aprovar les baixes corresponents al mes d’AGOST tramès pel
mateix Servei de Recaptació del Consell Comarcal de La Selva i referit als conceptes
tributaris i imports que seguidament s’indiquen, disposant-ne la corresponent baixa
dels comptes municipals.

EXERCICI
2017
2016
2016

CONCEPTE
ESCOMBRARIES
IBI URBANA
IIVTNU

2017

ESCOMBRARIES

2017

IBI URBANA
TOTAL CÀRRECS
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CINQUÈ.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.

Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.

Elia Masso i Tamayo

Signatura 2 de 2
Signatura 1 de 2

20/10/2017 SECRETARIA INTERVENTORA Montserrat Roura i Massaneda 20/10/2017 Alcaldessa

4. LLICÈNCIA URBANÍSTICA. ILUNION BUGADERIES DE CATALUNYA SA
Vista la proposta d’acord número PRP2017/908 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vist l’expedient de llicència urbanística número 2017/512 , i els diversos documents
que hi figuren incorporats.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
PRIMER.- Atorgar la següent llicència urbanística:


Exp. Número: 512 - 01 11 004 163 /2017



Sol·licitant: ILUNION BUGADERIES DE CATALUNYA, S.A.



Obres que s’autoritzen: TALLAR ARBRES



Emplaçament: AVING PAÏSOS CATALANS, 216 (POLÍGON INDUSTRIAL)



Terminis per a executar les obres: Un any per començar i tres anys per
acabar, a comptar des de la data de notificació del present acord (art. 189.1
del Text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost).



Liquidació definitiva de la Taxa per l’estudi, anàlisi i expedició de documents
i llicències en l’àmbit urbanístic: ............................................... 96,82.-€
(pagament efectuat en data 15/09/2017)

Plaça de l’Ajuntament, 1 . 17457 Riudellots de la Selva
Tel . 972 478 899 Fax 972 477 375.
www.riudellots.catajuntament@riudellots.cat

5

Aquest document ha estat signat electrònicament per les persones indicades amb l'exercici dels càrrecs que s'hi indiquen. La validesa d'aquesta còpia
autèntica la podeu comprovar a:
Codi Segur de Validació

0ea683f375d74bab9bfcc794a90b568e001

Url de validació

http://www.ddgi.cat/municipis/verificar/riudellotsdelaselva

Metadades

Classificador:ACTA_JGL -



Liquidació provisional de l’Impost sobre construccions, instal·lacions
i obres (ICIO): ................................................................... 34,71.-€

SEGON.- L’eficàcia de llicència urbanística atorgada, queda subjecte al
compliment dels següents condicionants:
1.

En relació al contingut del projecte i documentació presentada: -

2.

De caràcter urbanístic: -

3.

Altres autoritzacions que es requereixen amb caràcter previ: -

4.

En quant a la gestió de les runes i altres residus originats:
4.1. La persona titular de la llicència urbanística ha de garantir que els residus
que genera siguin dipositats en un abocador autoritzat.
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TERCER.- Donar trasllat de la present resolució a l’interessat/ada.

Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.

5. LLICÈNCIA URBANÍSTICA. JM T N
Vista la proposta d’acord número PRP2017/920 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vist l’expedient de llicència urbanística número 2017/351, i els diversos documents
que hi figuren incorporats.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
PRIMER.- Atorgar la següent llicència urbanística:


Exp. Número: 351 - 01 11 004 105 /2017



Sol·licitant: JM T N



Obres que s’autoritzen: CONSTRUCCIÓ PISCINA
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Emplaçament: VEINAT TORREPONSA (MAS TORREPONSA)



Referència cadastral: 17159A005000620000QA



Terminis per a executar les obres: Un any per començar i tres anys per
acabar, a comptar des de la data de notificació del present acord (art. 189.1
del Text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost).



Liquidació definitiva de la Taxa per l’estudi, anàlisi i expedició de documents
i llicències en l’àmbit urbanístic: ............................................ 161,20.-€
(pagament efectuat en data 24/05/2017)



Liquidació provisional de l’Impost sobre construccions, instal·lacions
i obres (ICIO): .................................................................. 302,20.-€



Informe emès pel Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya, Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i
Patrimoni – Comissió Territorial del Patrimoni Cultura de Girona
Import a pagar ................................................................... 109,20 €
SEGON.- L’eficàcia de llicència urbanística atorgada, queda subjecte
al compliment dels següents condicionants:

1.

En relació al contingut del projecte i documentació presentada:
Abans de l’inici dels treballs caldrà aportar :
1.1
1.2
1.3

2.

Projecte executiu
Full d’assumeix del director de les obres.
Coordinador de Seguretat i Salut

De caràcter urbanístic:
2.1 De conformitat amb l’acord emès per la Comissió Territorial del Patrimoni
Cultural de Girona, de data 7 de juliol de 2017, caldrà :
“Efectuar control arqueològic de les obres que afectin el subsòl, atesa la
proximitat de la piscina a l’edifici històric, i amb la recomanació que l’acabat del
vas es realitzi en un to fosc, dins de la gamma dels grisos, verds o terrossos,
per tal que la piscina s’integri en aquest entorn”

3.

Altres autoritzacions que es requereixen amb caràcter previ: -

4.

En quant a la gestió de les runes i altres residus originats:
4.1. La persona titular de la llicència urbanística ha de garantir que els residus
que genera siguin gestionats de conformitat amb l’establert a l’Ordenança
municipal de gestió de residus de la construcció i demolició, al Decret
legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Text refós de la Llei
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reguladora dels residus i al Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual
s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció.
4.2. De conformitat amb el que estableix l’article 12 de l’esmentada Ordenança
municipal, l’import de la fiança a dipositar per a garantir que els residus
generats en una obra siguin gestionats correctament, és de 150.-€
(dipòsit previ efectuat en data 28/09/2017)
TERCER.- Donar trasllat de la present resolució a l’interessat/ada.

Debat:

Elia Masso i Tamayo
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Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.

6. OBRES DE CONDICIONAMENT D'UN TRAM DEL CARRER MAJOR. ACCEPTACIÓ
PRESSUPOST.
Vista la proposta d’acord número PRP2017/927 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
La Junta de govern local en sessió celebrada el dia 12 de setembre proppassat, va
aprovar definitivament el PROJECTE SIMPLIFICAT DE CONDICIONAMENT D’UN
TRAM DEL CARRER MAJOR A RIUDELLOTS DE LA SELVA, redactat per l’enginyer de
camins, canals i ports Sr. Joan Macarro i Ortega, amb un pressupost d’execució per
contracte de 44.794,18.-€ (IVA inclòs).
Atesa la voluntat d’aquest Ajuntament d’executar les obres contemplades en
l’esmentat projecte, s’ha sol·licitat pressupost a diferents empreses especialitzades,
amb el següent resultat:
Empresa
Xavier Alsina, SA
Construccions Rubau, SA
Construccions Fusté, SA

Data i núm. registre
entrada
04/10/2017 nº 5805
04/10/2017 nº 5808
04/10/2017 nº 5809

Import (IVA exclòs)
32.336,95.-€
37.019,98.-€
31.089,38.-€

Vist l’informe emès per l’arquitecta tècnica municipal el dia 4 d’octubre de 2017, en
relació a les ofertes presentades, el qual conclou:

Plaça de l’Ajuntament, 1 . 17457 Riudellots de la Selva
Tel . 972 478 899 Fax 972 477 375.
www.riudellots.catajuntament@riudellots.cat

8

Aquest document ha estat signat electrònicament per les persones indicades amb l'exercici dels càrrecs que s'hi indiquen. La validesa d'aquesta còpia
autèntica la podeu comprovar a:
Codi Segur de Validació

0ea683f375d74bab9bfcc794a90b568e001

Url de validació

http://www.ddgi.cat/municipis/verificar/riudellotsdelaselva

Metadades

Classificador:ACTA_JGL -

“Que l’oferta més econòmica per realitzar els treballs és la presentada per
l’empresa CONSTRUCCIONS FUSTÉ, S.A., amb un pressupost total de
31.089,38€ + IVA = 37.618,15 €.
Seria adient que l’adjudicatari dels treballs presentés una declaració
responsable del compliment dels requisits per contractar amb
l’administració”.
Vist que l’article 138 del TRLCSP estableix que els contractes menors obres fins a
50.000.-€, més IVA) podran adjudicar-se directament a qualsevol empresari amb
capacitat d’obra i que compti amb l’habilitació professional necessària per a
realitzar la prestació.
Atès que 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 2015/307, de data 8 de juliol de 2015.
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De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
PRIMER.- Acceptar el pressupost presentat per CONSTRUCCIONS FUSTÉ,
S.A., amb domicili a Cassà de la Selva-17244, a la carretera de Girona a Sant Feliu,
km 11,500, i amb CIF A-17.034.505; per import de 31.089,38.-€, més 6.528,77.-€,
en concepte d’IVA, és a dir, 37.618,15.-€, per a l’execució de les obres
contemplades en el PROJECTE SIMPLIFICAT DE CONDICIONAMENT D’UN TRAM DEL
CARRER MAJOR A RIUDELLOTS DE LA SELVA.
SEGON.- La despesa derivada de la present contractació serà a càrrec de la
partida pressupostària 920/61910, d’acord amb la modificació de crèdits acordada
pel Ple de la Corporació, en sessió celebrada el dia 18 de setembre proppassat,
actualment en tràmit d’informació pública.
TERCER.- El termini d’execució de les obres contemplades en el PROJECTE
SIMPLIFICAT DE CONDICIONAMENT D’UN TRAM DEL CARRER MAJOR A
RIUDELLOTS DE LA SELVA, és d’un mes, d’acord amb l’establert al punt 10 de la
Memòria redactada a l’efecte.
QUART.- Donar trasllat del present acord a l’interessat, juntament amb un
exemplar de declaració responsable que haurà de retornar degudament signada a
les oficines municipals.

Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.

Plaça de l’Ajuntament, 1 . 17457 Riudellots de la Selva
Tel . 972 478 899 Fax 972 477 375.
www.riudellots.catajuntament@riudellots.cat

9

Aquest document ha estat signat electrònicament per les persones indicades amb l'exercici dels càrrecs que s'hi indiquen. La validesa d'aquesta còpia
autèntica la podeu comprovar a:
Codi Segur de Validació

0ea683f375d74bab9bfcc794a90b568e001

Url de validació

http://www.ddgi.cat/municipis/verificar/riudellotsdelaselva

Metadades

Classificador:ACTA_JGL -

7. MODIFICACIÓ ADJUDICACIÓ ADQUISICIÓ DE VEHICLE
Vista la proposta d’acord número PRP2017/928 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
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En la Junta de Govern local en sessió del passat dia 30 de maig es va acordar per
unanimitat aprovar el pressupost i adjudicar a SELVA AUTOMOCIÓ S.L., amb
domicili a la Ctra. de Sils, 86 de Santa Coloma de Farners per l’adquisició d’un
DACIA DUSTER de color blanc, per import de 16.898,54 € (iva inclòs) de
conformitat amb l’establert a l’art. 138 del Text refós de la llei de contractes de les
administracions públiques, Real decret legislatiu 3/2011.
Atès que l’empresa SELVA AUTOMOCIÓ S.L. em posterioritat va comentar-nos que
la seva empresa no emetia factures sinó que l’empresa del grup que emetia les
factures era AUTOMOBILES I SERVEIS DEL NORD-EST S.L. i que el pagament de
l’impost de primera matriculació del vehicle així com la primera revisió del vehicle
serien facturades a part.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar el pressupost i adjudicar a AUTOMOBILES I SERVEIS DEL
NORD-EST S.L. amb domicili a Palafrugell al carrer Torres Jonama núm. 92-94 per
l’adquisició d’un vehicle DACIA DUSTER de color blanc, per import de 15.431,21 €
(iva inclòs) de conformitat amb l’establert a l’art. 138 del Text refós de la llei de
contractes de les administracions públiques, Real decret legislatiu 3/2011.
SEGON.- Aprovar la factura per import de 575 € (iva inclòs) presentada per
SELVA AUTOMOCIÓ SL per dur a terme la preparació del vehicle per la seva
entrega.
TERCER.- Aprovar el pagament de l’impost de primera matriculació del
vehicle al Ministeri d’Economia i Hisenda per import de 605,77 €.
QUART.- Aprovar la despesa amb càrrec a la partida 17.172.624 del
pressupost municipal.

Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
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8. URGENTS:
8.1 RECTIFICACIÓ LIQUIDACIÓ ICIO. PARBOMA SL
Vista la proposta d’acord número PRP2017/943 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vist que en la sessió de la Junta de Govern Local de data 12 de setembre passat, es
va atorgar llicència urbanística a l’entitat Parboma SL per la legalització de
modificació d’obres respecte de la llicència atorgada en data 30 de gener de 2015
segons expedient 13/2011.
Vist l’informe emès per l’arquitecte tècnic municipal, Sr. Pere Batllori i Valentí, de
data 2 d’octubre passat, en què fa constar : “s’informa per aclariment que el pressupost
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que en ell es fa referència, d’import 349.391,03 euros, és per la totalitat de les obres
realitzades a la finca i que per aplicació de l’ICIO de la present llicència urbanística, s’han de
deduir els imports dels pressupostos liquidats en llicències anteriors que s’indiquen a
continuació :
Exp 8/2009
Exp. 20/2010
Exp. 13/2011
Total

35.949,00.-€
19.982,00.-€
64.531,36.-€
120.462,36.-€

De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar la urgència de la present proposta.
SEGON.- Aprovar
nova liquidació de
l’Impost sobre construccions,
instal·lacions i Obres (ICIO), segons detall següent :
Pressupost aplicat en la llicència atorgada en data 12.09.2017 ..... 349.391,03.-€
Pressupostos liquidats en llicències anteriors .............................. 120.462,36.-€
Pressupost ICIO rectificat .......................................................... 228.928,67.-€
Liquidació ICIO ......................................................................... 7073,89.-€
Liquidació definitiva de la Taxa per l’estudi, anàlisi i expedició de
documents i llicències en l’àmbit urbanístic: ............................... 429,51.-€
TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.

Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
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8.2 LLICÈNCIA URBANÍSTICA. SAIN AUTOMATION SOLUTIONS SL
Vista la proposta d’acord número PRP2017/942 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vist l’expedient de llicència urbanística número 2017/452, i els diversos documents
que hi figuren incorporats.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar la urgència de la present proposta :
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SEGON.-Atorgar la següent llicència urbanística:


Exp. Número: 452 - 01 11 004 139 /2017



Sol·licitant: SAIN AUTOMATION SOLUTIONS SL



Obres que s’autoritzen: ADEQUACIÓ NAU PER A ÚS DE SERRALLERIA
INDUSTRIAL PER A SISTEMES D’AUTOMATITZACIÓ.



Emplaçament: AV MAS PINS, 164-174 (POLÍGON INDUSTRIAL)



Referència cadastral: 4388602DG8348N0003WB/4EZ



Terminis per a executar les obres: Un any per començar i tres anys per
acabar, a comptar des de la data de notificació del present acord (art. 189.1
del Text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost).



Liquidació definitiva de la Taxa per l’estudi, anàlisi i expedició de documents
i llicències en l’àmbit urbanístic: ............................................ 429,51.-€
(pagament efectuat en data 27/07/2017)



Liquidació provisional de l’Impost sobre construccions, instal·lacions
i obres (ICIO): ................................................................. 2822,59.-€

SEGON.- L’eficàcia de llicència urbanística atorgada, queda subjecte al
compliment dels següents condicionants:
1.

En relació al contingut del projecte i documentació presentada:

1.1 Un cop acabades les obres i les instal.lacions i abans de l’inici de les activitats,
caldrà formalitzar la seva legalització segons correspongui.
2.

De caràcter urbanístic:
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2.1 L’existència de sistema separatiu d’aigües pluvials i fecals fa que prèviament a
la realització de les connexions a cada una de les xarxes s’hagi de donar avís als
serveis tècnics municipals perquè donin el vist i plau de les connexions.
2.2 Preveure una plaça d’aparcament per cada 100 m2 de superfície útil de la nau
més l’altell, d’acord amb les previsions fetes a la llicència urbanística, expedient
13/2002 d’un total de 75 unitats per tot el conjunt de les 9 naus.
2.3 Dites places hauran d’estar pintades sobre el paviment i no podran ser
utilitzades per altres usos, que no siguin els d’aparcament de vehicles.
2.4 Segons la superfície útil expressada en el projecte el número de places és de
12 ud.
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3.

En quant a la gestió de les runes i altres residus originats:
3.1. La persona titular de la llicència urbanística ha de garantir que els residus
que genera siguin gestionats de conformitat amb l’establert a l’Ordenança
municipal de gestió de residus de la construcció i demolició, al Decret
legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora dels residus i al Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual
s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció.
4.2. De conformitat amb el que estableix l’article 12 de l’esmentada Ordenança
municipal, l’import de la fiança a dipositar per a garantir que els residus
generats en una obra siguin gestionats correctament, és de 333,08.-€
(dipòsit previ efectuat en data 07/10/2017)
TERCER.- Donar trasllat de la present resolució a l’interessat/ada.

Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
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8.3 LLICÈNCIA URBANÍSTICA. FRIGORÍFICOS COSTA BRAVA SA
Vista la proposta d’acord número PRP2017/935 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vist l’expedient de llicència urbanística número 2017/403, i els diversos documents
que hi figuren incorporats.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar la urgència de la present proposta.

Elia Masso i Tamayo

Signatura 2 de 2
Signatura 1 de 2

20/10/2017 SECRETARIA INTERVENTORA Montserrat Roura i Massaneda 20/10/2017 Alcaldessa

SEGON.- Atorgar la següent llicència urbanística:


Exp. Número: 403 - 01 11 004 123 /2017



Sol·licitant: FRIGORIFICOS COSTA BRAVA SA



Obres que s’autoritzen: PORTADA
FRIGORÍFICOS COSTA BRAVA SA



Emplaçament: CRTA RIUDELLOTS A CASSÀ, 3



Terminis per a executar les obres: Un any per començar i tres anys per
acabar, a comptar des de la data de notificació del present acord (art. 189.1
del Text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost).



Liquidació definitiva de la Taxa per l’estudi, anàlisi i expedició de
documents i llicències en l’àmbit urbanístic: ..................... 429,51 .-€



Liquidació provisional de l’Impost sobre construccions, instal·lacions
i obres (ICIO): ................................................................. 2495,90.-€



Liquidació Ocupació Temporal de la via pública
Paviment de terra 4,30 €/ml x 540 ml =

D’AIGUA

POTABLE

A

L’EMPRESA

544,30.-€

Paviment asfàltic o altre material de construcció : 6,97 €/ml x 46 ml = 320,62.-€

Total .................................................................................. 864,92.-€
TERCER.- L’eficàcia de llicència urbanística atorgada, queda subjecte al
compliment dels següents condicionants:
1.

En relació al contingut del projecte i documentació presentada:

1.1 Previ a l’inici de les obres caldrà disposar de la petició de possibles serveis
afectats de les companyies. També de l’acta de control de l’obra d’acord amb
l’Ordre TIC/341/2003
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1.2 Caldrà aportar full d’assumeix de direcció del treball.
2.

De caràcter urbanístic:

2.1 Condicionant generals per la instal·lació dins les voreres:
-

Les peces o panots enderrocats en l’excavació de la rasa no podran ser
utilitzats en la reposició, encara que aparentment estiguin en bon estat,
s’haurà de fer amb peces de nova adquisició.
Es respectaran les distàncies o separacions mínimes amb els altres serveis.
La fondària de la instal·lació des de la generatriu superior a la rasant del
paviment de les voreres no serà inferior a 60 cm.

2.2 Condicions generals pel creuament de calçades:
-
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3.

Abans d’iniciar l’excavació es tallarà el paviment amb una serra radial a cada
costat de la rasa.
Les terres seran transportades a l’abocador autoritzat en la seva totalitat.
Les voravies i rigoles no podran ser enderrocades i caldrà passar per la seva
part inferior formant túnel.
Les rases seran omplertes amb material granular d’un índex CBR superior a
20 cm i piconades mecànicament fins a obtenir un densitat de 98% del
proctor modificat del material.
A la part superior s’estendrà una capa de formigó de 20 cm de gruix i un
acabat d’aglomerat asfàltic en calent de 5 cm de gruix, tipus AC 16 SURF
60/70 D (D-12), totalment enrasat i anivellat amb el paviment existent.
La fondària de la instal·lació des de la generatriu superior a la rasant de
l’aglomerat del carrer no serà superior a 80 cm.
Els creuaments del Carrer Onyar, no es podrà tallar el transit, sinó que
s’haurà de fer pas alternatiu.

Altres autoritzacions que es requereixen amb caràcter previ:
L’obtinguda per part del Departament de Territori i Sostenibilitat, Servei
Territorial de Carreteres, de data 18 de setembre de 2017 amb condicions.

4.

En quant a la gestió de les runes i altres residus originats:
4.1. La persona titular de la llicència urbanística ha de garantir que els residus
que genera siguin gestionats de conformitat amb l’establert a l’Ordenança
municipal de gestió de residus de la construcció i demolició, al Decret
legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora dels residus i al Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual
s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció.
4.2. De conformitat amb el que estableix l’article 12 de l’esmentada Ordenança
municipal, l’import de la fiança a dipositar per a garantir que 3023,68.-€
(dipòsit previ efectuat en data 07/08/2017).
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5. Ocupació del domini públic Local.
De conformitat amb el que estableix l’informe tècnic de data 27 de juliol de
2017, l’import de la fiança a dipositar per a garantir que 2423,20.-€ (dipòsit
previ efectuat en data 23/08/2017).
6.- Cessió de l’obra.
Un cop finalitzada l’obra FRIGORÍFICS COSTA BRAVA S.A. cedirà l’obra a
l’Ajuntament de Riudellots de la Selva.
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QUART.- Donar trasllat de la present resolució a l’interessat/ada.

Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.

8.4 PROJECTE D'ARRANJAMENT DEL MARGE DEL CAMÍ DE CAN PEIXANT I
L'AVINGUDA DE GIRONA A RIUDELLOTS DE LA SELVA. APROVACIÓ INICIAL.
Vista la proposta d’acord número PRP2017/953 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vist el Projecte d’obra municipal titulat PROJECTE D’ARRANJAMENT DEL MARGE DEL
CAMÍ DE CAN PEIXANT I L’AVINGUDA DE GIRONA DE RIUDELLOTS DE LA SELVA,
redactat per l’arquitecte dels Serveis tècnics municipals del Consell Comarcal de la
Selva Sr. Toni Redorta Masaló (R.E. número 5389 de data 07/09/2017), amb un
pressupost d’execució per contracte de 290.433,50.-€ (IVA inclòs).
Per part de l’arquitecte municipal es va emetre informe de data 25 de setembre
proppassat que acredita que el projecte esmentat compleix les disposicions
contingudes en les Normes subsidiàries de planejament, així com les prescripcions
tècniques que hi són aplicables, i reuneix, alhora, tots els documents i requisits que
exigeixen els articles 24 a 33 del Reglament d’obres, activitats i serveis de les
entitats locals de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret 179/1995, de 13 de juny.
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Sens perjudici d’informar favorablement el citat projecte, l’arquitecte municipal va
informar sobre la necessitat de completar el projecte aportant un annex de planta
general sobre plànol de planejament vigent, abans d’efectuar la seva aprovació
definitiva.
Per part de l’enginyer tècnic municipal es va emetre informe de data 6 d’octubre
proppassat (RE 5893 de 06/10/2017), el qual conclou que el projecte conté la
informació i documentació necessària per a poder executar les obres previstes, i
que compleix amb la normativa vigent que li és d’aplicació.
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Que atenent el pressupost d’execució per contracte del projecte, i de conformitat
amb l’establert a la Disposició addicional segona del Text refós de la Llei de
contractes del sector públic (Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre),
l’òrgan competent per aprovar el projecte és l’Alcaldia-Presidència de la Corporació;
si bé, aquesta, mitjançant resolució 2015/307, de data 8 de juliol de 2015, va
delegar a favor de la Junta de Govern local, entre d’altres, les següents
atribucions, sense perjudici de la seva possible avocació de nou a favor de
l’Alcaldia quan ho estimi necessari per raons d’urgència, oportunitat o supòsits
especials:
“Les contractacions i les concessions de tot tipus quan llur import no superi
el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, els
6.010.121,04.-€, incloses les de caràcter plurianual quan la seva durada no
sigui superior a quatre anys sempre que l’import acumulat de totes les
seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos
ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada”.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar la urgència de la present proposta.
SEGON.- Aprovar inicialment el projecte d’obra municipal denominat
PROJECTE D’ARRANJAMENT DEL MARGE DEL CAMÍ DE CAN PEIXANT I L’AVINGUDA
DE GIRONA DE RIUDELLOTS DE LA SELVA, redactat per l’arquitecte dels Serveis
tècnics municipals del Consell Comarcal de la Selva Sr. Toni Redorta Masaló (R.E.
número 5389 de data 07/09/2017), amb un pressupost d’execució per contracte de
290.433,50.-€ (IVA inclòs).
TERCER.- Sotmetre el projecte indicat a informació pública mitjançant anunci
al B.O.P de Girona, al taulell d’anuncis de l’Ajuntament i en el web municipal, pel
termini de trenta dies, en acompliment del que disposa l’article 37.2 del citat
Reglament d’obres, activitats i serveis, a efectes d’examen i presentació de
reclamacions, si s’escau.

Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.

Plaça de l’Ajuntament, 1 . 17457 Riudellots de la Selva
Tel . 972 478 899 Fax 972 477 375.
www.riudellots.catajuntament@riudellots.cat

17

Aquest document ha estat signat electrònicament per les persones indicades amb l'exercici dels càrrecs que s'hi indiquen. La validesa d'aquesta còpia
autèntica la podeu comprovar a:
Codi Segur de Validació

0ea683f375d74bab9bfcc794a90b568e001

Url de validació

http://www.ddgi.cat/municipis/verificar/riudellotsdelaselva

Metadades

Classificador:ACTA_JGL -

8.5 SUBMINISTRAMENT ORNAMENTACIÓ
ACCEPTACIÓ PRESSUPOST.

NADALENCA

EN ARRENDAMENT.

Vista la proposta d’acord número PRP2017/946 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Atesa la voluntat d’aquest Ajuntament de disposar d’ornamentació nadalenca per a
decorar alguns dels carrers i espais públics del municipi durant les festivitats de
Nadal, es va demanar pressupost a diferents empreses especialitzades per a
l’arrendament d’aquests elements, amb el següent resultat:
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Empresa
Ingeniería, control y transferencia
de tecnolgía, SA
Ximenez Catalunya, SLU

Data i núm. R.E.

Import (IVA
exclòs)

26/09/2017 nº 5635

7.006,00.-€

26/09/2017 nº 5636

7.166,25.-€

Vist l’informe emès el dia 9 d’octubre proppassat per l’enginyer tècnic municipal, el
qual conclou: “Amb tot es proposa contractar a l’empresa Ingeniería, control y
transferencia de tecnolgía, SA, pel subministrament, en règim de lloguer, dels
materials d’ornamentació nadalenca dels carrers del municipi, d’acord amb el seu
pressupost 548 de 19/09/2017, per un total de 8.477,26.-€ (IVA inclòs)”.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local,
en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldessa d’aquest Ajuntament,
mitjançant Decret 2015/307, de data 8 de juliol de 2015.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar la urgència de la present proposta.
SEGON.- Acceptar el pressupost presentat per INGENIERÍA, CONTROL Y
TRANSFERENCIA DE TECNOLGÍA, S.A., domiciliada a Ripoll-17500, al carrer
Rubens, 4 del Po. Industrial “Els Pintors”, amb NIF A-58.260.050, per import de
SET MIL SIS EUROS (7.006,00.-€), més IVA, és a dir, VUIT MIL QUATRE-CENTS
SETANTA-SET EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS (8.477,26.-€), per a l’arrendament
dels 71 diferents elements d’ornamentació nadalenca que en el mateix s’hi detallen.
TERCER.- La despesa derivada de la present contractació serà a càrrec de la
partida 459.213.00 del pressupost del present exercici.
QUART.- Atès l’import del pressupost, i de conformitat amb l’establert a la
Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del
registre comptable de factures en el sector públic, l’empresa contractista haurà de
presentar la seva factura telemàticament a la bústia de factures electròniques
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disponible al web municipal (www.riudellots.cat) i se li proporcionarà un justificant
de recepció electrònic amb acreditació de la data i l’hora de presentació.
La factura electrònica que es remeti a aquest Ajuntament ha de tenir un
format estructurat i estar signada amb signatura electrònica avançada basada en
un certificat reconegut, d’acord amb el que disposa l’article 10.1.a) del Reial decret
1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament pel qual es regulen
les obligacions de facturació.
CINQUÈ.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.

Debat:
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Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.

8.6 CONVENI DE COOPERACIÓ EDUCATIVA PER REALITZAR PRÀCTIQUES
EDUCATIVES A L'ESPAI JOVE
Vista la proposta d’acord número PRP2017/957 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Atès que la Universitat de Girona ofereix a entitats col·laboradores, mitjançant un
conveni de cooperació educativa, la possibilitat d’acollir alumnes per tal que puguin
realitzar pràctiques acadèmiques.
Vist que l'objecte d'aquest conveni és establir les condicions sobre les quals es
desenvoluparan les pràctiques acadèmiques externes que l’estudiant ha de dur a
terme per a la seva formació. Les pràctiques han d’anar encaminades a completar
l’aprenentatge teòric i pràctic de l’estudiant per tal de proporcionar-li una formació
completa i integral.
Atès que des de la Regidoria de Joventut es té interès en col·laborar amb la
Universitat de Girona, per tal que l’estudiant en pràctiques pugui consolidar els
coneixements pràctics de l’Educador Social.
En aquest sentit, les pràctiques es durien a terme a l’espai Jove de Riudellots de la
Selva durant el mesos de novembre, desembre de l’any 2017 i gener, febrer, març,
i abril de l’any 2018. Aquesta dedicació és compatible amb l’activitat acadèmica,
formativa, de representació i participació de l’estudiant a la Universitat. El nombre
total d'hores de l’estada de pràctiques externes és de 180.
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De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
PRIMER.- Ratificar la urgència de la present proposta
SEGON.- Aprovar el conveni de col·laboració entre la Facultat d’Educació i
Psicologia (FEP) de la Universitat de Girona i l’Ajuntament de Riudellots de la Selva
Servei. S’adjunta el conveni com annex 1 de la present proposta.
TERCER- Facultar àmpliament l’Alcaldessa, Sra. Montserrat Roura i
Massaneda, per a la signatura del conveni i la realització d’altres gestions
necessàries per a la formalització de l’aprovació disposada, si s’escau.
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QUART.- Notificar aquesta resolució a la Facultat d’Educació i Psicologia
(FEP) de la Universitat de Girona.

Annex 1
CONVENI DE COOPERACIÓ EDUCATIVA PER A LA REALITZACIÓ DE
PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES EN ENTITATS COL·LABORADORES

REUNITS
D'una part, Josep M. Serra Bonet, degà de la Facultat d’Educació i Psicologia (FEP)
de la Universitat de Girona, domiciliada a Girona, plaça de Sant Domènec, núm. 9,
17071, NIF Q-6750002 E.
D’una altra part, Montserrat Roura i Massaneda, com a Alcaldessa de Riudellots
de la Selva, en nom i representació de l’entitat col·laboradora Ajuntament de
Riudellots de la Selva, domiciliada a la plaça de l’Ajuntament, 1, de Riudellots de la
Selva, amb NIF P1715900E.
I, d’una altra part, Pau Clavaguera Trujillo, amb DNI/passaport 43635030M,
estudiant del grau en Educació Social a la Facultat d’Educació i Psicologia (FEP) de
la Universitat de Girona.
Les parts es reconeixen la capacitat legal necessària per formalitzar aquest conveni
i manifesten que, en el marc del Reial Decret 592/2014, de 11 de juliol (BOE 184,
de 30.07.2014), pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels
estudiants universitaris i la normativa interna de la Universitat de Girona,
subscriuen aquest conveni i:
ACORDEN

Plaça de l’Ajuntament, 1 . 17457 Riudellots de la Selva
Tel . 972 478 899 Fax 972 477 375.
www.riudellots.catajuntament@riudellots.cat

20

Aquest document ha estat signat electrònicament per les persones indicades amb l'exercici dels càrrecs que s'hi indiquen. La validesa d'aquesta còpia
autèntica la podeu comprovar a:
Codi Segur de Validació

0ea683f375d74bab9bfcc794a90b568e001

Url de validació

http://www.ddgi.cat/municipis/verificar/riudellotsdelaselva

Metadades

Classificador:ACTA_JGL -

Primer. L'objecte d'aquest conveni és establir les condicions sobre les quals es
desenvoluparan les pràctiques acadèmiques externes que l’estudiant ha de dur a
terme per a la seva formació. Les pràctiques han d’anar encaminades a completar
l’aprenentatge teòric i pràctic de l’estudiant per tal de proporcionar-li una formació
completa i integral.
L’estudiant ha de desenvolupar aquestes pràctiques externes de conformitat amb el
projecte formatiu detallat a l’annex d’aquest conveni, en el qual s’inclouen els
objectius educatius i les activitats que cal desenvolupar.
Segon. Les condicions de l’estada de pràctiques seran les següents:
1. S’estableix que el període de durada de les pràctiques sigui durant els
mesos de novembre, desembre de 2017 i gener, febrer, març, i abril de
2018. Aquesta dedicació és compatible amb l’activitat acadèmica, formativa
i de representació i participació de l’estudiant a la Universitat.
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2. El nombre total d'hores de l’estada de pràctiques externes és de 180.
3. L’estada de pràctiques tindrà lloc al Espai Jove Riudellots de la Selva
Tercer. Els drets i deures de l’estudiant són els establerts a l’article 9 del Reial
Decret 592/2014, entre els quals figuren:
Drets:
a. Ser tutelat durant el període d’execució de la seva pràctica formativa per un
tutor de la universitat i per un professional de l’entitat externa
col·laboradora.
b. Tenir la cobertura d’una assegurança durant el període de realització de les
pràctiques.
c. En els casos en què així s’estableixi, percebre l’aportació econòmica prevista
per part de l’entitat col·laboradora, que serà satisfeta en la forma que
oportunament determinin ambdues parts.
d. Rebre la documentació relativa a les pràctiques amb antelació suficient.
e. Rebre informació de la normativa de seguretat i prevenció de riscos laborals
per part de l’entitat col·laboradora.
f. Assistir a les proves d’avaluació i altres activitats obligatòries dels seus
estudis, així com a les reunions dels òrgans de govern de la universitat,
comunicant-ho prèviament i amb antelació suficient a l’empresa o institució.
g. A l’obtenció d’un informe per part de l’entitat col·laboradora on ha realitzat
les pràctiques, amb menció expressa de l’activitat duta a terme, la seva
durada i, si escau, el seu rendiment.
h. A la propietat intel·lectual i industrial en els termes que estableix la
legislació reguladora de la matèria.
i. A disposar dels recursos necessaris per a l’accés dels estudiants amb
discapacitat a la tutela, la informació, l’avaluació i el desenvolupament
mateix de les pràctiques en igualtat de condicions.
j. A conciliar, en el cas dels estudiants amb discapacitat, la realització de les
pràctiques amb les activitats i situacions personals derivades o connectades
amb la situació de discapacitat.
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k. Altres drets recollits en la normativa de la universitat.
Deures:
a. Conèixer i complir el projecte formatiu previst seguint les indicacions del
tutor a l’entitat externa col·laboradora, sota la supervisió del tutor de la
universitat.
b. Complir la normativa vigent relativa a pràctiques acadèmiques externes de
la UdG.
c. Mantenir contacte amb el tutor acadèmic durant tota la durada prevista de
l’activitat, i comunicar-li i informar-lo sobre qualsevol incidència que pugui
sorgir en el desenvolupament d’aquella activitat.
d. Lliurar a la universitat tots els documents i informes que li siguin sol·licitats
per al seguiment i avaluació, segons el tipus de pràctica.
e. Incorporar-se a l’entitat externa col·laboradora en la data acordada.
f. Complir i respectar les normes de funcionament i les polítiques de l’entitat
externa col·laboradora.
g. Desenvolupar el projecte formatiu i complir amb diligència les activitats
acordades amb l’entitat externa col·laboradora, d’acord amb les línies de
col·laboració establertes.
h. Guardar confidencialitat en relació amb la informació interna de l’empresa,
entitat o institució pública o privada, i no explotar les dades obtingudes en la
pràctica sense l’autorització expressa de l’empresa, entitat o institució
pública o privada i de la UdG.
i. Mostrar, en tot moment, una actitud respectuosa cap a la política de l’entitat
externa col·laboradora, i salvaguardar el bon nom de la UdG.
L’estudiant té dret al règim de permisos següent:
a. Per exàmens, ja siguin parcials o finals. L’estudiant tindrà permís tot el dia,
quan tingui lloc un examen.
b. Per tutoria. L’estudiant tindrà permís les hores indispensables per a la
tutoria.
c. Per presentació de treballs acadèmics. L’estudiant tindrà permís durant les
hores indispensables per a la presentació de treballs acadèmics.
d. Per la representació i la participació en els òrgans de govern i de
representació de la Universitat. L’estudiant tindrà permís durant les hores
indispensables per a la celebració de les sessions i per participar en els
processos electorals que correspongui.
e. Per visita mèdica. L’estudiant tindrà permís durant les hores indispensables
per assistir a la visita mèdica.
f. Per altres supòsits aprovats conjuntament per l’entitat col·laboradora i la
Universitat de Girona.
L’estudiant haurà d’informar l’entitat col·laboradora, amb suficient antelació, de les
absències que siguin previsibles, i haurà de presentar els justificants corresponents.
Les hores de pràctiques que no s’hagin pogut dur a terme a causa d’un permís
poden comportar una ampliació de la data d’acabament de l’estada de pràctiques
equivalent al temps de permís gaudit, sempre que aquesta ampliació es comuniqui
abans de la finalització del període inicialment pactat amb la Universitat de Girona.
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L’estudiant es compromet expressament a tractar amb absoluta confidencialitat la
informació interna de l’entitat col·laboradora on desenvolupi l’estada de pràctiques,
i a guardar secret professional sobre les seves activitats, tant durant l’estada com
un cop l’hagi finalitzat.
Una vegada finalitzada l’estada en pràctiques, l’estudiant/a ha d’elaborar una
memòria final i presentar-la d’acord amb els procediments i calendaris establerts
pel seu centre docent. Així mateix, l’estudiant/a té dret a obtenir un informe de la
entitat col·laboradora on ha dut a terme l’estada de pràctiques en el qual s’esmenti
de manera expressa l’activitat desenvolupada, la durada i el rendiment, tal com
preveu l’article 9.1 del Reial Decret 592/2014. L’estudiant/a té dret a la propietat
intel·lectual i industrial de les tasques, les investigacions que ha realitzat o els
resultats obtinguts en els termes establerts per la legislació reguladora de la
matèria i a rebre, per part del centre educatiu col·laborador, informació de la
normativa de seguretat i prevenció de riscos laborals.
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Un cop finalitzada l’estada de pràctiques, la Universitat emetrà un document
acreditatiu per a l’estudiant i inclourà l’estada en el suplement europeu del títol
(SET), si s’escau.
L’estudiant gaudeix de la cobertura de l’assegurança escolar obligatòria o, si n’està
exclòs per raons d’edat, per l’assegurança d’accidents que la UdG ofereix a tots els
estudiants i que han de contractar obligatòriament els estudiants participant en
pràctiques externes que no poden acollir-se a l’assegurança escolar obligatòria.
La UdG manifesta que en la data de subscripció d’aquest conveni té subscrita una
pòlissa de responsabilitat civil per tal de cobrir les contingències que sorgeixen com
a conseqüència de la realització de les pràctiques externes.
Quart. L’entitat col·laboradora designa una persona tutora que ha de vetllar per la
formació de l'estudiant, fixar el pla de treball segons el projecte formatiu i
coordinar-se amb la persona tutora interna designada per la Universitat com a
tutor/a de l’estudiant.
El tutor/a ha de vetllar per la formació de l'estudiant, fixar el pla de treball segons
el projecte formatiu i coordinar-se amb el/la tutor/a acadèmic/a persona tutora
interna designat/da per la Universitat.
El tutor/a designat per l’entitat col·laboradora té els drets i els deures recollits a
l’article 11 del Reial Decret 592/2014.
L’entitat col·laboradora es compromet a informar l’estudiant/a de l’organització i el
funcionament de l’entitat i de la normativa d’interès, especialment la relativa a
seguretat i riscos laborals.
Així mateix, l’entitat col·laboradora es compromet, expressament, i d’acord amb la
Llei 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, a tractar les dades de
l’estudiant d’acord amb la normativa reguladora de les dades de caràcter personal i
facilitar a l’estudiant les dades necessàries perquè pugui exercir els drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició.
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Si el tutor/a intern a la UdG i el tutor/a designat per l’entitat col·laboradora acorden
que és necessari un informe intermedi, el tutor/a designat per l’entitat
col·laboradora l’ha d’elaborar d’acord amb els procediments i calendaris establerts
pel centre docent de l’estudiant/a.
De conformitat amb l’article 13 del Reial Decret 592/2014, una vegada finalitzada
l’estada de pràctiques, el/la tutor/a de l’entitat col·laboradora elaborarà un informe
final i el lliurarà al tutor/a acadèmic/a en el termini màxim de 10 dies finalitzada
l’estada. Així mateix, lliurarà a l’estudiant un informe o certificat de l’estada de
pràctiques en el que farà constar el període de les mateixes, les tasques
desenvolupades i al seu criteri el rendiment assolit.
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A sol·licitud de la persona interessada i d’acord amb el procediment que
s’estableixi, s’ha d’emetre un certificat individual al tutor/a extern de pràctiques.
Les dades personals del tutor/a de l’entitat col·laboradora formen part d’un fitxer
de la UdG, amb la finalitat de gestionar el desenvolupament de l’objecte d’aquest
conveni i fer el seguiment de l’evolució dels estudiants/es. De conformitat amb la
legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, els
tutors/es poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant
la Secretaria General de la Universitat de Girona.
Cinquè. La UdG designarà un tutor/a acadèmic/a que ha de vetllar perquè el
projecte formatiu es desenvolupi correctament i ha de dur a terme el procés
avaluador de les pràctiques de l’estudiant/a tutelat, d’acord amb el que estableix
l’article 15 del Reial Decret 592/2014.
El tutor/a designat per la UdG té els drets i els deures recollits a l’article 12 del
Reial Decret 592/2014. Així mateix, s’ha de coordinar amb el tutor/a designat pel
centre educatiu col·laborador segons el procediment establert.
Sisè. La realització de l’estada de pràctiques no suposa per a les parts l’assumpció
d’obligacions més enllà de les estrictament establertes en aquest document, i en
cap cas no implica l’existència de relació laborar entre l’estudiant i l’entitat
col·laboradora, tal com estableix l’article 2.3 del Reial Decret 592/2014.
Setè. En cas d’incompliment de les obligacions establertes en el present conveni,
es pot rescindir el mateix per iniciativa de qualsevol de les parts, amb la
comunicació prèvia a les parts. En tot cas, aquest conveni queda rescindit en el
moment en què l’estudiant/a finalitza els estudis.
Vuitè. Que Pau Clavaguera Trujillo, amb DNI/passaport 43635030M, estudiant del
grau en Educació Social de la Universitat de Girona, no he estat condemnat/da per
sentencia ferma per algun delicte contra la llibertat sexual d’acord amb allò que
disposa l’art. 13.5 de la LOPJM, en la nova redacció donada per l’article 1.8 de la
Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infantesa i
a l’adolescència i, per tant, compleix els requisits exigits legalment per a poder
efectuar l’estada de pràctiques acadèmiques.
Novè. Aquest conveni se subscriu a l’empara del que disposa el Reial Decret
592/2014, de 11 de juliol, pel qual es regulen les pràctiques externes dels
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estudiants universitaris, al qual queda sotmès tot el que estableix, així com també
a la resta de legislació que resulti aplicable.
Desè. Qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en l’aplicació, interpretació o
execució d’aquest conveni es resoldrà de mutu acord entre les parts. Si això no és
possible, les parts renuncien al seu propi fur i se sotmeten als jutjats i tribunals
de Girona.
Onzè. La Universitat de Girona i l’entitat col·laboradora poden fer difusió pública de
la subscripció d’aquest conveni, sempre que quedi emmarcada en l'esperit i en la
voluntat de col·laboració establerta entre les parts, així com per garantir-ne la
validesa, tots els convenis han d’estar signats per les persones interessades i han
d’estar segellats per la UdG i l’entitat col·laboradora.

Elia Masso i Tamayo

Signatura 2 de 2
Signatura 1 de 2

20/10/2017 SECRETARIA INTERVENTORA Montserrat Roura i Massaneda 20/10/2017 Alcaldessa

I perquè així consti, les parts signen aquest document, per triplicat, al lloc i en la
data assenyalats.

Girona, 15 de setembre de 2017
Per la
Girona

Universitat

Josep M. Serra Bonet
Degà de la Facultat
d’Educació i Psicologia

de

L’estudiant
(Signatura)

Pau Clavaguera Trujillo

Per l’entitat col·laboradora
(Signatura i segell)

Montserrat
Roura
Massaneda
Alcaldessa de l’Ajuntament
de Riudellots de la Selva

PROJECTE FORMATIU
(ANNEX)
Projecte formatiu relatiu al conveni de cooperació educativa per a la realització
de pràctiques acadèmiques externes entre la Facultat d’Educació i Psicologia (FEP)
de la Universitat de Girona, l’entitat col·laboradora Espai Jove Riudellots de la Selva
i l’estudiant Pau Clavaguera Trujillo, en data 15 de setembre de 2017.
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Dades del projecte formatiu
Tipus de pràctiques:

1. Curriculars

2. Extracurriculars

Entitat col·laboradora: Ajuntament de Riudellots de la Selva, amb NIF P1715900E
Adreça de la realització de l’estada de pràctiques: c/ Estació, 1 Riudellots de la
Selva
Àrea/departament/servei on es durà a terme l’estada de pràctiques: Espai Jove
Data: novembre 2017- abril 2018

Motivació
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Consolidar els coneixements pràctics de l’Educador Social

Objectiu de l’estada de pràctiques
El pràcticum de 3r curs del Grau s’orienta al treball de les competències
professionals relacionades amb el desenvolupament de les competències del bloc 3 i
4 , així com les competències professionals específiques que, en funció de l’espai de
pràctiques, es puguin treballar. Es posarà especial èmfasi en el treball de la relació
educativa, la relació d’ajuda i l’empatia.

Detall del contingut de l’estada de pràctiques
-

Participació en l’equip del treball del centre
Assistència i participació en les reunions d’equip en les que sigui convidat
Col·laboració en els diferents projectes i tasques que li siguin encomenades

El detall dels projectes i tasques serà concretat pel tutor del centre, el tutor de la
universitat i l’estudiant en el termini de la setmana següent a l’inici de les
pràctiques. Aquest acord tindrà la finalitat de facilitar l’adquisició de les
competències detallades a continuació.
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Competències que ha d’haver adquirit l’estudiant en finalitzar l’estada de
pràctiques
Les competències que consten a la memòria de grau pel que fa al pràcticum són les
següents:
3. Comunicar-se oralment i per escrit amb destresa i fluïdesa en la llengua de
l’entorn professional
6. Gestionar la informació
7. Resoldre problemes i prendre decisions en àmbits d’intervenció professionals
8. Analitzar críticament les pròpies actuacions i intervencions i les dels altres
professionals
9. Treballar en equip a diferents nivells i amb altres professionals i institucions
relacionats amb la intervenció educativa
10. Reconèixer la diversitat en tots els seus àmbits (social, cultural, psicològic,
personal)
11. Establir i mantenir relacions interpersonals
12. Mantenir un compromís ètic en la intervenció socioeducativa
14. Adaptar-se a situacions noves en contextos d’aprenentatge i professionals
15. Afrontar les situacions professionals de manera creativa
16. Liderar grups, iniciatives, projectes i equips professionals
17. Actuar d’acord amb el perfil professional de l’educador social i els contextos
socials i institucionals d’intervenció
18. Identificar i analitzar situacions personals, familiars i socials concretes
27. Documentar-se i cercar informació que permeti l’actualització i aprofundiment
de coneixements relacionats amb el treball educatiu

Procediment de seguiment per part de la persona tutora designada per
l’entitat col·laboradora
La tutora designada per l'entitat farà un seguiment periòdic de les pràctiques.

Per la
Girona

Universitat

Josep M. Serra Bonet
Degà de la Facultat
d’Educació
Psicologia

de

L’estudiant

Pau Clavaguera Trujillo
i
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Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.

I no produint-se cap intervenció, la Sra. Alcaldessa dóna per finalitzada la reunió.
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Són les 17:00 hores.

Compleixi’s
Montserrat Roura i Massaneda
Alcaldessa
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Ho certifico
Èlia Massó i Tamayo
Secretària-interventora
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