
 

 

 

 

 
 

 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  

DEL DIA 6 D´OCTUBRE DE 2020 

 

 

Identificació de la sessió: 

Núm.  JGL2020000018  

Caràcter: Sessió Ordinària 

Data: 6 d´octubre de 2020 

Hora d’inici:  08:00 h 

Hora de fi: 09:00 h 

Lloc: Sala de Plens 

 

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 

 

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.-  

APROVACIÓ DE L’AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT D’OBLIGACIONS 

(FASE ADO) I/O RECONEIXEMENT D’OBLIGACIONS (FASE O) 

3.- SERVEI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA MES DE  JULIOL 

4.- SERVEI D'INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA DE LA XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA 

DIPUTACIÓ DE GIRONA MES DE JULIOL 

5.- LLICÈNCIES: 

5.1.- LLICENCIA URBANÍSTICA. A F C 

5.2.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA. PRODUCTOS CONCENTROL SA 

5.3.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA. FRISELVA SA 

5.4.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA. J B S 

6.- SERVEI DE DISSENY I MAQUETACIÓ DELS LLIBRES DE PROTAGONISTES 

CORRESPONENTS ALS ANYS 2014 A 2020, AMBDÓS INCLOSOS. ACCEPTACIÓ 

PRESSUPOST. 

7.- SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UN PUNT DE CÀRREGA SEMIRÀPIDA 

D'ACCÉS PÚBLIC DE VEHICLES ELÈCTRICS A LA PLAÇA DE L'AJUNTAMENT. 

ACCEPTACIÓ PRESSUPOST. 

8.- LICITACIÓ PÚBLICA PER PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT PER L’EXECUCIÓ DEL 

PROJECTE TITULAT “REURBANITZACIÓ DELS ACCESSOS AL PAVELLÓ MUNICIPAL DE 

RIUDELLOTS DE LA SELVA”. APROVACIÓ PLEC DE CLAUSULES ADMINSITRATIVES 

PARTICULARS I OBERTURA DE LA CONVOCATÒRIA. 



 

 

 

 

 
 

9.- URGENTS: 

9.1.- CONVOCATÒRIA AJUTS FAMÍLIES 

10.- 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 22 de setembre de 2020. 

 

2.0.- APROVACIÓ DE L’AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT 

D’OBLIGACIONS (FASE ADO) I/O RECONEIXEMENT D’OBLIGACIONS (FASE O) 

 

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 O/2020/17 que s’adjunta al present 

com annex, d’import VUITANTA-QUATRE MIL CENT NORANTA-DOS EUROS I SETANTA-

DOS CÈNTIMS (84.192,72.-€) 

 

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

de despeses 8/2020 per un import de DISSET MIL DOS-CENTS SETANTA-SIS EUROS I 

QUARANTA CÈNTIMS (17.276,40.-€), corresponent al període comprés entre el dia 1 i 

el 31 d’agost de 2020, aprovades mitjançant resolució d’Alcaldia número 

2020DECR000629 de data 24 de setembre de 2020, la qual s’annexa. 

 

 

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

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

3.0.- SERVEI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA MES DE  JULIOL 

 

El Servei de Gestió Tributària del Consell Comarcal de La Selva ha tramès diferent 

documentació relativa a actuacions diverses de gestió i cobrament de tributs locals 

que té delegades, la qual ha estat oportunament revisada i conformada, procedint en 

el present estat de sotmetre-la a la Junta de Govern Local per aprovació si s’escau. 

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

 

PRIMER.- Aprovar la liquidació mensual tramesa pel Servei de Recaptació del 

Consell Comarcal de La Selva, corresponent als imports recaptats durant el mes de 

JULIOL, en període voluntari i executiu, per un import total de 9.640,23€, pels 

conceptes que s’hi detallen. 

Ratificar igualment, les devolucions d’ingressos indeguts i/o compensacions 

efectuades, i que figuren, especificades i justificades, per un import de 643,88€. 

 

SEGON.- Aprovar el plec de càrrecs corresponents al 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 CONCEPTE IMPORT 

2020 BÉNS IMMOBLES CARACT. ESPECIALS 110.567,54 

2020 CEMENTIRI 4.538,84 

2020 DESCOMPTE PER PAGAMENT ANTICIPAT 

(MULTES/SANCIONS) 

-50,00 

2020 ESCOMBRARIES 137.666,57 

2020 FRACCIONAMENT GRATUÏT UNIFICAT 526,72 

2020 IAE 672.549,59 

2020 IBI RÚSTICA 16.883,94 

2020 IBI URBANA 1.053.224,48 

2020 IIVTNU 3.796,77 

2020 INTERESSOS DEMORA (EXPED. INSPECCIÓ) 1.223,16 

2020 IVTM 318,77 

2020 TAXA 1,5 (EXPEDIENT INSPECCIÓ) 7.606,93 

2020 MULTES/SANCIONS 100,00 

TOTAL CÀRRECS 2.008.953,31€ 

 

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

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

4.0.- 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 941,54.-€ en concepte d’Inspecció IAE i Sancions d’Inspecció IAE. Dels quals 

162,49.-€ corresponent a la taxa de gestió d’inspecció i de sancions d’inspecció. Per la 

qual cosa, la liquidació definitiva del mes de JULIOL serà 779,05.-€. 

 

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 779,05.-€; en concepte d’inspecció 

IAE. 

 

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

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 



 

 

 

 

 
 

 

5.0.- LLICÈNCIES: 

 

5.1.- LLICENCIA URBANÍSTICA. A F C 

 

Vist l’expedient de llicència urbanística i els diversos documents que hi figuren 

incorporats. 

 

Vist l’informe emès per l’arquitecta tècnica municipal de data 25 de setembre de 2020,  

amb caràcter favorable. 

 

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

 

 PRIMER.- Atorgar la següent llicència urbanística: 

 

 Exp. Número:  X2019000554 

 

 Sol·licitant:   A F C 

 

 Obres que s’autoritzen:   FOSSA SÈPTICA BIOLÒGICA 

 

 Emplaçament: VEINAT DEL REGÀS, 5 

 

 Referència Cadastral :  17159A002001490000QX 

 

 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 .-€ 

  

 

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

obres (ICIO): 

 

Pressupost de l’obra .................................................   2500.- € 

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

Quota impost .......................................................... 77,25.-€ 

 

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

compliment dels següents condicionants: 

 

1. Altres autoritzacions que es requereixen amb caràcter previ:   

 

1.1 La obtinguda per part de l’Agència Catalana de l’Aigua, de data 25 de juny de 

2020,  amb condicionants, que s’adjunta a la present notificació. 

 

2. En quant a la gestió de les runes i altres residus originats: 

 



 

 

 

 

 
 

2.1 La persona titular de la comunicació prèvia urbanística ha de garantir que els 

residus que genera siguin gestionats de conformitat amb l’establert a l’article 11c 

del Decret 89/2010, de 29 de juny pel qual s’aprova el Programa de gestió de 

residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), modificat posteriorment  pel 

Reial Decret 210/2018, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el Programa  de prevenció i 

gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20) publicat al BOE núm. 92 de 

16 d’abril.  

 

2.2  S’ha aportat document d’acceptació de residus de construcció i/o demolició 

d’acord amb el que determina el Reial Decret 210/2018 de 6 d’abril, pel qual 

s’aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya 

(PRECATRO) publicat al BOE núm. 92 de 16 d’abril, signat pel titular o productor 

dels residus i dels gestor dels mateixos. 

 

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

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

5.2.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA. PRODUCTOS CONCENTROL SA 

 

Vist l’expedient de llicència urbanística i els diversos documents que hi figuren 

incorporats. 

 

Vist l’informe emès per l’arquitecte municipal, de data  24 de setembre de 2020,  amb 

caràcter favorable. 

 

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

 

 PRIMER.- Atorgar la següent llicència urbanística: 

 

 Exp. Número:  X2020000584 

 

 Sol·licitant:   PRODUCTES CONCENTROL SA 

 

 Obres que s’autoritzen:   REFORMA DELS ESPAIS EXTERIORS D’UNA NAU 

INDUSTRIAL (NAU 2)  I IMPLANTACIÓ D’UN DIPÒSIT D’AIGUA. 

 

 Emplaçament: AV. MAS PINS, 63-67 

 

 Referència Cadastral :  3593906DG8339S0001YH 

 

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

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

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

d’agost). 

 

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

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

(pagament efectuat en data  27/08/2020) 



 

 

 

 

 
 

 

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

obres (ICIO): 

 

Pressupost de l’obra ..............................................   34.344,99.- € 

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

Quota impost ....................................................... 1061,26.-€ 

 

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

compliment dels següents condicionants: 

 

3. Altres autoritzacions que es requereixen amb caràcter previ:   

 

1.1. En cas de precisar-se la instal·lació d’algun tipus de grua-torre per a 

l’execució de les obres, cal obtenir autorització del Departament d’Empresa i 

Ocupació de la Generalitat de Catalunya i presentar en aquest Ajuntament, 

degudament diligenciat, el model “GR-1” 

 

4. En quant a la gestió de les runes i altres residus originats: 

 

2.1 La persona titular de la comunicació prèvia urbanística ha de garantir que els 

residus que genera siguin gestionats de conformitat amb l’establert a l’article 11c 

del Decret 89/2010, de 29 de juny pel qual s’aprova el Programa de gestió de 

residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), modificat posteriorment  pel 

Reial Decret 210/2018, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el Programa  de prevenció i 

gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20) publicat al BOE núm. 92 de 

16 d’abril.  

 

2.2  S’ha aportat document d’acceptació de residus de construcció i/o demolició 

d’acord amb el que determina el Reial Decret 210/2018 de 6 d’abril, pel qual 

s’aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya 

(PRECATRO) publicat al BOE núm. 92 de 16 d’abril, signat pel titular o productor 

dels residus i dels gestor dels mateixos. 

 

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

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

5.3.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA. FRISELVA SA 

 

Vist l’expedient de llicència urbanística i els diversos documents que hi figuren 

incorporats. 

 

Vist l’informe emès per l’arquitecta tècnica municipal de data 1 d’octubre de 2020,  

amb caràcter favorable. 

 

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

 



 

 

 

 

 
 

 

PRIMER.- Atorgar la següent llicència urbanística: 

 

 Exp. Número:  X2020000599  

 

 Sol·licitant:   FRISELVA SA 

 

 Obres que s’autoritzen:   PROVISIONAL D’OBRES DE 43,64 KW  

 

 Emplaçament: C/ONYAR, 83 

 

 Referència Cadastral :  4596104DG8349N0001US 

 

 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 .-€ 

 

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

obres (ICIO): 

  

Pressupost de l’obra ................................................. 374,26.- € 

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

Quota impost .........................................................11,56 .-€ 

 

 Liquidació taxa per utilització privativa o aprofitament especial del 

domini públic municipal. (Ordenança fiscal núm. 14) 

Article 7.1.F Obertura de calicates, rases i anàlegs a carrers o voreres 

(Ordenança fiscal núm. 14) 

Paviment asfàltic  6’97 € x  2 ml =  13.94.-€  

Tarifa mínima ............................19’32.-€ 

Quota :               19,32.- € 

 

 

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

compliment dels següents condicionants: 

 

5. De caràcter urbanístic:   

 

1.1 Previ a l’inici de les obres caldrà disposar de la petició de possibles serveis afectats 

de les companyies.  

 

1.2 Condicionant generals pel creuament o per la instal·lació dins les voreres: 

 

La reposició de les voreres es farà amb el mateix material en tota la seva amplada. 

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. 



 

 

 

 

 
 

 

1.3 Condicions generals pel creuament de calçades: 

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, sense que 

puguin ser reutilitzades per terraplenar les rases. 

Les voravies i rigoles no podran ser enderrocades i caldrà passar per la seva part 

inferior formant túnel. 

Les rases seran omplertes, per sobre la sorra, amb material granular d’un índex CBR 

superior a 20 cm i piconades mecànicament fins a obtenir un densitat de 100% 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 8 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. 

 

6. En quant a la gestió de les runes i altres residus originats: 

 

2.1 La persona titular de la comunicació prèvia urbanística ha de garantir que els 

residus que genera siguin gestionats de conformitat amb l’establert a l’article 11c del 

Decret 89/2010, de 29 de juny pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de 

la construcció de Catalunya (PROGROC), modificat posteriorment  pel Reial Decret 

210/2018, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el Programa  de prevenció i gestió de residus 

i recursos de Catalunya (PRECAT20) publicat al BOE núm. 92 de 16 d’abril.  

 

2.2  S’ha aportat document d’acceptació de residus de construcció i/o demolició 

d’acord amb el que determina el Reial Decret 210/2018 de 6 d’abril, pel qual s’aprova 

el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECATRO) 

publicat al BOE núm. 92 de 16 d’abril, signat pel titular o productor dels residus i dels 

gestor dels mateixos. 

 

3.  En quant a afectació de la via pública : 

 

De conformitat amb l’informe del tècnic municipal incorporat a l’expedient, l’import de 

la fiança a dipositar, és de 187.13.-€ (Dipòsit previ efectuat en data 29/09/2020). 

 

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

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

5.4.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA. J B S 

 

Vist l’expedient de llicència urbanística i els diversos documents que hi figuren 

incorporats. 

 

Vist l’informe emès per l’arquitecta tècnica municipal, de data 1 d’octubre de 2020,  

amb caràcter favorable. 

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



 

 

 

 

 
 

 

 PRIMER.- Atorgar la següent llicència urbanística: 

 

 Exp. Número:  X2020000637 

 

 Sol·licitant:   J  B S 

 

 Obres que s’autoritzen:   REFORMA DE BANY 

 

 Emplaçament: VEINAT ESTACIÓ, 30 (BUSTIA 136) 

 

 Referència Cadastral :  17159A002001290001WS 

 

 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.-€ 

  

 

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

obres (ICIO): 

 

Pressupost de l’obra ............................................... 2.283,75.- € 

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

Quota impost .......................................................    70,57.-€ 

 

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

compliment dels següents condicionants: 

 

7. En quant a la gestió de les runes i altres residus originats: 

 

1.1 La persona titular de la comunicació prèvia urbanística ha de garantir que els 

residus que genera siguin gestionats de conformitat amb l’establert a l’article 11c 

del Decret 89/2010, de 29 de juny pel qual s’aprova el Programa de gestió de 

residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), modificat posteriorment  pel 

Reial Decret 210/2018, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el Programa  de prevenció i 

gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20) publicat al BOE núm. 92 de 

16 d’abril.  

 

1.2  S’ha aportat document d’acceptació de residus de construcció i/o demolició 

d’acord amb el que determina el Reial Decret 210/2018 de 6 d’abril, pel qual 

s’aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya 

(PRECATRO) publicat al BOE núm. 92 de 16 d’abril, signat pel titular o productor 

dels residus i dels gestor dels mateixos. 

 

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

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  



 

 

 

 

 
 

 

6.0.- SERVEI DE DISSENY I MAQUETACIÓ DELS LLIBRES DE PROTAGONISTES 

CORRESPONENTS ALS ANYS 2014 A 2020, AMBDÓS INCLOSOS. ACCEPTACIÓ 

PRESSUPOST. 

 

És voluntat d’aquesta Corporació seguir amb la represa de l’edició dels llibres de 

protagonistes (nounats, estudiants i jubilats) que es lliuraven a les persones 

premiades en motiu del seu naixement, finalització d’estudis o jubilació. 

 

A aquest efecte s’ha demanat pressupost per al disseny, maquetació i retoc de 

fotografies dels llibres de protagonistes corresponents als anys 2014 i fins al 2020, 

amb el següent resultat: 

 

Proveïdor Data i registre entrada 
Import 

(IVA exclòs) 

Raimon Gimeno Pérez 

(CATTIUS) 
E2020003953 de 03/09/20 1.573,33.-€/llibre 

Roser Bona Puig E2020004258 de 24/09/20 1.025,00.-€/llibre 

Iglésies Associats, SL E2020004259 de 24/09/20 1.100,00.-€/llibre 

 

Vista la proposta de despesa de contracte menor de servei emeses per l’Alcaldessa 

Sra. Montserrat Roura i Massaneda; en les que motiva la necessitat dels contractes i 

es posa de manifest que no s’està alterant l’objecte del contracte i que la Sra. Roser 

Bona i Puig, no han subscrit més contractes menors que individualment o 

conjuntament superin la xifra de 15.000.-€ (IVA exclòs). 

 

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 1245A presentat per la Sra. ROSER BONA i 

PUIG, amb domicili a Riudellots de la Selva-17457, a l’Avinguda Països Catalans, 50, 

2n 4ª, i amb DNI 78.003.198-D, per al servei de disseny, maquetació i retoc de 

fotografies dels llibres de protagonistes corresponents als anys 2014 i fins al 2020 (7 

anys);  per import de VUIT MIL SIS-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB  SETANTA-

CINC CÈNTIMS (8.681,75.-€), IVA inclòs. 

 

 SEGON.- La despesa derivada de les presents contractacions serà a càrrec de la 

partida pressupostària 2020.334.62901. 

 

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.- SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UN PUNT DE CÀRREGA 

SEMIRÀPIDA D'ACCÉS PÚBLIC DE VEHICLES ELÈCTRICS A LA PLAÇA DE 

L'AJUNTAMENT. ACCEPTACIÓ PRESSUPOST. 

 

Atesa la voluntat d’aquest Ajuntament de fomentar la mobilitat elèctrica, es va 

concórrer a la línia 2 de la subvenció de la Diputació de Girona “Del pla a l’acció” per a 

la realització d’actuacions encaminades a fomentar aquest tipus de mobilitat, i en 

concret, per a la instal·lació d’un punt de recàrrega semi ràpida d’accés públic de 

vehicles elèctrics. 

 

Vist que la Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió celebrada el dia 21 de 

juliol de 2020, va acordar atorgar a aquest Ajuntament, la subvenció per la instal·lació 

del punt de recàrrega esmentat, per import de 5.000.-€. 

 

Amb l’objectiu de dur a terme aquesta actuació, s’han sol·licitat diferents pressupostos 

a empreses especialitzades, per al subministrament i instal·lació del punt de càrrega 

semiràpida de vehicles elèctrics a la Plaça de l’Ajuntament, amb el següent resultat: 

  

Empresa Registre entrada 
Import 

(IVA exclòs) 

Etra Bonal, SA E2020004273 25/09/20 7.163,44.-€ 

Etecnic Movilidad Eléctrica, SRL E2020004279 25/09/20 9.611,66.-€ 

Enginyeria classe A, SLP (*) ---- ---- 

 

(*) Tot i haver-se sol·licitat formalment el pressupost, no es va rebre cap oferta. 

 

Vist l’informe emès el dia 25 de setembre de 2020 per l’enginyer tècnic municipal, el 

qual conclou: “A la vista dels pressupostos rebuts, es proposa l’adjudicació del 

contracte per al subministrament i instal·lació d’un punt de càrrega semiràpida d’accés 

públic de vehicles elèctrics a favor de ETRA BONAL, 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 per la 

Sra. Carme Camps i Goy, regidora responsable de l’àrea de medi ambient d’aquest 

Ajuntament; en la que motiva la necessitat del contracte i es posa de manifest que no 

s’està alterant l’objecte del contracte i que la companyia mercantil Etra Bonal, SA, no 

ha subscrit més contractes menors que individualment o conjuntament superin la xifra 

de 15.000.-€. 

 

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 ETRA BONAL, S.A., amb domicili 

a Cornellà de Llobregat-08940, al carrer Mercuri, 30 – 32 del  Polígon Industrial 

Almeda, per al subministrament i instal·lació d’un punt de recàrrega semiràpida d’ús 

públic de vehicles elèctrics, a la Plaça de l’Ajuntament, per import de 8.667,76.-€ (IVA 



 

 

 

 

 
 

inclòs). 

 

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

partida pressupostària 2020.172.62402. 

 

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  

 

 

 

8.0.- LICITACIÓ PÚBLICA PER PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT PER 

L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE TITULAT “REURBANITZACIÓ DELS ACCESSOS AL 

PAVELLÓ MUNICIPAL DE RIUDELLOTS DE LA SELVA”. APROVACIÓ PLEC DE 

CLAUSULES ADMINSITRATIVES PARTICULARS I OBERTURA DE LA 

CONVOCATÒRIA. 

 

Vist  que   la Junta de Govern local en sessió del  dia 22 setembre va acordar iniciar l’expedient 

per a la contractació de l’obra corresponent al projecte titulat “Reurbanització dels 

accessos al pavelló municipal de Riudellots de la Selva.” 

 

Vist l’informe emès per la Secretària-interventora de la Corporació, sobre la legislació 

aplicable i el procediment a seguir per a la contractació de les esmentades obres  i 

l’informe de l’arquitecte municipal.  

 

Examinat el plec de clàusules administratives particulars, redactats a l’efecte. Atès que 

l’adopció d’aquest acord és competènciade la Junta de Govern local. De conformitat 

amb el que s’ha exposa; la Junta de Govern Local ACORDA: 

 

PRIMER.- Aprovar l’expedient instruït per a la contractació de l’obra, a càrrec 

de la partida 20.1532 61904 del present exercici. El pressupost màxim de licitació és 

de  388.745,32 (iva inclòs).  

 

SEGON.- Convocar licitació pública per a la contractació de l’obra corresponent 

al projecte titulat “REURBANITZACIÓ DELS ACCESSOS AL PAVELLÓ MUNICIPAL DE 

RIUDELLOTS DE LA SELVA”, Que se seguirà per procediment obert simplificat, 

determinant-se l’oferta econòmicament més avantatjosa en base a diversos criteris de 

valoració. 

 

TERCER.- Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i que han de 

regir la contractació i que consta en l’expedient administratiu.  

 

QUART.- Publicar l’anunci de licitació en el en el perfil del contractant de 

l’Ajuntament. 

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 



 

 

 

 

 
 

9.0.- URGENTS: 

 

9.1.- CONVOCATÒRIA AJUTS FAMÍLIES 

 

Atès que el Ple de la Corporació Local en sessió del passat dia 21 de setembre va 

aprovar les bases reguladores d’ajuts a les famílies de Riudellots de la Selva afectades 

pel Covid 19.  

 

Atès que el pròxim dia 8 d’octubre es realitzarà la publicació de les bases en el BOP 

pel tràmit d’urgència.  

 

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

 

PRIMER.-  Aprovar la seva  urgència.  

 

SEGON.- Aprovar la Convocatòria de subvencions dels ajuts a les famílies de 

Riudellots de la Selva afectades pel COVID 19, que s’adjunta com annex,  

condicionada a l’aprovació definitiva de les bases aprovades pel Ple de la Corporació 

Local del passat dia 21 de setembre.  

 

TERCER.- Publicar la convocatòria de la subvenció al BOP i a la base de dades 

nacional de subvencions de conformitat a l’article 17.3 b i 20.8 de la Llei 38/2003 de 

17 de novembre . 

 

Annex 

 

 

PRIMER.- BENEFICIARIS I REQUISITS 

 

Tenen la condició de beneficiaris dels ajuts totes les persones físiques afectades.  

Per  poder  atorgar-se  aquests  ajuts  es  condició  imprescindible  que  el  

beneficiari compleixi els requisits que es detallen en aquest punt. 

Les persones beneficiàries dels ajuts hauran de reunir els requisits següents: 

1) La persona sol·licitant ha de ser major d’edat o estar emancipada legalment.  

2) Estar empadronat/da a Riudellots de la Selva a data 1 de gener de 2020 i continuar 

empadronada a la data de presentació de la sol·licitud.  

3) Acreditar un dels següents supòsits, com a com a conseqüència de la crisis sanitària 

provocada per la pandèmia del COVID19: 

a. Persones acomiadades, a partir del 14/3/2020. 

b. Persones afectades per un ERTO, a partir del 14/3/2020. 

c. Persones  afectades  per  una  IT  laboral  (incapacitat  temporal)  per 

situació de risc o malaltia de COVID-19. 

 

4) Els/les beneficiaris/es han d’estar al corrent de pagament de les taxes i impostos 

municipals i de les seves obligacions amb la seguretat social i hisenda i no trovar-se 

en cap de les circumstàncies previstes a l’art. 13 de la llei 38/2003 de 17 de novembre 

general de subvencions.  

 

SEGON.- OBJECTE I FINALITAT 

 

L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió d’una ajuda d’emergència, de 



 

 

 

 

 
 

caràcter puntual, en règim de concurrència no competitiva, dins dels límits establerts 

en els pressupostos municipals per a la consecució dels objectius estratègics fixats en 

el programa 2 i 3 del pla estratègic de subvencions.  

L’objecte d’aquestes bases és ajudar a les persones, especialment colpejades per la 

crisi sanitària provocada per la pandèmia del Covid-19, i donar suport alhora a la 

reactivació  del comerç local. 

 

TERCER.- PROCEDIMENT  

3.1 PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ  

El procediment de concessió de la subvenció objecte de les s’iniciarà d’ofici, mitjançant 

acord de Junta de Govern Local que aprovi la convocatòria. Seran publicades al BOP a 

través del Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions establert a partir de la Base 

de Dades Nacional de Subvencions (BDNS).  

La convocatòria es portarà a terme en règim de concurrència no competitiva, i les 

sol·licituds es resoldran per ordre cronològic de presentació a comptar des de 

l’endemà de la publicació del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província i 

s’anunciarà pels mitjans adients (pàgina web, taulell d’anuncis, e-tauler, etc) que 

garanteixin el seu coneixement efectiu per part de les persones físiques potencialment 

beneficiàries. S’hi especificarà el crèdit pressupostari on s’han d’imputar les 

subvencions i la seva quantia màxima dins del límit dels crèdits disponibles. 

La instrucció del procediment de concessió correspon a l’Alcaldia que formularà 

proposta de resolució. 

La competència per resoldre el procediment i concedir la subvenció s’atribueix a   la 

Junta de Govern Local, que dictarà aquesta resolució un cop emès informe per serveis 

jurídic i emès informe de fiscalització per la Intervenció Municipal. La resolució es 

notificarà a tots els sol·licitants i el publicarà a la BDNS.  

A la resolució del procediment de concessió de les subvencions cal manifestar, si és el 

cas, les sol·licituds desestimades degudament motivades. Aquestes es notificaran als 

interessats/des.  

El termini màxim per resoldre i notificar la resolució del procediment no podrà excedir 

de sis mesos, a comptar des de la publicació de la convocatòria.  

El venciment del termini màxim sense que s’hagi notificat la resolució legitima als 

interessats per entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de la 

subvenció.  

Els ajuts atorgats s’entenen acceptats pels beneficiaris si es compleixen amb els 

requisits previs i estigui formalitzada la tramitació de la sol·licitud. 

 

3.2.-SOL·LICITUDS  

La sol·licitud per demanar l’ajut es facilitarà i formalitzarà de forma presencial o 

telemàtica mitjançant el model normalitzat en el termini de 15 dies hàbils des de la 

publicació en el BOP.  

En la sol·licitud es faran constar les dades necessàries per a la seva identificació. 

Juntament amb la sol·licitud s’adjuntarà la documentació que s’hi especifica. 

Tanmateix els acord de convocatòria podran determinar, es supòsits justificats la 

necessitat d’aportació d’altres documents complementaris.  

Juntament amb la sol·licitud s’haurà de portar la següent documentació per a la 

correcte tramitació de l’ajut: 

 

1) DNI original de la persona beneficiària. Per a la verificació i comprovació de 

l’edat i dades obrants al padró municipal d’habitants. 

a.1 DNI original del/la representant, si s’escau. 



 

 

 

 

 
 

 

2) Segons el supòsit, com a com a conseqüència de la crisis sanitària provocada per 

la pandèmia del COVID19, es necessari: 

 

a. Persones acomiadades, a partir del 14/3/2020, documentació acreditativa de 

l’acomiadament. 

b. Persones afectades per un ERTO, a partir del 14/3/2020. 

-  Document acreditatiu d’expedient  de  regulació  temporal  d' ocupació   a  

partir de 14/3/2020. 

 

c.- Documentació acreditativa d’una Incapacitat Temporal Laboral per situació de risc 

o malaltia de COVID-19. 

 

Quan alguna sol·licitud presenti deficiències, es requerirà el sol·licitant per tal que les 

esmeni o la presenti en el termini màxim i improrrogable de 10 dies hàbils, amb 

l’advertiment que en cas contrari es declararà desistit de la petició i es procedirà a 

l’arxiu de les actuacions, prèvia declaració expressa.  

La presentació de la sol·licitud d’ajuda implica l’acceptació íntegra, per part de la 

persona sol·licitant del contingut de les bases. Amb la presentació de la sol·licitud 

s’autoritza a l’Ajuntament perquè comprovi d’ofici el compliment efectiu de les 

obligacions fiscals amb les hisendes públiques i amb la seguretat social.  

Paral·lelament la mateixa sol·licitud de subvenció incorpora l’acceptació per part del 

sol·licitant de l’ajuda en cas d’atorgar-se. 

 

QUART.- BASES REGULADORES: Acord del Ple de la Corporació Local del dia 21 de 

setembre publicades al Butlletí Oficial de la Província del dia 8 d’octubre de 2020.  

 

CINQUÈ.- Partida pressupostària . La  dotació  pressupostària    per  portar  a  

terme  els  ajuts  del  programa  és de 194.324 euros, i anirà a càrrec de l’aplicació 

pressupostària 2020.231.48026 AJUTS FAMÍLIES COVID-19. 

Hi ha una dotació econòmica disponible i és difícil concretar el total d’usuaris que 

s’adreçaran a gaudir de l’ajut per la qual cosa s’estableix el criteri d’ordre d’arribada i 

fins que la dotació estipulada quedi exhaurida. Tots el peticionaris a partir de l’últim 

adjudicat no seran tramitats i quedaran en espera de noves convocatòries. 

 

 

SOL·LICITUD D’AJUTS EXCEPCIONALS PER PER A LES FAMÍLIES AFECTES PEL 

COVID-19 LA COVID-19    

 

Dades del sol·licitant o representant legal 

DNI/NIE/Passaport    Nom       Primer cognom    Segon cognom 

 

  

Tipus de via  Adreça     Núm.   Pis 

 

 

Codi postal  Municipi  

 

 

Adreça de correu electrònic   Telèfon  



 

 

 

 

 
 

Com a sol·licitant declaro que: 

- Estic al corrent de pagament de les obligacions tributàries davant l’Estat, la 

Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Riudellots de la Selva i de les 

obligacions davant la Seguretat Social. 

- No em trobo en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició 

de beneficiari previstes a l’article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions 

(BOE núm. 276, de 18/11/2003).  

- Compleixo les obligacions i no incorro en cap dels supòsits de prohibició 

establerts als articles 90.bis i 92.bis del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de 

desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de 

Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31/12/2002). 

- Compleixo qualsevol altra obligació legal o reglamentària que em pugui afectar.  

- Facilitaré tota la informació que em sigui requerida per l’Ajuntament, per tal de 

comprovar la veracitat de les dades que motivin l’atorgament de la subvenció. 
 

Documentació que s’acompanya a aquesta sol·licitud 

 

□ Còpia del DNI, NIE o passaport (si el sol·licitant és una persona física). 

 

□ Documentació acreditatiu d’expedient de regulació temporal (ERTO) a partir 

del 14/03/2020. 

 

□ Document acreditatiu de l’acomiadament a partir del dia 14/03/2020. 

 

□ Documentació acreditativa d’una Incapacitat Temporal Laboral per situació 

de risc o malaltia de COVID-19.  
 

 

Signatura i data 

 

 

 

 

Informació bàsica sobre protecció de dades 

Responsable del tractament: Ajuntament de Riudellots de la Selva. 

Finalitat: gestió, tramitació, concessió, pagament i justificació de la concessió de 

subvencions en règim de concurrència no competitiva per subvencionar a les 

afectacions econòmiques del sector comercial i de serveis per la COVID-19. 

Legitimació: compliment de missió d’interès públic (art. 6.1.e RGPD). 

Destinataris: altres administracions públiques per a garantir la intercomunicació i 

coordinació de registres. 

Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, 

supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació del tractament, adreçant-

se a l’Ajuntament de Riudellots de la Selva. 

> Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a 

www.riudellots.cat. 

 

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 



 

 

 

 

 
 

 

 

10.0.- PRECS I PREGUNTES 

 

 

 

 

L’alcaldessa aixeca la sessió, de la qual com a secretària, estenc aquesta acta i la 

certifico a l’efecte que en quedi constància degudament, la qual signa la presidenta 

amb mi. 

 

Signat electrònicament, 
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