
 

 

 

 

 
 

 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 5 DE 

NOVEMBRE DE 2019 

 

Identificació de la sessió: 

Núm.  JGL2019000022  

Caràcter: Sessió Ordinària 

Data: 5 de novembre de 2019 

Hora d’inici:  09:00 h 

Hora de fi: 10:00 h 

Lloc: sala 1 de juntes 

 

Hi assisteixen:  

Montserrat Roura Massaneda, Alcaldessa 

Josep Ma. Corominas Pujol, Regidor 

Francesc Xavier Lopez Cadena, Regidor 

Cristina Pineda Espinosa, Regidor 

Èlia Massó I Tamayo, Secretària 

 

Han Excusat la seva absència: 

Cap 

 

Desenvolupament de la sessió: 

 

1.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

2.- AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I ORDENACIÓ DESPESES VARIES 

3.- SERVEI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DEL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA MES DE 

SETEMBRE. VARIS 

4.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA. J X R 

5.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA. EDISTRIBUCION REDES DIGITALES SL 

6.- CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ PÚBLICA PER PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT   

APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HA DE 

REGIR EN EL CONTRACTE DE REURBANITZACIÓ DELS ACCESSOS AL PAVELLÓ 

MUNICIPAL DE RIUDELLOTS DE LA SELVA 

7.- ANNEX CONTRACTE DE LLOGUER 

8.- CONTRACTACIÓ SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE LLUMENERES DE 

TECNOLOGIA LED A L'AVINGUDA MAS PINS, ENTRE EL SECTOR PONENT I EL CENTRAL 

ADJUDICACIÓ BASADA EN UN ACORD MARC 

9.- SERVEI DE REDACCIÓ DEL PROJECTE D'ADEQUACIÓ DE LA VIA VERDA SOTA EL 

PONT DE L'ONYAR A LA C25. ACCEPTACIÓ PRESSUPOST 

10.- OBRES D'ARRANJAMENT DELS FERMS MALMESOS PER LES ARRELS DELS ARBRES 

A L'AVINGUDA PAÏSOS CATALANS I A LA URBANITZACIÓ CAN JORDI. ACCEPTACIÓ 

PRESSUPOSTOS 

11.- CONTRACTACIÓ D’UNA OBRA DE TEATRE INCLÒS EN EL CATÀLEG 

D'ESPECTACLES PROGRAMA.CAT SUBVENCIONAT PEL DEPARTAMENT DE CULTURA DE 

LA GENERALITAT I LA DIPUTACIÓ DE GIRONA 

12.- ADDENDA AL CONVENI  MARC ENTRE EL CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ 

LINGÜÍSTICA I L'AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA PER AL 

DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES I ACTUACIONS D'ACOLLIMENT LINGÜÍSTIC 

MITJANÇANT L'ORGANITZACIÓ DE CURSOS DE CATALÀ. APROVACIÓ 

13.- AJUT SOCIAL PER DESPESES PAGAMENT LLIBRES 



 

 

 

 

 
 

14.- URGENTS: 

14.1- ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT DEL SISTEMA DE VIDEOACTA, EQUIPS DE 

GRAVACIÓ I TRANSMISSIÓ D'ACTES I EL SEU MANTENIMENT A TRAVÉS DE L'ACORD 

MARC DE L'ACM. 

15.- PRECS I PREGUNTES 

 

 

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. 

 

 

1.0.- 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 d’octubre de 2019. 

 

2.0.- AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I ORDENACIÓ DESPESES VARIES 

 

 

Vistes les relacions de factures que s’indiquen. 

 

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

 

PRIMER.- Aprovar la relació de factures F/2019/19 que s’adjunta al present 

com annex, d’import CENT TRENTA-SET MIL DOS-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS I 

CINQUANTA-NOU CÈNTIMS (137.259,59€).  

 

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

de despeses 9/2019 per import de CINQUANTA-SIS MIL VINT-I-VUIT EUROS I 

VUITANTA-UN CÈNTIMS (56.028,81€), corresponent al període comprés entre el dia 1 

i el 30 de setembre de 2019, aprovada mitjançant resolució d’Alcaldia número 

2019DECR000786 de data 24 d’octubre de 2019, la qual s’annexa. 

 

 

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

 

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

 

3.0.- SERVEI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DEL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA 

MES DE SETEMBRE. VARIS 

 

 

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 

SETEMBRE, en període voluntari i executiu, per un import total de 465.220,88€, 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 70,03€. 

 

SEGON.- Aprovar el plec de càrrecs corresponents al mes de SETEMBRE 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 

2019 CERTIFICAT DE COMPTABILITAT 50,00 

2019 DESCOMPTE PAGAMENT ANTICIPAT 

(MULTES/SANCIONS) 

-280,00 

2019 ENTRADA DE VEHICLES 143,95 

2019 ESCOMBRARIES 514,96 

2019 FRACCIONAMENT GRATUÏT UNIFICAT 258,48 

2019 IAE 3.554,89 

2019 IBI URBANA 2.235,67 

2019 ICIO 7.853,85 

2019 IVTM 270,85 

2019 MULTES/SANCIONS 840,00 

2019 TAXA EXPEDICIÓ DOCUMENTS ADMINIST. 2.074,43 

2019 TAXA LLICÈNCIA D’OBRES 161,20 

2019 TAXA UTILITZACIÓ PRIVATIVA 41,82 

2019 TRAMITACIÓ EXPEDIENTS 1.386,90 

TOTAL CÀRRECS 19.107,00€ 

 

TERCER.- Aprovar les baixes corresponents al mes de SETEMBRE 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 CONCEPTE IMPORT 

2016 IBI URBANA 632,53 

2016 IBI URBANA 672,18 

2016 IBI URBANA 673,80 

2016 IBI URBANA 673,80 

2016 IBI URBANA 604,97 

2018 MULTES/SANCIONS 53,76 

2019 IBI URBANA 844,22 

TOTAL BAIXES 4.155,26€ 

 

 

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

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

 

4.0.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA. J X R 

 

 

Vist l’expedient de llicència urbanística número  X2019000715 , i els diversos 

documents que hi figuren incorporats. 

 

Vist l’informe emès per la tècnica urbanística municipal, de data 24 d’octubre de 2019,  

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:  X2019000715 

 

 Sol·licitant:  J X R  

 

 Obres que s’autoritzen:   INSTAL.LACIÓ PLAQUES FOTOVOLTAIQUES PER 

AUTOCONSUM. 

 

 Emplaçament: C/PAU CASALS, 7 

 

 Referència Cadastral :  3783215DG8338S0001RX   

 

 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). 

 

SEGON.- APROVAR les següents liquidacions :  

 

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

documents i llicències en l’àmbit urbanístic: .................... 161,20 .-€ 

  

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

obres (ICIO): 

 

Aprovar la bonificació del 95%, a favor de construccions, instal.lacions o obres 

a les quals s’incorporin sistemes per aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia 

solar per a autoconsum, de conformitat amb l’article 8 de l’ordenança fiscal 4 

reguladora de l’impost sobre construccions, instal.lacions i obres,  segons el 

detall següent : 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

Pressupost de les obres: ................................................................. 6799.-€ 

Tipus de gravamen (art. 7 ordenança fiscal municipal núm. 4):            3’09 % 

Quota : ...................................................................................... 210,08.-€ 

Bonificació aplicable: 95% (art. 8 de la mateixa ordenança) : ........  199,58.-€ 

Quota a pagar ..........................................................................  10,50.-€ 

 

 

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

compliment dels següents condicionants: 

 

La persona titular de la llicència 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.  

 

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

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

 

5.0.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA. EDISTRIBUCION REDES DIGITALES SL 

 

 

Vist l’expedient de llicència d’obres majors número 2016/154, i els diversos 

documents que hi figuren incorporats. 

 

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

 

 PRIMER.- Atorgar la següent llicència urbanística: 

 

 Exp. Número: X2019000759 

 

 Sol·licitant: EDISTRIBUCION REDES DIGITALES SL 

 

 Obres que s’autoritzen: OBERTURA I REPOSICIÓ DE 6 M DE RASA EN CALÇADA 

PER ESTESA DE NOVA LÍNIA ELÈCTRICA DE BAIXA TENSIÓ SUBTERRÀNIA I 

INSTAL.LACIÓ DE NOVA CAIXA BT. 

 

 Emplaçament: C/ONYAR, 52-56 (TRIPNET SL) 

 

 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 ................................................. 1540,79.- 

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

Quota impost ......................................................... 47,61.- € 

 

 

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

compliment dels següents condicionants: 

 

1. En relació al contingut del projecte i documentació presentada:  

 
Prèviament a l’inici de les obres caldrà disposar de la petició de possibles serveis 

afectats de les companyies. 

 

 

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

 

2.1.  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. 

 

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 informe del tècnic municipal incorporat a l’expedient, la garantia 

assenyalada en aquest s’atribueix fins a l’import 385,20.-€, a càrrec de la constituïda 

per la companyia promotora, amb caràcter general i per a la finalitat exposada, 

mitjançant aval bancari presentat en data 28.03.2003. 

 

 

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

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 



 

 

 

 

 
 

 

 

6.0.- CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ PÚBLICA   PER PROCEDIMENT OBERT 

SIMPLIFICAT.   APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 

PARTICULARS QUE HA DE REGIR EN EL CONTRACTE DE REURBANITZACIÓ 

DELS ACCESSOS AL PAVELLÓ MUNICIPAL DE RIUDELLOTS DE LA SELVA. 

 

 

Vist que la Junta de Govern local en sessió del dia 22 d’octubre 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’arquitecta 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 exposat; la Junta de Govern Local, ACORDA: 

 

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

de la partida 19.1532.61900 del present exercici. El pressupost màxim de licitació és 

de 364.847,51 € (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. 

 

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

 

 

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

 

 

7.0.- ANNEX CONTRACTE DE LLOGUER 

 

 

Que la Junta de Govern Local en sessió del 25 de setembre de 2018 va aprovar el 

contracte d’arrendament amb l’empresa ZONA TIPO SAU per la cessió d’us del terreny 

de 11.647 m2 situat a l’avinguda Mas Vila de Riudellots de la Selva.  



 

 

 

 

 
 

 

Atès que l’Ajuntament té interès en reduir la superfície objecte d’arrendament en 850 

m2, és necessari procedir a rectificar el contracte per fixar la nova superfície 

arrendada i en conseqüència reduir la renda que satisfà l’Ajuntament.  

 

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

 

PRIMER.- Aprovar l’annex al contracte d’arrendament amb Zona Tipo SAU.  

 

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

 

 

 
ANNEX AL CONTRACTE D’ARRENDAMENT SUBSCRIT EL DIA 1 DE SETEMBRE 

DE 2018 

 

 

Riudellots de la Selva, l’1 de novembre de dos mil dinou. 

 

R E U N I T S: 

 

D’una part, la Sra. MONTSERRAT ROURA i MASSANEDA, en la seva condició 

d’Alcaldessa de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva, actuant en el seu nom i 

representació, segons preveu– l’article 53.1a) del Text Refós de la Llei Municipal i de 

Règim Local de Catalunya. 

 

I de l’altra, la Sra. ISABEL BOSCH PI, major d’edat, amb DNI núm. 45.539.304-V, que 

actua en nom i representació i com Administradora única de la societat ZONA TIPO 

SAU, amb domicili a efectes de notificacions a Girona-17001, Plaça Marquès de 

Camps, núm. 9, 3r, i amb CIF núm. A-79.084.463. 

 

Assistides per la Sra. ÈLIA MASSÓ i TAMAYO, Secretària de la Corporació, en funció de 

fedatari públic municipal. 

 

Ambdues parts contractants es reconeixen capacitat per obligar-se i, de la seva lliure i 

espontània voluntat,  

 

D I U E N  I  P A C T E N : 

 

 

Primer.- Que mitjançant contracte d’arrendament subscrit a Riudellots de la Selva el 

dia 1 de setembre de 2.018, la societat ZONA TIPO, SAU va cedir en arrendament a 

l’Ajuntament de Riudellots de la Selva, un terreny de superfície 11.647 m2 segons 

cadastre, situat a l’avinguda Mas Vila de Riudellots de la Selva, parcel·la cadastral 

núm. 4385201DG8348N0001YK, pel termini de cinc anys, amb una renda inicial de 

4.882,74 Euros, i amb els demés pactes i condicions establerts en l’esmentat 

contracte. 

 

 

Segon.- Que interessant a ambdues parts reduir la superfície arrendada de terreny en 

850 m2, les parts estan d’acord a reduir l’objecte arrendat i modificar 



 

 

 

 

 
 

proporcionalment la renda de l’arrendament, ratificant els demés pactes del contracte 

subscrit el dia 1 de setembre de 2.018, que continuarà vigent amb les modificacions 

que s’estableixin. 

 

 

Tercer.- Que en conseqüència, ambdues parts de comú acord ESTIPULEN: 

 

1r.-) A partir del dia d’avui, 1 de novembre de 2.019, es redueix l’objecte arrendat 

que queda reduït en la superfície de 850 m2, situada en el límit de la parcel·la amb 

façana al carrer “Avinguda del Mas Vila”, assenyalada en el plànol annex, i que 

queda exclosa del present arrendament, quedant reduïda la superfície de la parcel·la 

arrendada a 10.797 m2, i per tant l’entitat  arrendatària desocupa en el dia d’avui la 

superfície exclosa de 850 m2, deixant-la lliure i expedita a disposició de la propietària, 

i ocuparà únicament a partir d’ara la resta de superfície arrendada de 10.797 m2. 

 

Per a una exacta delimitació de la superfície reduïda i de la que queda com a objecte 

del present contracte s’adjunta al present document un plànol annex en el que figura 

degudament assenyalada la superfície exclosa del present arrendament de 850 m2 i la 

que continuarà arrendada de 10.797 m2. 

 

 

2n.-) Que a causa de la reducció de l’objecte arrendat, ambdues parts de comú acord 

procedeixen a modificar i reduir proporcionalment la renda, i a tal efecte estableixen 

una nova renda de la forma següent: 

 

A partir del dia d’avui 1 de novembre de 2.019, la renda quedarà fixada en la 

quantitat anual de QUATRE MIL CINC-CENTS VINT-I-SIS EUROS i QUARANTA 

CÈNTIMS D’EUROS (4.526,40 €), que es pagarà en la forma estipulada en el pacte 4t 

del contracte i s’actualitzarà de conformitat amb el que es va estipular en el pacte 5è 

del contracte. 

 

A l’haver-se satisfet amb un sol pagament anual en el mes de juny, tota la renda 

corresponent al present any de 2.019, ambdues parts procediran a regularitzar la 

diferència entre la renda efectivament satisfeta i la que correspon pagar segons la 

nova renda establerta, pels mesos de novembre i desembre del present any 2.019. 

 

L’entitat arrendatària pagarà la renda, més l’IVA corresponent, en els mateixos 

venciments i de la mateixa forma en que ho feia fins ara.  

 

 

Quart.- Que ambdues parts ratifiquen íntegrament tots els altres pactes del contracte 

d’arrendament signat el dia 1 de setembre de 2.018, i que continuaran plenament 

vigents entre les parts, amb les modificacions efectuades en el present document. 

 

 

I en prova de conformitat, signen el present document, per duplicat i a un sol efecte, 

en el lloc i data al principi indicats. 

 

 

 L’ARRENDATÀRIA,      L’ARRENDADORA, 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

       Sra. Montserrat Roura i Massaneda   Sra.  Isabel Bosch Pi 

            

               Alcaldessa        Administradora  

AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA      ZONA TIPO, SAU 

 

 

 

 

 

 

 

Èlia Massó i Tamayo 

Secretària interventora 

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

 

8.0.- CONTRACTACIÓ SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE LLUMENERES 

DE TECNOLOGIA LED A L'AVINGUDA MAS PINS, ENTRE EL SECTOR PONENT I 

EL CENTRAL. ADJUDICACIÓ BASADA EN UN ACORD MARC. 

 

 

Vist que el Ple de la Corporació, en sessió ordinària celebrada el dia 18 de setembre 

de 2017, va acordar l’adhesió d’aquest Ajuntament al sistema d’adquisició 

centralitzada de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i del Consorci Català 

pel Desenvolupament Local, per tal de poder efectuar l’adquisició de béns, 

subministraments i contractació de serveis a través de la Central de compres de 

l’ACM-CCDL, en les condicions i preus vigents en els contractes subscrits pel mateix 

amb les empreses adjudicatàries. 

 

Atesa la voluntat d’aquest Consistori de dotar d’enllumenat públic el tram de 

l’Avinguda Mas Pins, comprès entre el sector Ponent i el sector Central, el qual 

actualment no disposa d’aquest servei; es va contactar amb l’empresa ELECTRICITAT 

BOQUET, S.L. adjudicatària de l’Acord marc de serveis i subministraments d’elements 

d’eficiència energètica en l’enllumenat públic amb destinació a les entitats locals de 

Catalunya (Exp. 2017.01), licitat per part del Consorci Català pel Desenvolupament 

Local. 

 

Vist que la citada empresa i el Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL), el 

dia 27 de maig de 2019, van formalitzar l’acord marc de serveis i subministraments 

d’elements d’eficiència energètica l’enllumenat públic amb destinació a les entitats 



 

 

 

 

 
 

locals de Catalunya, en virtut del qual se li va adjudicar, entre d’altres, el sublot 2.2.9 

per al subministrament i treball d’instal·lació de llumeneres de tecnologia led a la 

comarca de La Selva. 

 

Vist el que estableixen els articles 219 i següents de la Llei de contractes del sector 

públic, en relació a l’adjudicació de contractes basats en un acord marc. 

 

Vist el pressupost presentat per ELECTRICITAT BOQUET, S.L. (E2019005473 de 

31/10/2019), per al subministrament i instal·lació de 18 llumeneres de tecnologia led 

a l’Avinguda Mas Pins, per import de 18.072,00.-€, més IVA, és a dir, 21.867,12.-€. 

 

Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals, el qual conclou: “Es proposa 

l’adjudicació del contracte pel subministrament i la instal·lació de les lluminàries 

d’enllumenat públic a l’Avinguda Mas Pins, entre els polígons industrials Ponent i 

Central, a favor d’ELECTRICITAT BOQUET, S.L., ja que les característiques tècniques i 

les condicions econòmiques de les lluminàries ofertades, s’adeqüen perfectament a les 

necessitats municipals. Es proposa que els punts de llum a instal·lar siguin lluminàries 

autònomes amb panells fotovoltaics degut a la dificultat de fer-hi passar el cable 

elèctric (ja sigui aeri o soterrat) per aquest tram de carrer, i que urbanísticament es 

tracta de sòl no urbanitzable”. 
 

 

Atès que l’adopció d’aquest acord, és competència de la Junta de Govern Local, en 

virtut de la delegació de competències efectuada per l’Alcaldessa de la Corporació, 

mitjançant resolució 2019DECR000505, de data 21 de juny de 2019, sens perjudici de 

la seva possible avocació per raons d’urgència, oportunitat o supòsits especials. 

 

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

 

PRIMER.- Adjudicar a la companyia mercantil ELECTRICITAT BOQUET, S.L., 

amb domicili al carrer Batista i Roca, 5-7, baixos, de Mataró-08302, i amb NIF B-

62.145.503; el subministrament i la instal·lació de 18 llumeneres de tecnologia led a 

l’Avinguda Mas Pins del municipi, en el tram comprès entre el sector Central i el sector 

Ponent, per import de VINT-I-UN MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB DOTZE 

CÈNTIMS (21.867,12.-€), IVA inclòs. 

 

La citada adjudicació recau sobre l’empresa adjudicatària del sublot 2.2.9 de 

l’Acord marc de serveis i subministraments d’elements d’eficiència energètica en 

l’enllumenat públic amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2017.01). 

 

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

partida pressupostària 2019.165.62302. 

 

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

l’Associació Catalana de Municipis i Comarques. 

 

 

 

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

9.0.- SERVEI DE REDACCIÓ DEL PROJECTE D'ADEQUACIÓ DE LA VIA VERDA 

SOTA EL PONT DE L'ONYAR A LA C25. ACCEPTACIÓ PRESSUPOST. 

 

 

És voluntat d’aquest Ajuntament adherir-se al Consorci de les vies verdes de Girona, 

que es va crear a l’any 2003 i està integrat per la Diputació de Girona i diferents 

municipis i Consells Comarcals, el qual té com a tasca principal, realitzar el 

manteniment i millora de les infraestructures, la promoció del seu ús i l’ampliació de la 

xarxa.  

 

No obstant, per a poder formalitzar aquesta adhesió, és precís disposar de traçats de 

via verda continus i segurs als seus usuaris; circumstància aquesta última, que no es 

compleix en l’encreuament amb la C25 al pk240 + 720, on la via verda ha de 

travessar la carretera C25. 

 

Per tal de poder oferir un traçat alternatiu, paral·lel al marge del riu Onyar, a l’any 

2017 aquest Ajuntament va sol·licitar de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), informe 

de valoració de l’habilitació d’un pas de la via verda sota el pont del riu Onyar que 

travessa la C25 al municipi. 

 

Vist que el director de l’ACA a Girona, el dia 7 de setembre de 2018 (E2018011586), 

va informar favorablement la proposta d’aquest Ajuntament de pas de la via verda per 

sota el pont del riu Onyar, amb un seguit de condicions particulars. 

 

A la vista dels condicionants establerts per l’ACA, es va demanar pressupost a 

diferents empreses especialitzades, per a la redacció del corresponent projecte tècnic 

d’adequació de la via verda per sota el pont de l’Onyar a la C25; amb el següent 

resultat:  

 

Empresa Registre entrada 

pressupost 

Import  

(IVA exclòs) 

SERPA enginyeria i consultoria 

ambiental, SL 
E2019004844 26/09/2019 4.850,00.-€ 

ABM serveis d’enginyeria i 

consulting, SLU 
E2019004856 27/09/2019 5.450,00.-€ 

Àrea de serveis tècnics del Consell 

Comarcal de la Selva (*) 
-- -- 

 

(*) El Consell Comarcal va declinar presentar pressupost per no tenir coneixements 

suficients per a oferir solucions per a estabilitzar talusos, més enllà de proposar 

alguna escullera, que és justament el que l’ACA no vol. 

 

Vist l’informe emès el dia 31 d’octubre de 2019, pels serveis tècnics municipals, el 

qual conclou: “L’oferta més avantatjosa per la redacció del PROJECTE D’ADEQUACIÓ 

DE LA VIA VERDA SOTA EL PONT DE L’ONYAR A LA C-25 A RIUDELLOTS DE LA SELVA 

és la presentada per l’empresa SERPA ENGINYERIA I CONSULTORIA AMBIENTAL, SL 

amb un pressupost total de 4.850,00€ + IVA”. 



 

 

 

 

 
 

 

Vista la proposta de despesa de contracte menor de servei emesa per la Sra. Carme 

Camps i Goy, regidora responsable de l’àrea de pagesia i medi ambient d’aquest 

Ajuntament. 

 

Atès que l’adopció d’aquest acord, és competència de la Junta de Govern Local, en 

virtut de la delegació de competències efectuada per l’Alcaldessa de la Corporació, 

mitjançant resolució 2019DECR000505, de data 21 de juny de 2019, sens perjudici de 

la seva possible avocació per raons d’urgència, oportunitat o supòsits especials. 

 

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

 

 PRIMER.- Acceptar el pressupost presentat per SERPA ENGINYERIA I 

CONSULTORIA AMBIENTAL, S.L., amb domicili a Girona-17001, a la Gran Via Jaume I, 

35 acc, 2n 1ª, i amb CIF B-55024418, per a la redacció del projecte d’adequació de la 

via verda sota el pont de l’Onyar a la C25, al terme de Riudellots de la Selva; per 

import de CINC MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS 

(5.868,50.-€), IVA inclòs. 

 

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

partida pressupostària 2019.920.22706. 

 

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; així 

com donar trasllat del present acord al Consorci de les Vies Verdes de Girona i al 

Consorci del Ter.  

 

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

 

10.0.- OBRES D'ARRANJAMENT DELS FERMS MALMESOS PER LES ARRELS 

DELS ARBRES A L'AVINGUDA PAÏSOS CATALANS I A LA URBANITZACIÓ CAN 

JORDI. ACCEPTACIÓ PRESSUPOSTOS. 

 

 

Atesa la voluntat d’aquest Ajuntament de reparar el ferm malmès de l’Avinguda Països 

Catalans, com a conseqüència de les arrels dels arbres de “La Pineda” que l’han 

aixecat, per a garantir la seguretat dels usuaris que circulen per aquesta via; s’ha 

demanat pressupost a diferents empreses, amb el següent resultat: 

 

Empresa Registre entrada 
Import 

(IVA exclòs) 

Construccions Fusté, SA E2019005240 10.165,00.-€ 

Obres i construccions germans Cruz NG 

2012, SL 

E2019005241 9.800,00.-€ 

Xavier Alsina, SA E2019005249 5.294,99.-€ 



 

 

 

 

 
 

  

Posteriorment a l’obtenció dels esmentats pressupostos, per part d’aquest Ajuntament 

s’ha posat de manifest la voluntat de reparar també el ferm de diferents carrers de la 

Urbanització Can Jordi d’aquest municipi, els quals també estan malmesos per les 

arrels dels arbres. A aquest efecte únicament s’ha demanat pressupost a la companyia 

mercantil XAVIER ALSINA, S.A., per ser qui prèviament havia presentat l’oferta més 

econòmica per a fer el mateix tipus de treballs, amb el següent resultat:  

 

Empresa Registre entrada 
Import 

(IVA exclòs) 

Xavier Alsina, SA E2019005491 3.092,48.-€ 

 

Vist l’informe emès el dia 31 d’octubre de 2019 pels serveis tècnics municipals, el qual 

conclou: “Que l’oferta més econòmica per realitzar els treballs és la presentada per 

l’empresa XAVIER ALSINA, SA amb un pressupost de 5.294,99 € + IVA per l’Avinguda 

Països Catalans, i de 3.092,48 € + IVA per la urbanització Can Jordi. Essent el total de 

8.387,47 € + IVA = 10.148,84 €”. 

 

Vista la proposta de despesa de contracte menor d’obres emesa pel Sr. Josep Mª 

Corominas i Pujol, regidor responsable de l’àrea d’hisenda, obres públiques i territori 

d’aquest Ajuntament. 

 

Atès que l’adopció d’aquest acord, és competència de la Junta de Govern Local, en 

virtut de la delegació de competències efectuada per l’Alcaldessa de la Corporació, 

mitjançant resolució 2019DECR000505, de data 21 de juny de 2019, sens perjudici de 

la seva possible avocació per raons d’urgència, oportunitat o supòsits especials. 

 

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

 

 PRIMER.- Acceptar els següents pressupostos presentats per XAVIER ALSINA, 

S.A, amb domicili a Campllong-17459, al camí de Fornells, 23, i amb CIF A-17228131, 

per import total de DEU MIL CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES 

CPENTIMS (10.148,83.-€), IVA inclòs, a raó de: 

 

Actuació Registre entrada 
Import 

(IVA inclòs) 

Reparació ferm Avinguda Països Catalans E2019005249 6.406,94.-€ 

Reparació ferm varis carrers Urbanització 

Can Jordi 
E2019005491 3.741,89.-€ 

 

SEGON.- Les obres s’hauran d’iniciar en un termini màxim d’una setmana a 

comptar a partir de l’endemà de rebre la present notificació. Així mateix, un cop 

iniciades les obres s’hauran de finalitzar en el termini màxim d’una setmana. En cas 

contrari es resoldrà a favor de la següent empresa que ha presentat l’oferta més 

econòmica. 

 

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

partida pressupostària 2019.454.21003. 

 

QUART.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada, juntament amb un 

exemplar de declaració responsable que haurà de presentar degudament omplerta i 



 

 

 

 

 
 

signada a les oficines municipals, amb caràcter previ a la prestació del servei. 

 

 

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

 

11.0.- CONTRACTACIÓ D’UNA OBRA DE TEATRE INCLÒS EN EL CATÀLEG 

D'ESPECTACLES PROGRAMA.CAT SUBVENCIONAT PEL DEPARTAMENT DE 

CULTURA DE LA GENERALITAT I LA DIPUTACIÓ DE GIRONA. 

 

 

Vist que el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de 

Girona subvenciona en espècie per a la contractació d’espectacles inclosos en el 

catàleg d’espectacles Progama.cat. 

 

Atès que és voluntat d’aquest ajuntament fer arribar l’art escènic professional a la 

població de Riudellots de la Selva a l’espai municipal de la Sala d’Actes. 

 

Atès que es vol contractar l’obra de teatre QUINA BARRA! de la Companyia Estat 

Particular de Josep Vila Bonany el dia 16 de novembre de 2019 a la Sala d’Actes, dins 

la programació d’activitats de la Fira d’Entitats d’enguany. 

 

Atès que el caixet ofertat per aquesta actuació de teatre és de 1.331,00 € dels quals a 

través del Programa.Cat la Generalitat de Catalunya subvenciona 20% i la Diputació 

de Girona el 10%. En aquest sentit, l’Ajuntament hauria d’abonar la quantitat restant 

de 931,70€. 

 

Per dur a terme aquest espectacle és necessari contractar el servei de lloguer de 

material d’il·luminació, és per això que s’ha sol·licitat pressupost en una empresa 

especialitzada: 

 

Empresa Data i registre entrada Import (IVA 

exclòs) 

MATCH SO I LLUM SL 21/10/2019 

E2019005328 

280,00€ 

 

Atès que s’interessa la venda d’entrades per l’espectacle proposat, al preu de 5€ 

anticipades i a 7€ a taquilla. 

 

Vista la proposta de despesa de contracte menor emesa per la Sra. Cristina Pineda, 

regidora responsable de l’àrea de Cultura d’aquest Ajuntament, sobre la necessitat i 

finalitat del contracte a satisfer, així com sobre l’adjudicatari del mateix. 

 

Atès que l’adopció d’aquest acord, és competència de la Junta de Govern Local, en 

virtut de la delegació de competències efectuada per l’Alcaldessa de la Corporació, 

mitjançant resolució 2019DECR000505, de data 21 de juny de 2019, sens perjudici de 

la seva possible avocació per raons d’urgència, oportunitat o supòsits especials 



 

 

 

 

 
 

 

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

 

 PRIMER.- Acceptar els serveis de representació de l’espectacle per la 

companyia mercantil Cia. Estat Particular de Josep Vila Bonany, amb NIF 40.512.925N 

i domicili a la Plaça de l’església número 7 de 17134 Tor (Girona), per l’actuació 

“QUINA BARRA!” el dia 16 de novembre a la Sala d’actes, per import de 931,70€ (IVA 

inclòs). 

 

 SEGON.- Acceptar el pressupost presentat per MATCH SO I LLUM SL amb NIF 

B17574500 i domicili al carrer Mosquerola número 53 de 17180 Vilablareix, pel servei 

de lloguer de material d’il·luminació a la Sala d’actes per l’obra de teatre del dia 16 de 

novembre, per import de 338,80 € (IVA inclòs). 

 

 TERCER.-Aprovar les despeses amb càrrec a la partida 338.22609 del 

pressupost del corrent exercici. 

 

 QUART.- Aprovar el preu públic per la venda d’entrades per l’obra de teatre 

“QUINA BARRA!”, al preu de 5€ anticipades i a 7€ a taquilla. 

 

CINQUÈ.- Donar trasllat del present acord als interessats. 

 

 

 

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

 

12.0.- ADDENDA AL CONVENI  MARC ENTRE EL CONSORCI PER A LA 

NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA I L'AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS DE LA 

SELVA PER AL DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES I ACTUACIONS 

D'ACOLLIMENT LINGÜÍSTIC MITJANÇANT L'ORGANITZACIÓ DE CURSOS DE 

CATALÀ. APROVACIÓ: 

 

 

Vist que l’Ajuntament de Riudellots i el Consorci de Normalització Lingüística (CPNL) 

comparteixen la voluntat i la necessitat de promoure l'ús social del català com a 

llengua pròpia i oficial de Catalunya i de contribuir a l'aplicació de la Llei 1/1998, de 7 

de gener, de política lingüística. 

 

Atès que també tenen, la voluntat de treballar conjuntament per a millorar la 

competència comunicativa de tots els col·lectius d'immigrants que no coneixen la 

llengua catalana, com a recurs bàsic de cohesió social. 

 

Vist que amb aquesta voluntat, en data 18 d’octubre de 2016, la Junta de Govern 

Local va aprovar el Conveni marc entre el Consorci per a la Normalització Lingüística i 

l’Ajuntament de Riudellots de la Selva per al desenvolupament de programes i 

actuacions d'acolliment lingüístic.  



 

 

 

 

 
 

 

Vist que les diferents actuacions acordades per desenvolupar aquest pla d'acolliment 

lingüístic s'adjuntaran a aquest conveni marc mitjançant documents annexos, on 

constarà el tipus d'actuació, els destinataris i les aportacions econòmiques.  

 

En aquest sentit, es dur a terme un curs de català nivell Bàsic 1, amb codi 

12068B1PRJ00023, amb data d'inici 1 d'octubre de 2019 i data de finalització 12 de 

desembre de 2019, de 45 hores de durada, amb un màxim de 25 alumnes, a la Casa 

de Cultura de Riudellots de la Selva. 

 

 

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

 

PRIMER.- Aprovar l’Addenda al Conveni marc per al desenvolupament de 

programes i actuacions d'acolliment lingüístic. S’adjunta com annex 1. 

 

SEGON.- Facultar àmpliament l’Alcaldessa, Sra. Montserrat Roura i Massaneda, 

per a la signatura del document corresponent i realització d’altres gestions necessàries 

per a la formalització de l’aprovació disposada, si s’escau. 

 

TERCER.- Aprovar l’aportació d’aquest Ajuntament per finançar el curs de 

català segons consta en l’annex del conveni, per import de 3.100,00€ amb càrrec a la 

partida 338.22609 del pressupost del corrent exercici. 

 

QUART.- Donar trasllat del present acord al Servei Comarcal de Català de la 

Selva. 

 

 

 

 

ANNEX I 

 

Addenda al Conveni marc per al desenvolupament de programes i actuacions 

d'acolliment lingüístic  

 

Riudellots de la Selva, 16 de setembre de 2019  

 

REUNITS  

 

D'una part, la senyora Montserrat Roura i Massaneda, alcaldessa de l’Ajuntament de 

Riudellots de la Selva, nomenada en data 15 de juny de 2019, en virtut del que 

disposa l'article 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text 

refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.  

 

I d'una altra, el senyor Josep Madorell i Bonora, gerent del Consorci per a la 

Normalització Lingüística (CPNL), nomenat per la resolució 40/2011 de la presidència 

del CPNL de 20 de juny i ratificat pel Ple del CPNL el 24 de gener de 2012, d'acord 

amb l'article 10 dels Estatuts del CPNL aprovats pel Govern de la Generalitat de 

Catalunya els dies 3 i 11 d'octubre de 1988, i a l'empara de les facultats que li 

confereix la resolució 71/2014 de la presidència del CPNL de 22 d'octubre i l'article 15 

dels Estatuts.  



 

 

 

 

 
 

 

MANIFESTEN 

  

1. Que amb data 1 de setembre de 2016, el CPNL i l’Ajuntament de Riudellots de la 

Selva van subscriure un Conveni marc per al desenvolupament de programes i 

actuacions d'acolliment lingüístic amb codi C863-02013-008-16.  

 

2. Que al conveni de col·laboració esmentat al punt anterior, es preveu que es podran 

concretar les línies d'actuació previstes en addendes.  

 

Les parts es reconeixen la capacitat legal suficient per a la signatura d'aquest 

document i ACORDEN: 

 

Primer. Que el CPNL dugui a terme les següents accions:  

- Organització d'un curs de nivell Bàsic 1, amb codi 12068B1PRJ00023, amb data 

d'inici 1 d'octubre de 2019 i data de finalització 12 de desembre de 2019, de 45 hores 

de durada, amb un màxim de 25 alumnes i un import de 3.100,00 €.  

 

Segon. Que l’Ajuntament de Riudellots de la Selva assumirà el 100,00% del cost total 

dels serveis executats pel CPNL, és a dir, 3.100,00 €.  

 

Tercer. Que l’Ajuntament de Riudellots de la Selva efectuarà el pagament de l'import 

especificat al punt anterior, abans de l'inici de les actuacions, mitjançant ràfega 

bancària o ingrés, al número IBAN ES61 2100 2882 66 0200046565 de CaixaBank.  

 

 

Com a prova de conformitat i acceptació, les parts signen aquesta addenda. 

 

Montserrat Roura i Massaneda   Josep Madorell i Bonora 

 

 

 

 

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

 

13.0.- AJUT SOCIAL PER DESPESES PAGAMENT LLIBRES 

 

 

Vista la sol·licitud de K.G.F. on demana ajut econòmic per sufragar les despeses dels 

llibres de text del seu fill menor que està escolaritzat a l’Insitut de Cassà de la Selva 

(Registre d’entrada E2019005048 de 7 d’octubre de 2019). 

 

Vist informe emès per l’educadora social, Sra. Rosa Planas, de data 17 d’octubre de 

2019 en el qual es proposa l’atorgament d’un ajut de 140 € per sufragar el 90 % del 

cost total dels llibres de text (156,39 €). 

 



 

 

 

 

 
 

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

 

PRIMER.- Acceptar la proposta formulada en l’informe de l’educadora social 

Sra. Rosa Planas i reconèixer a la seva beneficiària, K.G.F, un ajut econòmic de 140 € 

per pagar el 90 % del cost dels llibres de text del seu fill menor, que està escolaritzat 

a l’Institut de Cassà de la Selva. 

 

SEGON.- El citat import anirà a càrrec de la partida pressupostària 231.48004 i 

s’ingressarà directament al número de compte que faciliti a l’efecte l’Institut de Cassà 

de la Selva. 

 

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

 

 

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

 

 

14.0.- URGENTS 

 

14.1.- ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT DEL SISTEMA DE VIDEOACTA, 

EQUIPS DE GRAVACIÓ I TRANSMISSIÓ D'ACTES I EL SEU MANTENIMENT A 

TRAVÉS DE L'ACORD MARC DE L'ACM 

 

 

 ANTECEDENTS 

 

1.- En la sessió de la Comissió Executiva del Consorci Català pel Desenvolupament 

Local (CCDL) que es va celebrar el dia 10 de novembre de 2016 es resolgué adjudicar, 

l’Acord marc del subministrament del sistema de videoacta, equips de gravació i 

transmissió d’actes, i el seu manteniment, amb destinació a les entitats locals de 

Catalunya (Exp. 2016.01), d’acord amb el següent detall d’empreses seleccionades: 1) 

AMBISER INNOVACIONES, SL, 2) TELESONIC, S.A., 3) SERVICIOS 

MICROINFOMÁTICA, S.A., 4) VITEL, S.A. i 5) “VIRTUAL REALITY SOLUTIONS – 

SOLUCIONES INFORMÁTICAS GLOBALES, UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS” 

 

2.- En data 12 de desembre de 2016, es va formalitzar, entre el CCDL i les diferents 

entitats mercantils adjudicatàries, el corresponent contracte de subministrament del 

sistema de videoacta, equips de gravació i transmissió d’actes i el servei de 

manteniment, licitat de conformitat amb el procediment referit a l’apartat anterior.  

 

3.- En la sessió de la Comissió Executiva del CCDL celebrada el dia 9 de març de 2017 

i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a tal efecte, va ser 

adoptat un acord en virtut del qual es disposà aprovar definitivament la cessió de 

l’Acord marc en qüestió, a favor de l’ACM, per tal que aquesta última, que la va 

acceptar formalment, es subrogués en la posició del CCDL en relació amb tots els 



 

 

 

 

 
 

drets i deures derivats de la relació contractual, així com en relació a qualsevol altre 

efecte jurídic, procedint a formalitzar-se les citades actuacions entre les entitats 

cedida, cedent i cessionària, el dia 17 de març de 2017. 

 

4.- En data 17 d’octubre de 2017, i prèvia tramitació del corresponent procediment a 

tal efecte, fou aprovada una Resolució de la Central de Contractació de l’ACM en virtut 

de la qual es disposà aprovar la primera pròrroga de l’Acord marc de referència, 

formalitzant-se els contractes el 25 d’octubre de 2017. 

 

5.- En data 28 de novembre de 2018, i prèvia tramitació del corresponent 

procediment a tal efecte, fou aprovada una Resolució de la Central de Contractació de 

l’ACM en virtut de la qual es disposà aprovar la segona pròrroga de l’Acord marc de 

referència. El 14 de desembre es va procedir a formalitzar els contractes amb totes les 

empreses adjudicatàries, excepte TELESONIC, SA que en el tràmit de prorrogar va 

mostrar la voluntat de no prorrogar. 

 

 

FONAMENTS DE DRET 

 

L’objecte d’aquest Acord marc es qualifica com a contracte mixt de subministraments i 

serveis. Les normes que s’han d’observar en la selecció de les empreses són les del 

contracte de subministrament, tal com estipula l’article 18 Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), i es fusionen en virtut d’allò previst 

a l’article 34.2 LCSP atès que el subministrament i el servei prestat conformen una 

unitat funcional dirigida a la satisfacció de la necessitat de disposar d’un sistema 

harmònic i amb totes les garanties jurídiques vinculada a la gravació de les sessions 

dels òrgans col·legiats de la Corporació, per mitjà d’un sistema digital integral.  

 

L’ Acord marc desenvoluparà la seva execució en els termes a l’article 221.4 de la 

LCSP, i té com a objecte la regulació de les condicions en que tindran lloc els 

subministrament dels DEA i els serveis de manteniment, formació, senyalització i 

difusió adquirits per les entitats destinatàries, adherides al sistema de contractació 

centralitzada del CCDL i l’ACM, a l’empara d’allò disposat a l’article 227.2 del LCSP. 

 

La DA 3a, apartat 10è de la LCSP, en relació al seus articles 218 i ss. preveuen de 

forma expressa la possibilitat que les associacions de municipis puguin crear centrals 

de contractació a les que s’hi podran adherir els ens locals associats, en aquest cas, en 

relació a un Acord marc. 

 

Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que regeixen 

l’Acord marc del subministrament del sistema de videoacta, equips de gravació i 

transmissió d’actes, i el seu manteniment, amb destinació a les entitats locals de 

Catalunya (Exp. 2016.01) aprovats per la Resolució de Presidència de 5 de març de 

2018 i publicats al perfil de contractant de l’entitat. 



 

 

 

 

 
 

 

D’acord amb el que preveuen els articles 54.2.b) en relació a l’article 53.1.0) del 

Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya, i resta de disposicions vigents concordants en 

matèria de règim local que regulen el règim de funcionament i competències de les 

entitats locals, De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local, 

ACORDA: 

 

PRIMER.- Aprovar la urgència de la present proposta.  

 

SEGON.- Disposar l’adhesió de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva a l’Acord 

marc de subministrament del sistema de videoacta, equips de gravació i transmissió 

d’actes i el seu manteniment amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 

2016.01).  

 

TERCER.- Aprovar la contractació mitjançant la modalitat de compra a 

l’empresa adjudicatària VIRTUAL REALITY SOLUTIONS, SL (GRUPO AXERTIA), dels 

bens i serveis següents:  

 

SISTEMA DE VIDEOACTA Preu unitat 

compra 

Unitats Preu total 

sense IVA 

Lot 1.1 Gravació, gestió i 

signatura digital 

   

AD-LICGD – Acta Digital 

GD (Llicència) 

1.150,00 1 1.150 

AD-CLOUDSPACE – 

Llicència CloudSpace 

ActaDigital 

1.028,70 1 574,00 

AD-INST-TECH – Presa de 

requeriments AD 
305,00 1 305,00 

AD-INST-TECH – 

Instal·lació i configuració de 

l’Acta Digital 

250,00 1 250,00 

Lot 1.3 & Lot 1.12 Equips 

de control per a sales de 

realització 

   

RACK.MEDIASERVER – 

Rack Media Server Acta 

Digital 

1.272,00 1 1.272,00 

PC.EQCTRL.TABLET – 

Tablet de realització 

LENOVO 

0,00 1 0,00 

AD-LICMS – Acta Digital 

Media Server-Lic 
2.279,00 1 2.279,00 

 



 

 

 

 

 
 

 

ACCESSORIS AL SISTEMA Preu unitat 

compra 

Unitats Preu total 

sense IVA 

Lot 1.4 Primera càmera 1.833,00 1 1.833,00 

Lot 1.5 Següents càmeres 1.749,00 2 3.498,00 

Lot 1.5 Càmera votacions 830,00 1 0,00 

Lot 1.8 Primers 5 micròfons 2.401,00 1 2.401,00 

Lot 1.9 Següents micròfons 307,40 7 2.151,80 

 

ALLOTJAMENT  Preu unitat 

compra 

Unitats Preu total 

sense IVA 

1.12 Servidor local (TB) 0,00 0 0,00 

 

 

MANTENIMENT Preu unitat 

rènting 

(mensual) 

Núm. 

Quotes 

Preu total 

sense IVA 

1.14 Sistema complert (per TB) 147,00 12 1.775,04 

 

BASE IMPOSABLE % IVA 
IMPORT 

IVA 
IMPORT TOTAL 

17.489,31 21 3.672,76 21.162,07 

 

QUART.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa per import de 

21.162,07 euros (IVA inclòs) que s'imputarà, dins del pressupost municipal de l'any 

2019, a càrrec de l'aplicació pressupostària 912.62603. 

 

CINQUÈ.- Notificar aquest acord a VIRTUAL REALITY SOLUTIONS, SL (GRUPO 

AXERTIA), com a empresa adjudicatària de l’Acord marc de subministrament del 

servei de vídeoacta amb adreça a efectes de notificacions electròniques al correu 

administracion@axertia.com i domicili fiscal al carrer Gaudarrama, número 41, codi 

postal 40006 de Segovia així com a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques - 

ACM (preferentment per e-notum al NIF G66436064 i el correu electrònic 

centraldecompres@acm.cat o per correu al  carrer València núm. 231, 6a planta, 

08007 Barcelona), tot donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius. 

 

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

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

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

amb mi. 

 

Signat electrònicament, 

 


