ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 15 DE JUNY DE 2020
Identificació de la sessió:
Núm. PLE2020000008
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 15 de juny de 2020
Hora d’inici: 20:00 h
Hora de fi: 23:00 h
Lloc: Sala de Plens
Hi assisteixen:
Montserrat Roura Massaneda, Alcaldessa
Josep Ma. Corominas Pujol, Regidor
Francesc Xavier Lopez Cadena, Regidor
Gerard Fabrellas Ciurana, Regidor
Cristina Pineda Espinosa, Regidora
M. Del Carmen Camps Goy, Regidora
Lluis Marti Barnes Tarres, Regidor
Silvia Peraferrer Ribot, Regidor
Raquel Fumado Bou, Regidora
Miquel Salvans Brunso, Regidor
Anna Adroher Boada, Regidora
Èlia Massó I Tamayo, Secretària

Ordre del dia:
1.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS (15/05/2020 I 28/05/2020)
2.- ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DEL SOROLL I LES VIBRACIONS.
MODIFICACIÓ.
3.- ORDENANÇA MUNICIPAL PER A LA PREVENCIÓ I CONTROL DELS MOSQUITS, I
PARTICULARMENT DEL MOSQUIT TIGRE (AEDES ALBOPICTUS). APROVACIÓ INICIAL
4.- PLA LOCAL DE JOVENTUT ANYS 2020-2023. APROVACIÓ:
5.- SUCCESSIÓ DE CONTRACTISTA: CONTRACTE DE CONSERVACIÓ, NETEJA I
MANTENIMENT DELS ESPAIS VERDS I ARBRAT VIARI DEL MUNICIPI DE RIUDELLOTS
DE LA SELVA.
6.- CONVENI DE DELEGACIÓ DE LES COMPETÈNCIES DE TRACTAMENT DELS RESIDUS
MUNICIPALS ENTRE L'AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA I EL CONSELL
COMARCAL DE LA SELVA
7.- REGLAMENT REGULADOR DEL RÈGIM INTERN DE LA LLAR D'INFANTS MUNICIPAL.
APROVACIÓ INICIAL.
8.- PRESSUPOST MUNICIPAL EXERCICI 2020. MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 4/2020
9.- MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL TEXT REFÓS DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE
PLANEJAMENT PER MODIFICAR EL LÍMIT ENTRE LA ZONA "INDUSTRIAL 1000
CENTRAL" I "INDUSTRIAL 800 CENTRAL" DEL POLÍGON CENTRAL UA8. APROVACIÓ
INICIAL.

10.- CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONCESSIÓ PER URGÈNCIA,
D’AJUTS EXCEPCIONALS PER SUBVENCIONAR EL SECTOR COMERCIAL I DE SERVEIS
AFECTATS ECONÒMICAMENT PER L’EPIDÈMIA ORIGINADA PER LA COVID-19.
APROVACIÓ.
11.- CONSELL D’INICIATIVES LOCALS PER AL MEDI AMBIENT DE LES COMARQUES DE
GIRONA (CILMA), NOMENAMENT DE REPRESENTAT:
12.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL ERC-AM PER LA GESTIÓ DEL MENJADOR ESCOLAR
AL MUNICIPI DE RIUDELLOTS DE LA SELVA
13.- PROPOSTA D'ASSABENTATS
14.- MOCIONS URGENTS:
14.1.- CONTRACTACIÓ DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA PER A LA GESTIÓ DE LES
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS. ADJUDICACIÓ.
15.- PRECS I PREGUNTES
Desenvolupament de la sessió:
Un cop la secretària ha comprovat l’existència del quòrum que cal perquè es pugui
iniciar la sessió, es comencen a tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia.
Enllaç acta digital:

https://sesiones.actadigital.com/SP_CAT_GIRP1715900E0/SP_CAT_GIRP1715900E0.PLENOS.2020
061501
1.0.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS (15/05/2020 I 28/05/2020)
S’aproven per unanimitat dels assistents les actes anteriors.
2.0.- ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DEL SOROLL I LES VIBRACIONS.
MODIFICACIÓ.
El Ple de la Corporació, en sessió ordinària celebrada el dia 18
va aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança municipal
les vibracions, així com dels mapes de capacitat acústica del
varen sotmetre a informació pública pel termini de trenta
formulació de reclamacions i al·legacions.

de setembre de 2017,
reguladora del soroll i
municipi, els quals es
dies hàbils, per a la

No havent-se presentat reclamacions durant el citat termini d’exposició al públic, va
quedar automàticament elevat a definitiu l’acord del Ple d’aprovació de la modificació
de l’Ordenança i dels mapes de capacitat acústica, i es va procedir a la publicació del
corresponent anunci al tauler d’edictes de la Corporació, al BOP de Girona, número
240, de 19 de desembre de 2017 i al DOGC número 7526, de 2 de gener de 2018.
Vist que el Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la
Llei 16/2002, de protecció contra la contaminació acústica i se n'adapten els annexos,
estableix uns valors d’atenció, consistents en un increment de 5 dB(A) dels valors límit
d’immisió establerts en:
-

Les zones urbanitzades existents i per als usos de sòl (A2), (A4), (B2), (C1)
i (C2), i per a habitatges existents en el medi rural (Annex A).
Les activitats existents en zones urbanitzades existents i per als usos de sòl

(B3), (C1) i (C2), (Annex 3)
Vist que l’Ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions, únicament preveu
l’increment en 5 dB(A) del valor límit d’immissió a l’Annex 1B.- Qualitat acústica del
territori, mentre que no el preveu a l’Annex 3.- Immissió sonora aplicable a l’ambient
exterior produïda per les activitats, incloses les derivades de les relacions de veïnat.
Vist l’informe emès el dia 3 de març de 2020 per l’enginyer dels serveis tècnics
municipals, el qual disposa:
“Informe:
El Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la
Llei 16/2002, de protecció contra la contaminació acústica, i se n'adapten els
annexos, estableix per als objectius de qualitat acústica del territori (annex A) i
per a la immissió sonora aplicable a l'ambient exterior produïda per les
activitats, incloses les derivades de les relacions del veïnat (annex 3), uns
valors d'atenció, en els quals el valor límit d'immissió s'incrementa en 5 dB(A),
en les zones urbanitzades existents i per als usos de sòl (A2), (A4), (B2), (C1) i
(C2), i per a habitatges existents en el medi rural (A3), en el cas de l'annex A, i
en les activitats existents en zones urbanitzades existents i per als usos de sòl
(B3), (C1) i (C2), en el cas de l'annex 3.
En l'Ordenança reguladora del sorolls i les vibracions de Riudellots de la Selva,
publicada al BOP de Girona núm. 240 de 19 de desembre de 2017, aquests
valors d'atenció queden degudament recollits per als objectius de qualitat
acústica del territori (annex 1B), però per a la immissió sonora aplicable a
l'ambient exterior produïda per les activitats, incloses les derivades de les
relacions del veïnat (annex 3), no s'hi fa cap esment dels valors d'atenció.
En els Criteris en relació a l'aplicació dels valors d'atenció establerts a l'annex 3
i a l'annex A del Decret 176/2009, de 10 de novembre, aprovats per la Direcció
General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic del Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, s'hi aclareix que els valors
d'atenció establerts al Decret, són indefinits, i que enlloc estableix un període
de temps determinat per a la seva aplicació, a diferència de la Llei 16/2002, de
28 de juny, on sí que establia una caducitat dels valors d'atenció que era de 2
anys des de l'aprovació de la Llei. Aquest fet és el que ha creat la confusió de la
caducitat dels valors d'atenció del Decret 176/2009.
Conclusions:
D'acord amb els fets exposats anteriorment i amb la finalitat d'equiparar els
valors límit d'immissió sonora aplicable a l'ambient exterior produïda per les
activitats, incloses les derivades de les relacions del veïnat, establerts a l'annex
3 de l'Ordenança municipal reguladora del sorolls i les vibracions de Riudellots
de la Selva, respecte als que s'estableixen al Decret 176/2009, de 10 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de protecció
contra la contaminació acústica, es proposa incloure en el punt 2 de l'annex 3
de l'Ordenança municipal el text següent:

"Valors d'atenció: en les activitats existents en zones urbanitzades existents i
per als usos de sòl (B3), (C1) i (C2), el valor límit d'immissió s'incrementa en 5
dB(A)."
Vist que per a l’aprovació i la modificació de les Ordenances se segueix el mateix
procediment establert als articles 60 i següents del Reglament d¡obres, activitats i
serveis dels ens locals (Decret 179/1995, de 13 de juny).
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència del Ple de la Corporació, en virtut de
l’establert a l’article 52.2.d) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya (Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril).
De conformitat amb el que s’ha exposat; el Ple de la Corporació, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança municipal
reguladora del soroll i les vibracions, consistent en incorporar a l’apartat 2 de l’Annex
3, els valors d’atenció consistents en incrementar en 5dB(A) el valor límit d’immissió
en les activitats existents en zones urbanitzades existents i per als usos de sòl (B3),
(C1) i (C2); de conformitat amb l’establert en el Decret 176/2009, de 10 de
novembre, pel qual es va aprovar el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de
protecció contra la contaminació acústica i se’n van adaptar els annexos.
De resultes de la modificació, l’Annex 3 de l’Ordenança municipal reguladora
del soroll i de les vibracions, queda redactat com segueix:
ANNEX 3.
IMMISSIÓ SONORA APLICABLE A L’AMBIENT EXTERIOR
PRODUÏDA PER LES ACTIVITATS, INCLOSES LES DERIVADES DE LES
RELACIONS DE VEÏNAT
1.
Àmbit d’aplicació
Aquest annex s’aplica als nivells de soroll de cadascun dels emissors acústics que
incideixen al medi exterior dels receptors.
S’entén per soroll produït pel veïnatge aquell que prové de les activitats
domèstiques, el funcionament dels electrodomèstics i els aparells diversos, els
instruments musicals o acústics, els animals domèstics, les veus, els cants, els crits o
d’altres orígens assimilables.
2.

Valors límit d’immissió

Valors
dB(A)

Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA ALTA (A)
(A2) Predomini del sòl d’ús sanitari, docent i
cultural
(A3) Habitatges situats al medi rural
(A4) Predomini del sòl d’ús residencial

límit

d’immissió

en

Ld(7h–
21h)

Le(21h–
23h)

Ln(23h–
7h)

50
52
55

50
52
55

40
42
45

ZONA
DE
SENSIBILITAT
ACÚSTICA
MODERADA
(B)
(B1)
Coexistència
de sòl d’ús residencial amb
activitats i/o infraestructures de transport existents
(B2) Predomini del sòl d’ús terciari diferent a (C1)
(B3) Àrees urbanitzades existents afectades per
sòl d’ús industrial

60

60

50

60
60

60
60

50
50

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA BAIXA (C)
63
63
53
(C1) Usos recreatius i d’espectacles
65
65
55
(C2) Predomini de sòl d’ús industrial
Ld, Le i Ln : índexs d’immissió de soroll en els períodes de dia, vespre i nit,
respectivament.
Per a les activitats existents en zones urbanitzades existents i per als usos de sòl (B3),
(C1) i (C2), el valor límit d’immissió s’incrementa en 5 dB(A).
S’estableix un valor límit LAFmax de 15 dB(A) superior al valor límit fixat pels nivells
d’immissió de la taula i amb independència de la seva durada i de la franja horària per
qualsevol tipus de soroll provinent d’una activitat. És d’aplicació a les zones A i B i en
resten excloses les zones C. S’exclouen els sistemes d’avís i d’emergència i
assimilables.
3.
Compliment dels valors límit d’immissió
Es considera que es respecten els valors límit d’immissió de soroll, establerts en la
taula d’aquest annex en el període d’avaluació, quan els nivells d’avaluació
compleixen el següent:
a)
Cap valor del nivell d’avaluació, LAr,i supera en més de 5 dB(A) durant 30
minuts, de manera contínua o discontínua, en els períodes dia, vespre i nit, els
valors fixats en la taula d’aquest annex.
b)
Cap valor del nivell d’avaluació LAr supera els valors fixats en la taula d’aquest
annex.
c)

El conjunt d’emissors no supera els objectius de qualitat establerts a l’annex 1B.

4.
Determinació dels nivells d’immissió
La determinació i avaluació dels nivells d’immissió es realitza d’acord amb l’establert
en el Decret 176/2009, de 10 de novembre.
5.
Avaluació
1. El període d’avaluació és de 180 minuts per a l’horari diürn, 120 minuts per a
l’horari vespertí i 120 minuts per a l’horari nocturn.
2. El càlcul del nivell d’avaluació es realitzarà d’acord amb l’establert en el Decret
176/2009, de 10 de novembre.
SEGON.- Sotmetre a informació pública l’acord d’aprovació, juntament amb el
text de la norma modificada, mitjançant la publicació del corresponent anunci al BOP
de Girona, al DOGC, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler

d’anuncis de la Corporació, pel termini mínim de trenta dies hàbils, per a la formulació
de reclamacions i al·legacions; de conformitat amb l’establert a l’article 63.2 del
ROAS.
TERCER.- En el cas que no es presentin al·legacions durant el citat període
d’informació pública, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu.
En cas de presentació de reclamacions i al·legacions durant el tràmit
d’informació pública, el Ple de la Corporació les haurà de resoldre de forma raonada,
en el mateix acord d’aprovació definitiva.

Aprovat per 6 vots a favor (Cristina Pineda Espinosa, Francesc Xavier Lopez Cadena,
Gerard Fabrellas Ciurana, Josep Ma. Corominas Pujol, M. Del Carmen Camps Goy,
Montserrat Roura Massaneda) i 5 vots en contra (Anna Adroher Boada, Lluis Marti
Barnes Tarres, Miquel Salvans Brunso, Raquel Fumado Bou, Silvia Peraferrer Ribot)
3.0.- ORDENANÇA MUNICIPAL PER A LA PREVENCIÓ I CONTROL DELS
MOSQUITS, I PARTICULARMENT DEL MOSQUIT TIGRE (AEDES ALBOPICTUS).
APROVACIÓ INICIAL
ANTECEDENTS DE FET
Atès que l’estiu del 2008 es van detectar les primeres poblacions del mosquit Aedes
albopictus a la demarcació de Girona, conegut popularment com “mosquit tigre”, el
qual té una alta capacitat invasora i un efecte negatiu sobre la qualitat de la vida i la
salut de les persones.
Atès que en els darrers anys està causant problemes a la població donat que el seu
comportament picador és molt agressiu.
Atès que, es considera necessari dins la nostra competència, en exercici de la potestat
reglamentària i la d'autoorganització, la regulació de les mesures necessàries per tal
d’evitar la proliferació descontrolada del mosquit.
FONAMENTS DE DRET
1. D’acord amb l’ article 60.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, la modificació de les ordenances
s’efectuen de conformitat amb el que disposa l’article 178.1 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 l’article 178.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
estableix que l’aprovació de les ordenances i els reglaments locals s’ha d’ajustar al
procediment següent:
a) aprovació inicial pel ple,
b) informació pública per un període mínim de trenta dies hàbils, perquè puguin
presentar reclamacions i suggeriments,
c) resolució de totes les reclamacions i els suggeriments presentats i aprovació

definitiva del ple. En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment, l’acord inicial
esdevindrà definitiu.
2. L'article 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, disposa que correspon al Ple de la
corporació aprovar inicialment l'avantprojecte del Reglament. L'acord d'aprovació,
juntament amb el projecte de la norma, s'han de sotmetre a informació pública pel
termini de 30 dies mitjançant un anunci que s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de la
Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de
comunicació escrita diària i en el tauler d'anuncis de la corporació per a la formulació
de reclamacions i al·legacions.
3. Articles 127 a 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques. 4. El Ple de l’Ajuntament és l’òrgan competent
per aprovar inicialment les ordenances i reglaments municipals, d’acord amb el que
disposa l’article 22.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local segons redacció donada per al Llei 11/1999 i Llei 57/2003, de 16 de
desembre, de mesures per la modernització del govern local i article 52.2.d) 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.
De conformitat amb el que s’ha exposat; el Ple de la Corporació, ACORDA:
PRIMER. APROVAR inicialment l’ordenança MUNICIPAL PER A LA PREVENCIÓ I
CONTROL DELS MOSQUITS, I PARTICULARMENT DEL MOSQUIT TIGRE (AEDES
ALBOPICTUS). El text de la qual s'adjunta com a annex a aquest acord.
SEGON. Sotmetre aquest acord, juntament amb el projecte d’ordenança a un
període d’informació pública per un termini de trenta dies hàbils, a efectes de
reclamacions i suggeriments, mitjançant la inserció del corresponent Edicte en el
Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat, en un dels mitjans
de comunicació escrita diària i al Tauler d’Anuncis d’aquesta Corporació, transcorregut
el qual sense haver-ne presentat cap reclamació ni suggeriment, s’entendrà aprovat
definitivament sense necessitat de nou acord plenari.
TERCER. Fer públic aquest acord, en aplicació del principi de transparència, en
la seu electrònica municipal, en compliment del que disposen els articles 8 i següents
de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la informació i Bon
Govern.
QUART. Aprovada definitivament aquesta Ordenança, es publicarà íntegrament
el seu text en el Butlletí Oficial de la Província. Així mateix, tant en el Tauler d’Anuncis
de la Corporació, com en el Diari Oficial de la Generalitat, s’inserirà el corresponent
edicte anunciant la referència del Butlletí Oficial de la Província en que s’hagi publicat
íntegrament aquesta ordenança.
CINQUÈ.- Comunicar aquest acord a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat
de Catalunya, als efectes previstos en l’article 65.3 del Reglament d’Obres, Activitats i
Serveis dels Ens Locals, dins del termini dels quinze dies següents a la seva aprovació
definitiva.

Annex
Preàmbul.
L’estiu del 2008 s’han detectat les primeres poblacions del mosquit Aedes albopictus a
la demarcació de Girona, conegut popularment com “mosquit tigre”, té una alta
capacitat invasora i té un efecte negatiu sobre la qualitat de la vida i la salut de les
persones. Durant els propers anys hi ha una possibilitat real de que aquesta espècie
arribi a bona part dels municipis de la demarcació, cosa que causarà problemes a la
població i en algunes de les activitats econòmiques com el turisme, donat que el seu
comportament picador és molt agressiu.
El seu cicle biològic té certes peculiaritats que el diferencien d’altres espècies de
mosquit. Diposita els ous a la part interior de petits recipients (d’una capacitat menor
als 200 litres), aquests ous quan queden submergits donen lloc a una larva aquàtica,
que farà tot el cicle de desenvolupament fins arribar a la pupa, moment en que
realitza la metamorfosi per arribar a l’estadi adult que tots coneixem, moment en que
passa a ocupar el medi aeri.
Aquesta espècie és especialment difícil de controlar, el seu espai de desenvolupament
larvàri ocupa tant l’espai públic com el privat, i és en aquest darrer espai un rau la
dificultat d’aplicar mesures de control per part dels Serveis públics, es per això que es
fa del tot imprescindible la col·laboració de tota la població. La correcta aplicació de les
mesures preventives és la millor solució per arribar a un bon control d’aquest flagell.
Les administracions públiques es fan responsables de portar a terme les actuacions
necessàries en l’espai públic, amb la finalitat d’evitar el desenvolupament de les
poblacions larvàries de l’Aedes albopictus en els punts d’aigua estancada de l’espai
públic. També aportaran als ciutadans la informació necessària per que aquests puguin
du a terme una correcta gestió i evitar que hi hagi punts de cria en l’àmbit privat.
Aquesta ordenança s’inscriu en el marc de la convivència cívica i s’hi regulen les
mesures necessàries per tal d’evitar la proliferació descontrolada del mosquit. També
s’hi habiliten els òrgans competents per sancionar aquells qui permetin la reproducció
del mosquit tigre, causant un perjudici a la comunitat.
Article 1. Objecte.
Aquesta ordenança té per finalitat controlar al nostre municipi les poblacions de
l’espècie invasora del mosquit Aedes albopictus així com d’altres mosquits autòctons,
per tal de minimitzar els efectes que aquests insectes puguin ocasionar a la
ciutadania.
Article 2. Àmbit d’aplicació i usos afectats.
Queden inclosos en l’àmbit d’aplicació d’aquesta ordenança totes les persones físiques
o jurídiques que siguin propietàries, posseïdores o titulars d’espais, bens, activitats
econòmiques o objectes susceptibles de crear les condicions de proliferació del
mosquit tigre, ubicats en el municipi.
Article 3. Definicions.
Aedes albopictus: Mosquit tigre. Dípter hematòfag pertanyent a la família dels culícids.

Originari de l’Àsia, de color negrós, amb taques blanques especialment visibles a les
potes i una línea blanca longitudinal al tòrax i al cap, que presenta una notable
activitat picadora, principalment diürna.
LA seva mida oscil·la entre els 6 i els 10 mm. Molt ben adaptat al nostre territori i les
seves condicions ambientals, cria en petites masses d’aigua estancada i tancada en
recipients artificials i naturals, com ara gerros, gots, plats de testos, cubells, bidons,
pneumàtics i forats inundats d’arbre.
Ous: Són negres i fusiformes d’una longitud aproximada de 0.5 mm, difícilment
visibles a simple vista. Són dipositats en llocs susceptibles de quedar inundats.
Asseguren la supervivència de l’espècie durant l’hivern.
Larves: Són aquàtiques i vermiformes, tenen quatre estadis de creixement, aquest
desenvolupament depèn directament de la temperatura de l’aigua, a l’estiu el poden
fer en 4-5 dies i a la primavera i tardor pot durar de 10 a 15 dies. Els seus moviments
les fan força fàcils de reconèixer. Un cop acabat es transformen en pupes.
Pupa: Darrer estadi del creixement aquàtic, dura d’un a dos dies i és on es produeix la
metamorfosi que donarà al mosquit adult.
Altres mosquits: Diverses espècies ja existents i que comparteixen l’hàbitat amb el
mosquit tigre, alguna d’elles pot picar també a les persones, com és el cas del Culex
pipiens, aquest ens pica a la nit a l’interior de les vivendes.
Article 4. Criteris generals. Regulació d’aigües estancades.
Aquesta ordenança requereix a totes les persones físiques o jurídiques que siguin
propietàries o posseïdores d’espais, béns o objectes susceptibles de crear les
condicions de proliferació del mosquit tigre, que evitin l’abandó, definitiu o temporal,
tant a l’espai públic com al privat, de contenidors i objectes, sigui quina sigui la seva
naturalesa i dimensions (per exemple: pneumàtics, ampolles, llaunes, bosses o lones
de plàstic, fonts ornamentals, ornaments de jardí amb concavitats, bidons, safareigs,
barques, i qualsevol andròmina, etc.) les quals puguin acumular aigua i com a
conseqüència pugui reproduir-s’hi el mosquit tigre.
Els propietaris dels solars estan obligats a mantenir-los al seu càrrec nets de brossa,
recipients o cap mena d’objecte abandonat, així com de mantenir la vegetació
herbàcia sota control periòdic. Les actuacions correctores que hagi d’emprendre
l’ajuntament en cas d’incompliment seran imputades al titular de la finca.
Article 5. Actuacions generals.
Les persones que es trobin en l’àmbit d’aplicació d’aquesta ordenança hauran de tenir
en compte les següents prescripcions:
 En el seu espai particular, neutralitzar tots els objectes que tinguin concavitats
i estiguin dipositats a l’aire lliure, ja que poden quedar inundats i són
susceptibles de ser punt de cria i/o desenvolupament de larves de mosquit. En
el cas que hi hagi aigua, caldrà buidar-la, eliminar l’objecte portant-lo a la
deixalleria, posar-lo sota cobert, si no es pot caldrà posar-lo boca avall, si això
tampoc és possible caldrà cobrir-lo amb una tela mosquitera (d’un o dos mm
d’ull) que estigui permanentment ben ajustada o foradar el fons perquè no
acumuli aigua.
 Els plats de sota els tests hauran de ser retirats o mirar que no estiguin amb
aigua mes de 3 dies. Es poden utilitzar altres sistemes de reg que no

















representin risc, com el hidropònic o irrigadors automàtics de circuit tancat.
Si ens trobem amb dipòsits fixes que no es poden moure o que han de quedar
destapats (abeuradors), caldrà buidar-los dos cops per setmana, o bé, cobrirlos amb una tela mosquitera ben ajustada (2 mm de pas de malla).
En el cas de les basses i fonts decoratives es recomana de tenir-hi peixos
vermells, els quals, actuen de depredadors naturals.
Totes les mesures que ajudin i facilitin l’establiment de nius i refugis per a la
cria d’ocells insectívors i rats-penats, seran de gran ajuda, com són la
instal·lació de caixes nius, mantenir les obertures d’accés a les golfes, etc.
Les piscines se’ls haurà de fer el manteniment de la qualitat de l’aigua durant
tot l’any, mitjançant l’ús de desinfectants, amb la finalitat que no si puguin
desenvolupar els mosquits i d’altres organismes.
Les persones responsables del manteniment dels edificis hauran de tenir cura
dels desaigües dels sistemes de climatització, els quals, no han d’acumular
aigua estancada en cap punt i hauran d’estar connectats als desaigües.
Caldrà fer un manteniment dels col·lectors d’aigües plujanes (canaleres) i
netejar-los periòdicament de la matèria que s’hi acumula, per evitar així, que
puguin desenvolupar-se els mosquits. Aquest mateix manteniment s’haurà de
fer als embornals dels patis.
Els gestors de finques on per la seva activitat comercial o industrial acumulin
objectes que puguin omplir-se d’aigua de pluja seran responsables d’evitar que
hi apareguin larves de mosquits, seguin les recomanacions de buidar, invertir
i/o foradar.
En el cas de que cap de les recomanacions anterior sigui aplicable, es procedirà
a fer aplicacions de productes larvicides per evitar el desenvolupament larvari
dels mosquits, atenen escrupolosament les instruccions de la etiqueta del
producte.
En el forats naturals dels arbres o d’altres situats dins l’àmbit privat hauran de
ser emplenats amb materials inerts (sorra) per evitar la proliferació de les
laves de forma permanent.
Els hortolans hauran de tenir una cura especial amb tots els dipòsits
d’acumulació d’aigua, aplicant les mesures preventives fins ara exposades.
Caldrà tenir cura especial dels bidons on s’acumula aigua, els quals, hauran
d’estar coberts per tapes hermètiques o teles mosquiteres ben ajustades.
En els centres comercials de jardineria hauran de tenir cura especial de tot el
que s’ha exposat fins ara, al ser aquests llocs uns punts susceptibles per al
desenvolupament dels mosquit tigre.

Article 6 Actuacions específiques. Cementiris municipals.
Els cementiris solen ser uns llocs especialment problemàtics pel desenvolupament del
mosquit tigre, aquest aprofita per dipositar les seves postes en els gerros per les flors
i al haver-hi un gran nombre d’aquests recipients, acaben sent un greu problema per
als visitants d’aquestes instal·lacions i de les vivendes properes.
Caldrà que els propietaris de drets funeraris foradin tots els recipients per la seva
base, amb la finalitat que aquests no acumulin l’aigua. En el cas que no es faci,
l’Ajuntament podrà practicar d’ofici els orificis, i si s’escau, de repercutir als titulars
l’import d’aquesta operació de manteniment sanitàri.
Es recomana l’ús de flors artificials, si es desitja utilitzar les naturals, la humitat
s’haurà de mantenir introduint en el recipient o gerro alguna mena de material
absorbent (esponja, fibres absorbents), o omplir el recipient amb sorra fins més
amunt de la superfície de l’aigua, de manera que no hi quedi aigua lliure.

Article 7 Situacions específiques: Tallers mecànics i dipòsits de pneumàtics
usats.
Els tallers del ram de l’automoció tenen que emmagatzemar durant certs períodes de
temps pneumàtics fora d’ús (PFU), aquests són un lloc ideal per al desenvolupament
del mosquit tigre i també altres espècies de mosquit autòctones, convertint-se en un
greu problema per als treballadors de les instal·lacions i els habitatges veïns.
Am la finalitat que això passi, es demana que el neumàtics usats siguin
emmagatzemats de forma ordenada i sota cobert, en el cas que no sigui possible,
caldrà fer-ho de forma ordenada, a l’exterior però coberts per una tela impermeable
que impossibiliti la seva inundació de la part interna dels neumàtics.
Això mateix caldrà fer amb els neumàtics que s’acumulin a les deixalleries o altres
magatzems. En els dipòsits específics de pneumàtics fora d’ús caldrà seguir les
recomanacions fetes per Agència de Residus de Catalunya per aquest cas:
 Manteniment de la perifèria de les zones d’emmagatzematge de PFU, lliures de
vegetació i objectes que puguin acumular aigua.
 Prioritzar la ràpida destrucció dels PFU provinents de les zones afectades.
Acumular la quantitat mínima el mínim de temps possible. Trucar al gestors de
PFU
(http://www.arccat.net/ca/aplicatius/industrials/cgr_consulta_industrial.asp) o als sistemes
integrats de gestió (SIGNUS o TNU) per gestionar-los el més aviat possible.
 Apilar els PFU el més eficient possible pel que fa a la pluja (apilats en columnes
verticals) i cobrir-los amb lones plàstiques ben tancades hermèticament
 Foradar i trencar els pneumàtics manualment. Tot i ser poc eficaç, en alguns
casos pot ser una solució en deixalleries petites que acumulin pocs pneumàtics
força temps.
Els pneumàtics no seran emprats com a elements de les instal·lacions lúdiques dels
centres escolars de titularitat municipal fora que estiguin foradats, o semi-enterrats en
posició vertical.
Article 8. Tractaments específics.
Si s’han de fer aplicacions amb productes biocides, es recorrerà pel tractament als
productes que els tècnics qualificats considerin adequats. Les aplicacions s’ha de fer
per personal autoritzat tal i com marca la llei. Les aplicacions amb productes
adulticides tenen una eficàcia molt limitada i s’aconsella sempre emprar el mètode
antilarvàri, molt més específic i eficaç.
Article 9. Control de les actuacions.
1. L’actuació inspectora podrà ser feta pels tècnics municipals designats a l’efecte,
pels vigilants municipals o per personal de la entitat intermunicipal
(Mancomunitat del Servei de Control de Mosquits), en funció d’assistència
tècnica al municipi.
2. Les persones a qui fa referència l’article 2 resten obligades a facilitar informació
exacta i veraç de llurs espais i objectes afectats pels preceptes d’aquesta
ordenança i permetre l’activitat inspectora dels tècnics municipals i segons el
que determini la llei.
3. En el cas que els obligats no permetin o dificultin l’actuació dels tècnics, o bé
incompleixin les instruccions donades, els tècnics municipals faran un informe
del fets, que servirà de base per a la incoació de l’expedient sancionador
corresponent, sense perjudici que, en el supòsit que els tècnics considerin
necessària una intervenció immediata, l’ajuntament adopti les mesures

cautelars oportunes, les despeses de les quals aniran a càrrec dels obligats.
Article 10. Procediment sancionador. Principis generals.
El procediment sancionador s’ajustarà a les disposicions legals relatives al
procediment administratiu, als principis establerts a la llei 30/1992, LRJ PAC, de 26 de
novembre, i en el Decret 278/1993, de la Generalitat de Catalunya.
Article 11 Les infraccions.
Es considerarà infracció l’incompliment de les prescripcions que preveu aquesta
ordenança. Ja que la lluita contra el mosquit tigre està basada en l’acció cívica, la
cooperació i l’educació ciutadana, el procediment sancionador s’aplicarà preferentment
en els casos en què les mesures no siguin eficaces.
Article 12. Criteris per a la qualificació de les infraccions.
Les infraccions a què fa referència l’article 11 es qualifiquen com a lleus, greus o molt
greus, tenint en compte els criteris de risc per a la salut, la quantia de l’eventual
benefici obtingut, el grau d’intencionalitat, la gravetat de l’alteració sanitària i social
produïda, la generalització de l’infracció i la reincidència. Aquests criteris poden ser
valorats separadament o conjuntament.
Article 13. Qualificació de les infraccions.
En funció dels criteris establerts en l’article 12 es consideren infraccions lleus:
- Les comeses per simple negligència, sempre que el risc sanitari produït hagi
estat d’escassa incidència.
- Tenir aigua estancada amb larves o pupes de mosquit per incompliment de les
prescripcions de l’article 5
Es consideren infraccions greus:
- L’incompliment dels requeriments específics dels tècnics municipals.
- Proporcionar informació o documentació falsa.
- Dificultar o impedir la tasca d’inspecció dels tècnics municipals.
- La reincidència en la comissió d’infraccions lleus.
Es consideren infraccions molt greus:
- L’incompliment dels requeriments específics que formulin les autoritats
sanitàries municipals.
- L’incompliment dels requeriments específics que formulin els tècnics municipals
quan hi ha perill per a la salut o per al benestar social.
- La reincidència en la comissió d’infraccions greus.
Article 14. Persones responsables.
Seran responsables de les infraccions administratives tipificades en la present
ordenança totes aquelles persones, siguin físiques o jurídiques, que hagin participat,
per acció o per omissió, en la comissió del fet infractor.
Article 15. Sancions.
Les infraccions a que fa referència l’article 16 han d’ésser sancionades amb multes,
d’acord amb la gradació següent:
Infraccions lleus, fins a 200 €
Infraccions greus, de 201 a 400€
Infraccions molt greus, de 401 fins a 600€

Aprovat per 6 vots a favor (Cristina Pineda Espinosa, Francesc Xavier Lopez Cadena,
Gerard Fabrellas Ciurana, Josep Ma. Corominas Pujol, M. Del Carmen Camps Goy,
Montserrat Roura Massaneda) i 5 abstencions (Anna Adroher Boada, Lluis Marti Barnes
Tarres, Miquel Salvans Brunso, Raquel Fumado Bou, Silvia Peraferrer Ribot)
4.0.- PLA LOCAL DE JOVENTUT ANYS 2020-2023. APROVACIÓ:
Vist l’article 25.1 de la LLEI 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local (LRBRL), amb la seva redacció donada per la llei 27/2013, de 27 de desembre,
de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, estableixen que el municipi,
per la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves competències, pot promoure
activitats i prestar els serveis públics que contribueixin a satisfer les necessitats i
aspiracions de la comunitat veïnal. L’article 66.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós der la Llei municipal i de règim local de
Catalunya (TRLMRLC) es manifesta en termes similars.
Vist L’article 7.2 de la Llei 33/2010, de l’1 d’octubre, de polítiques de joventut, atorga
als governs locals de Catalunya, juntament amb l’Administració de la Generalitat,
competència per actuar en matèria de joventut, d’acord amb aquesta llei i la resta de
la legislació aplicable.
Vist l’article 13 de la Llei 33/2010, de l’1 d’octubre, de polítiques de joventut
contempla com a actuacions complementàries dels municipis en matèria de joventut,
entre d’altres, l’elaboració de plans locals en matèria de polítiques de joventut, la
detecció i estudi de les necessitats en matèria de joventut dins llur àmbit territorial i
les accions per afavorir la participació juvenil en la vida política, social, econòmica,
educativa i cultural.
Atès que un Pla Local de Joventut és una planificació estratègica de definició de les
polítiques que permet pensar prèviament en la millor intervenció segons les
necessitats existents i els recursos disponibles. És una eina que permet conèixer i
definir, decidir i coordinar, impulsar i dirigir les polítiques locals en matèria de
joventut.
Vist que la finalitat del Pla Local de Joventut és impulsar les polítiques integrals de
joventut per assolir els objectius generals del Pla Nacional de Joventut, que estableix
les grans línies estratègiques a desenvolupar per part dels organismes competents en
polítiques de joventut.
En aquest sentit, l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Riudellots de la selva, en
col·laboració del Consell Comarcal de la Selva, a través del projecte del Tècnic
Compartit, ha elaborat el Pla Local de Joventut pel 2020-2023 que conté,
juntament amb el document de diagnosi, la planificació de les accions que, en matèria
de Joventut, realitzarà aquesta corporació durant els propers anys, seguint els criteris
establerts al Pla Nacional de Joventut de la Generalitat de Catalunya.
El nou Pla Local de Joventut 2020-2023 és un document que mitjançant un acurat
anàlisi de la realitat, tant del municipi com de l’entorn, i complementat amb
participació dels joves, mostra les principals necessitats i inquietuds d’aquest grup

social. També, és la base per apropar les polítiques de joventut als joves mitjançant
unes línies de treball que desenvolupin la participació i l’emancipació juvenil.
Per tant, la missió principal d’aquest document és poder promoure activitats pels joves
de la població, dotant-los de recursos suficients, amb l’objectiu de poder resoldre i
satisfer les seves necessitats de forma integral, participativa i pròxima.
Ja fa molt anys que el consistori aprova el Pla Local de Joventut, i això significa una
aposta clara per fer la feina amb una metodologia de treball que beneficia unes
actuacions justificades per obtenir, finalment, unes polítiques de joventut eficients.
Vist que el fet que l’Ajuntament disposi d’un Pla Local de Joventut és imprescindible
per a poder rebre subvencions que, d’altra manera, quedarien fora de l’abast del
municipi, en perjudici dels joves de la població.
De conformitat amb el que s’ha exposat; el Ple de la Corporació, ACORDA:
PRIMER.- APROVAR el nou Pla Local de Joventut de Riudellots de la Selva 20202023, en els termes que consten a l’expedient administratiu.
SEGON.- Disposar que, la vigència del Pla Local de Joventut 2020-2023, serà
des de l’endemà de la data de la seva aprovació fins el 31 de desembre de 2023,
ambdós inclosos.
TERCER.- Establir que, si en data 1 de gener de 2024, l’Ajuntament Riudellots
de la Selva, no ha aprovat un nou Pla local de Joventut, el Pla Local de Joventut 20202023 quedarà prorrogat automàticament pel període d’un any.
QUART. Publicar el Pla Local de Joventut 2020-2023 al Portal de Transparència
d’acord amb l’article 12 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern.
CINQUÈ. Donar compte d’aquest acord a la Coordinació Territorial a Girona de
la Direcció General de Joventut del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de
la Generalitat de Catalunya.

Aprovat per 11 vots a favor (Anna Adroher Boada, Cristina Pineda Espinosa, Francesc
Xavier Lopez Cadena, Gerard Fabrellas Ciurana, Josep Ma. Corominas Pujol, Lluis Marti
Barnes Tarres, M. Del Carmen Camps Goy, Miquel Salvans Brunso, Montserrat Roura
Massaneda, Raquel Fumado Bou, Silvia Peraferrer Ribot)

5.0.- SUCCESSIÓ DE CONTRACTISTA: CONTRACTE DE CONSERVACIÓ, NETEJA
I MANTENIMENT DELS ESPAIS VERDS I ARBRAT VIARI DEL MUNICIPI DE
RIUDELLOTS DE LA SELVA.
El Ple de la Corporació, ACORDA:

PRIMER.- Ratificar el Decret d’Alcaldia núm. 105/2020 de 7 de febrer passat que
transcric íntegre i literalment:
“RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA
El 10 de gener passat (reg.entrada núm. 172) el Sr. Josepa Perich Pujol en nom i
representació de “FUNDACIÓ MAS XIRGU” amb CIF G55121909 posa en coneixement
de l’Ajuntamen la fusió per absorció de la Fundació Onyar la Selva i la Fundació Mas
Xirgu .
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió celebrada el dia 6 de maig de 2019, va
acordar adjudicar el contracte del servei de conservació i millora d’espais verds i
arbrat del municipi, a la Fundació privada Onyar-La Selva.
Atès que l’art. 98 de la Llei de contractes 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del
Sector Públic, pel que es transposen a l’ordenament jurídic Español les Directes del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014 estableix:
“Artículo 98. Supuestos de sucesión del contratista.
1. En los casos de fusión de empresas en los que participe la sociedad contratista,
continuará el contrato vigente con la entidad absorbente o con la resultante de la
fusión, que quedará subrogada en todos los derechos y obligaciones dimanantes del
mismo. Igualmente, en los supuestos de escisión, aportación o transmisión de
empresas o ramas de actividad de las mismas, continuará el contrato con la entidad a
la que se atribuya el contrato, que quedará subrogada en los derechos y obligaciones
dimanantes del mismo, siempre que reúna las condiciones de capacidad,
ausencia de prohibición de contratar, y la solvencia exigida al acordarse al
adjudicación o que las diversas sociedades beneficiarias de las mencionadas
operaciones y, en caso de subsistir, la sociedad de la que provengan el patrimonio,
empresas o ramas segregadas, se responsabilicen solidariamente con aquellas de la
ejecución del contrato. Si no pudiese producirse la subrogación por no reunir la
entidad a la que se atribuya el contrato las condiciones de solvencia necesarias se
resolverá el contrato, considerándose a todos los efectos como un supuesto de
resolución por culpa del adjudicatario.
A los efectos anteriores la empresa deberá comunicar al órgano de contratación la
circunstancia que se hubiere producido.
Cuando como consecuencia de las operaciones mercantiles a que se refiere el
párrafo primero se le atribuyera el contrato a una entidad distinta, la garantía
definitiva podrá ser, a criterio de la entidad otorgante de la misma, renovada o
reemplazada por una nueva garantía que se suscriba por la nueva entidad teniéndose
en cuenta las especiales características del riesgo que constituya esta última entidad.
En este caso, la antigua garantía definitiva conservará su vigencia hasta que esté
constituida la nueva garantía.
2. Cuando el contratista inicial sea una unión temporal de empresas, se estará a lo
establecido en el artículo 69”.

Atès que el Plec de clàusules administratives particulars aprovat pel Ple del dia 4 de
març de 2019 estableix:
“La solvència econòmica financera i tècnica s’acreditarà de la forma següent:
a) Solvència econòmica financera:


Acreditació del volum anual de negocis, referit a l’any de major volum dels tres últims
conclosos, per import, com a mínim 300.000 € . S’acreditarà amb la presentació dels
comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, en el seu cas, en el registre
oficial corresponent. En cas d’empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil,
s’acreditarà mitjançant llibres d’inventaris i comptes anuals degudament legalitzats.



Aportació d’una pòlissa de responsabilitat civil general per import mínim assegurat de
600.000 €, que inclogui la cobertura per accidents personals per a cadascun dels
participants i monitors/res assignats a l’execució del servei. S’acreditarà amb còpia de
l’últim rebut o certificat emès per l’entitat asseguradora, que en demostri la seva
vigència o bé el compromís de mantenir la mateixa durant tot el període de vigència
del contracte.
La pòlissa d'assegurança haurà d'incloure també els riscos que siguin conseqüència de
responsabilitat civil en la qual s'especifiqui la cobertura per danys i perjudicis a tercers
de conformitat amb la normativa aplicable. Hi estaran cobertes especialment els riscos
indemnitzables de possibles accidents derivats de la prestació del servei, d'acord amb
la normativa legal aplicable.
b) Solvència tècnica o profesional
b.1) Caldrà acreditar experiència suficient per part del licitador en la realització de les
feines anàlogues a les que constitueixen l’objecte del contracte mitjançant
aportació de certificats de bona execució expedits o visats per l’òrgan competent (en
cas de treballs realitzats per al sector públic) o certificats equivalents o declaració del
empresari en cas de treballs realitzats per al sector privat, als quals s’acompanyarà
dels documents que acreditin la realització de la prestació.
L’activitat dels licitadors han de tenir relació directa amb l’objecte del contracte.
Constitueix un requisit de capacitat necessari per a participar en la licitació que les
persones estiguin inscrites degudament com a Centres especials de Treball d’iniciativa
social en el Registre de Centres Especials de Treball de la Generalitat de Catalunya.
En qualsevol cas, els certificats o documents corresponents comprendran els treballs
realitzats en el curs dels darrers 3 (tres) anys i caldrà que identifiquin el seu
import, la data i el destinatari de les feines realitzades. L’import anual acumulat l’any
de més execució haurà de ser igual o superior al 70 % del valor estimat del contracte,
o de la seva anualitat mitjana si aquesta és inferior al valor estimat del contracte. Als
efectes de determinar la correspondència entre els treballs o subministraments
acreditats i els que constitueixen l’objecte del contracte, quan hi hagi classificació
aplicable a aquest últim s’ha d’atendre el grup i subgrup de classificació al qual
pertanyen uns i altres, i en els altres casos a la coincidència entre els dos primers
dígits dels seus respectius codis CPV.
Tanmateix, no es considerarà que l’empresa reuneix la suficient solvència tècnica, si
no pot acreditar haver executat com a mínim 2 serveis de la mateixa tipologia. La

-

forma d’acreditació d’aquesta solvència tècnica serà, com s’ha indicat, mitjançant la
presentació de certificats, que incloguin com a mínim les dades següents:
- Una breu descripció del servei on es pugui comprovar que és de tipologia igual
o similar al de l’objecte d’aquests plecs.
l’import del servei executat i el lloc on s’ha portat a terme.
Especificar si es va executar segons les regles que regeixen la professió i es van dur a
bon terme i amb normalitat.
L’empresa que no pugui acreditar capacitat d’obrar o la suficient solvència econòmica i
tècnica, no es considerarà empresa apta per a continuar en el procediment i serà
exclosa.
Quan el licitador sigui una empresa de nova creació (això és, una empresa amb
antiguitat inferior a cinc anys), podrà acreditar la seva solvència tècnica mitjançant
l'acreditació de la concurrència d’algun dels mitjans contemplats als apartats b), c),
d), e) i f) de l’article 88.1 LCSP. En cas que es justifiqui a través dels criteris establerts
a la lletra d) caldrà també la justificació conjuntament a través d’algun dels criteris
establerts en els altres apartats ( b), c), e) o f) ).
b.2) Caldrà aportar declaració responsable en relació als següents aspectes:
1. El personal assignat a l’execució del contracte disposa del la titulació de Cicle
Formatiu de Grau Mitjà en jardineria o floristeria, adequada per a exercir com a
Jardiner/a.
Aquestes persones hauran de poder acreditar experiència laboral suficient en la
realització de les tasques assignades, d’acord amb el PPT.
2. El personal assignat a l’execució del contracte disposa del carnet vigent
d'aplicador i manipulador de productes fitosanitaris de nivell bàsic.
b.3) Tal i com preveu la disposició addicional quarta de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre de Contractes del Sector Públic, i tal com consta en els presents plecs, la
participació en aquesta licitació queda reservada a empreses que tinguin constituïts
Centres Especials de Treball d’iniciativa social. Per tant, cal aportar justificació
d’aquest aspecte i de la seva condició expressada en els Estatus o normes
fundacionals, amb presentació de:
-

-

Estatuts o normes fundacionals en els que s’acrediti la finalitat de l’entitat i la
seva condició.

Certificat acreditatiu d’estar degudament inscrit en el Registre de Centres especials de
treball de Catalunya.
Compromís d’adscripció de mitjans
Caldrà aportar declaració responsable, de dedicar o adscriure a l’execució del
contracte els mitjans personals o materials suficients per a satisfer-lo correctament.
Aquesta compromís s’integrarà en el contracte, essent obligacions essencials del
contracte als efectes previstos a l’article 211.1.f) de la LCSP”.
Atès que FUNDACIÓ MAS XIRGU han presentat tota la documentació justificativa de
que reuneixen la solvència econòmica financera tècnica i professional per l’execució
del contracte adjudicat pel Ple de la Corporació, en sessió celebrada el dia 6 de maig
de 2019.

Concretament han presentat:
-

Certificat de classificació empresarial.
Declaració responsable de personal assignat.
Resolució d’inscripció en el registre de Centres Especials de Treball.
Pòlissa de Responsabilitat Civil.
Estatuts de la Fundació.

De conformitat amb el que s’ha exposat; la sotasignada Alcaldessa, HE RESOLT:
PRIMER.- Acceptar la successió del contractista per la prestació dels serveis de
conservació, neteja i manteniment dels espais verds i arbrat viari del municipi de
Riudellots de la Selva, restant subrogada la Fundació Mas Xirgu, amb CIF G55121909
en el contracte de conservació, neteja i manteniment dels espais verds i arbrat viari
del municipi de Riudellots de la Selva, adjudicat pel Ple de la Corporació Local en
sessió del 6 de maig de 2019. ”.
SEGON.-NOTIFICAR el present acord a la Fundació Mas Xirgu.

Aprovat per 11 vots a favor (Anna Adroher Boada, Cristina Pineda Espinosa, Francesc
Xavier Lopez Cadena, Gerard Fabrellas Ciurana, Josep Ma. Corominas Pujol, Lluis Marti
Barnes Tarres, M. Del Carmen Camps Goy, Miquel Salvans Brunso, Montserrat Roura
Massaneda, Raquel Fumado Bou, Silvia Peraferrer Ribot)

6.0.- CONVENI DE DELEGACIÓ DE LES COMPETÈNCIES DE TRACTAMENT DELS
RESIDUS MUNICIPALS ENTRE L'AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA I
EL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA
Atès que el Consell Comarcal de la Selva el passat dia 6 de maig, ens va notificar la
proposta de nou conveni delegació de les competències pel tractament dels residus
municipals.
Vist el conveni de delegació de competències que té per objecte regular l’exercici, per
part del Consell Comarcal de la Selva, dels serveis de tractament i/o disposició de les
següents fraccions de residus municipals:
Fracció Resta (FR)
Voluminosos.
Fracció Orgànica (FORM)
Fracció Vegetal (FV)
Atès les condicions de la delegació de competències regulades en aquest Conveni, el
Ple de la Corporació, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar el Conveni de delegació de les competències de tractament

dels residus municipals, entre l’ajuntament de Riudellots de la Selva i el Consell
Comarcal de la Selva. S’adjunta el conveni la proposta com a Annex.
SEGON. Atorgar poders suficients a l’Alcaldessa per la signatura d’aquest
conveni.
TERCER.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal de la Selva.
Annex
CONVENI DE DELEGACIÓ DE LES COMPETÈNCIES DE TRACTAMENT DELS
RESIDUS MUNICIPALS ENTRE L’AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA I
EL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA
A Santa Coloma de Farners, a la data que figura en la signatura electrònica
REUNITS

D’una banda la il·lustríssima senyora Montserrat Roura i Massaneda alcaldessa de
l’Ajuntament de Riudellots de la Selva, en nom i representació de la referida
corporació i autoritzat per l’acord del ple
I de l’altra, l’il·lustríssim senyor Salvador Balliu Torroella, president del Consell
Comarcal de la Selva, en nom i representació de la referida corporació i autoritzat per
acord del ple de data de 11 de juliol de 2019.
Es reconeixen mútuament la representació i capacitat suficient per aquest acte, i en la
seva virtut
MANIFESTEN
Primer.- Que l’Ajuntament de Riudellots de la Selva és titular de les competències de
tractament dels residus municipals d’acord amb els articles 26.1 de la Llei 7/1985 de
bases de règim local i l’article 42 del Decret legislatiu 1/2009 del text refós de la Llei
reguladora dels residus.
Segon.- Que el Consell Comarcal de la Selva, d’acord amb els articles 9.4 i 85 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 l’article 25 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, disposa,
entre les seves competències, aquelles que li deleguin els municipis. Així mateix,
d’acord amb l’article 51 del Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei reguladora dels residus, el Consell Comarcal pot rebre la
delegació de les competències en matèria de gestió de residus municipals.
Tercer.- Que la reducció i correcta gestió dels residus municipals per part dels ens
locals, com part de les seves competències directes, representa un dels majors
desafiaments per a tots els municipis, tant a nivell tècnic i ambiental, com
socioeconòmic. El Consell Comarcal de la Selva, conscient d'aquesta problemàtica, va
aprovar en la sessió plenària celebrada en data 17 d’octubre de 2017 la revisió del
Programa d'acció comarcal per a la gestió integral de residus municipals (PGIRM) i el
pla d’acció 2017-2021, amb l’objectiu general d’optimitzar la gestió dels residus i
posar a l’abast de tots els municipis, els mitjans que permetin adaptar la comarca a
les exigències actuals i futures.
Quart.- Que en la sessió de la Comissió Permanent del Ple celebrada en data 13 de
març de 2020 es va acordar aprovar el Conveni de col·laboració interadministrativa
entre l'ajuntament de Lloret de Mar, els Consells Comarcals del Baix Empordà, Gironès
i la Selva, Consorci per al condicionament i la gestió del complex de tractament de
residus de Solius i l’Agència de Residus de Catalunya per a la integració de la gestió de
la Fracció Resta i la FORM de l’àmbit territorial de les tres comarques.
L’objecte d’aquest conveni és promoure la millor gestió possible per als residus
d’aquests àmbits, vetllant pel compliment de la normativa sectorial vigent, i en el
marc del model de gestió de residus que es defineix a Catalunya. En aquest marc,
donada la manca d’infraestructures per tal de poder donar tractament, previ al dipòsit,
a la totalitat dels residus que es generen i que actualment acaben al dipòsit controlat,
es considera adient la suma i la integració d’esforços, aprofitant les sinèrgies per
facilitar l’ordenació de les millors vies de gestió dels residus.
El Consell Comarcal de la Selva, en compliment d’aquest conveni, assumeix aquests

compromisos:


Aportar al CTRM de Lloret de Mar la totalitat de la fracció Resta que es genera
al seu àmbit territorial en el benentès que en tingui la competència de gestió, a
partir de la data de signatura d’aquest conveni.



Com a titular de la planta de compostatge de Santa Coloma de Farners, establir
els acords amb el concessionari del servei per tal d’admetre la fracció orgànica
de recollida selectiva (FORM) transferida per l’Ajuntament de Lloret de Mar, a
partir de la data de signatura d’aquest conveni.



Participar en la Comissió de Seguiment per a coordinar la gestió del servei de
les infraestructures de gestió de residus de l’àmbit.

Cinquè.- Que el Consell Comarcal de la Selva és el titular de la Planta de compostatge
de Santa Coloma de Farners, actualment explotada per l’empresa pública Serveis
Mediambientals de la Selva NORA SA, que és la planta de referència per als municipis
de la comarca de la Selva pel tractament de la fracció orgànica dels residus municipals
(FORM), així com pel tractament dels residus corresponents a la fracció verda (FV).
Sisè.- Que el Consell Comarcal de la Selva aprova anualment l’ordenança fiscal que
regula els preus dels serveis que es presten en matèria de protecció mediambiental,
T-07, la qual inclou, entre d’altres, les quotes del tractament de la Fracció Resta (FR) i
de la fracció orgànica (FORM), Fracció Vegetal (FV) i de voluminosos.
Setè. Que l’Ajuntament de Riudellots de la Selva vol delegar al Consell Comarcal la
competència en matèria d'eliminació i tractament dels residus municipals del seu
municipi, en concret les fraccions resta (FR), Fracció Orgànica (FORM), Fracció Vegetal
(FV) i de voluminosos, recollides selectivament en el seu municipi.
Vuitè. Que de conformitat amb el que disposa l’article 47.2 a) de la Llei 40/2015, de 1
d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, els convenis interadministratius, podran
incloure la utilització de mitjans, serveis i recursos d’una altra administració, per a
l’exercici de competències pròpies o delegades.
Per tot el que s’ha exposat, es subscriu el present conveni de

DELEGACIÓ

DE

COMPETÈNCIES

Serveis objecte de delegació
Primera.- El present conveni de delegació de competències té per objecte regular
l’exercici, per part del Consell Comarcal de la Selva, dels serveis de tractament i/o
disposició de les següents fraccions de residus municipals de Riudellots de la Selva:
-

Fracció Resta (FR)

-

Voluminosos

-

Fracció Orgànica (FORM)

-

Fracció Vegetal (FV)

Segona.- Les condicions particulars amb què es prestarà el servei seran les següents:


Pel que fa al tractament i/o disposició de la fracció resta, es gestionaran en el
Centre de Tractament de Residus Municipals de Lloret de Mar (CTRM): integrant el
dipòsit controlat de classe II, la planta de tractament de la Fracció Resta, la planta
d’estabilització de la matèria orgànica recuperada, la instal·lació de tractament de
voluminosos i altres serveis complementaris, en execució del conveni subscrit
entre el Consell Comarcal i l’Ajuntament de Lloret de Mar, en les condicions
pactades en el mateix. En particular, el Consell Comarcal representarà a
l’ajuntament de Riudellots de la Selva en la Comissió de Seguiment, la qual té per
objecte compartir la informació sobre el funcionament de la instal·lació i altres
aspectes tècnics i econòmics que hi estiguin relacionats.



Pel que fa al servei de tractament i/o valorització de residus voluminosos
procedents de la recollida selectiva de trastos de la comarca de la Selva, aquest
inclou la recepció, classificació i màxima valorització dels materials a la planta
autoritzada per cada gestor contractat pel Consell Comarcal.



Pel que fa al tractament de les fraccions orgàniques i verda, es gestionaran a la
Planta de compostatge de Santa Coloma de Farners, de la qual és titular el Consell
Comarcal i actualment gestionada per l’empresa pública comarcal Serveis
Mediambientals de la Selva NORA SA.

Finançament de la delegació

Tercera.- Per tal de finançar les competències delegades, l’Ajuntament de Riudellots
de la Selva farà una aportació econòmica que serà el resultat d’aplicar les quotes
aprovades a la taxa de protecció mediambiental T-07 a les tones de les diferents
fraccions efectivament gestionades. Per a l’any 2020, les quotes aprovades pel Consell
Comarcal són les següents:
a) Tractament de la fracció resta a Lloret de Mar:


Dipòsit controlat de residus de Lloret de Mar

111,27 €/Tn

Inclou cànon sobre la deposició de residus municipals (ARC)


Tractament de la fracció resta al CTRM

85,37 €/Tn

La modificació de les quotes aprovades per l’Ajuntament de Lloret de Mar,
dels tipus impositius d’IVA, de cànon i de l’import de retorn de cànon
aplicable, suposarà la immediata revisió corresponent dels imports anteriors
de manera automàtica.
b) Tractament de la fracció orgànica municipal:
IMPROPIS

euros/Tn

0% - 2,50%

66,80

2,51% - 5,00%

72,19

5,01% - 7,50%

77,59

7,51% - 10,00%

82,99

10,01% - 12,50%

88,38

12,51% - 15,00%

92,34

15,01% - 17,50%

97,74

17,51% - 20,00%

104,18

20,01% - 22,50%

108,53

22,51% - 25,00%

113,93

L’índex d’impropis a considerar per l’aplicació del preu unitari del
tractament de la fracció orgànica serà el que s’obté de la mitjana trimestral
d’impropis determinats a les caracteritzacions dels quatre trimestres
anteriors, ponderada amb les quantitats recollides a cada un dels
trimestres. L’índex d’impropis resultant tindrà vigència mínima de tres
mesos o el termini comprès entre caracteritzacions. Les caracteritzacions
considerades són les oficials que realitza l’Agència de Residus de Catalunya
de la FORM aportada per cada circuit o municipi, o be les realitzades pel
Consell Comarcal prèvia sol·licitud d’un municipi. En aquest cas el cost de la

caracterització anirà a càrrec del sol·licitant.
c) Tractament de la fracció vegetal:
CONCEPTE

euros/Tn

Restes vegetals
Penalització restes vegetals amb excedent d’impropis
Restes vegetals assimilables a fracció orgànica

54,29
92,34
65,36

d) Tractament de voluminosos:
Tractament de voluminosos a gestor autoritzat 46,52 €/Tn
Els residus voluminosos són residus no especials d’origen municipal (residus
domèstics i residus assimilables procedents dels comerços, indústries i
institucions), inclosos com a fracció recollida selectivament. Concretament,
els

voluminosos

són

els

residus

que,

per

les

seves

dimensions

considerables, no es poden posar en els contenidors del carrer i són difícils
de transportar fins a les deixalleries. Alguns dels residus considerats com a
voluminosos són els mobles i trastos vells, els matalassos, les catifes, les
persianes i els electrodomèstics de grans dimensions, entre d’altres. En cap
cas es pot considerar residu voluminós qualsevol residu tòxic i/o perillós
com el fibrociment, bombones, runes, restes vegetals o residus sanitaris,
entre d’altres.
El residu que no compleixi amb els requisits anteriors es considerarà, a tots
els efectes, fracció resta ó rebuig i el seu destí serà el CTRM de Lloret de
Mar.
En aquest sentit, el Consell Comarcal emetrà la liquidació mensual per cadascun dels
serveis prestats dins els 15 primers dies de cada mes. Així mateix, l’Ajuntament
abonarà mitjançant un rebut domiciliat, amb venciment el dia 15 del mes següent, la
liquidació corresponent al tractament de la fracció resta. Els altres serveis s’hauran
abonar al Consell Comarcal mitjançant transferència bancària en el termini màxim de
30 dies de l’aprovació de la liquidació. Es podran establir altres formes de pagament
que no provoquin desequilibris en la tresoreria del Consell Comarcal.
L’actualització de l’aportació econòmica de l’Ajuntament es revisarà anualment en

funció de les quotes aprovades pel Consell Comarcal recollides a la taxa de protecció
mediambiental T-07. Les noves condicions seran d’aplicació a partir del mes de gener.
Quarta.- L’Ajuntament de Riudellots de la Selva autoritza al Consell Comarcal de la
Selva, per tal que l’import impagat, derivat de la prestació de serveis encarregats amb
aquest conveni, li sigui retingut dels pagaments que per qualsevol concepte el Consell
Comarcal de la Selva hagi d’abonar a l’Ajuntament.

Intervenció de l’Ajuntament en la prestació del servei
Cinquena.- Durant el primer trimestre de l’any següent, el Consell Comarcal de la
Selva presentarà a l’Ajuntament de Riudellots de la Selva una memòria que inclourà
com a mínim el balanç econòmic anual i el detall dels serveis prestats.
Sisena.- Es podrà constituir a sol·licitud de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva, una
comissió mixta tècnica/política de seguiment d’aquest conveni, que la integrarien dos
representants del Consell Comarcal de la Selva i dos representants de l’Ajuntament de
Riudellots de la Selva. Les funcions d’aquesta Comissió seran:

-

El seguiment dels serveis objecte d’aquest Conveni.

-

Resoldre els dubtes i controvèrsies que puguin sorgir.

-

La coordinació, intercanvi d’informació i planificació del servei.

Setena.- L’Ajuntament podrà nomenar a un responsable de la supervisió del servei
que tindrà contacte directe els tècnics del Departament de Territori i Sostenibilitat, per
a la solució de les incidències que puguin succeir en la prestació diària del mateix. En
aquest cas l’Ajuntament notificarà al Consell Comarcal les dades de contacte d’aquest
responsable.
Protecció de dades
Vuitena.- L’Ajuntament de Riudellots de la Selva com a responsable dels fitxers i el

Consell Comarcal de la Selva com a encarregat del tractament de les dades, es
comprometen a complir la normativa de protecció de dades de caràcter personal.
Correspon a l’Ajuntament de Riudellots de la Selva, com a responsable dels fitxers,
haver procedit formalment a la seva aprovació i inscripció al Registre de fitxers de
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
Vuitena.- El Consell Comarcal de la Selva tractarà les dades en concepte d’encarregat
del tractament en els termes següents:


Les dades facilitades, així com les obtingudes i tractades, únicament seran
utilitzades per a les finalitats descrites en aquest conveni.



El Consell Comarcal de la Selva adoptarà les mesures tècniques i organitzatives
necessàries per garantir la seguretat de les dades, dels sistemes i equips
utilitzats en el tractament de les dades de caràcter personal, així com el deure
de secret exigible a les persones que intervinguin en qualsevol fase del
tractament. Implantarà les mesures de seguretat de nivell bàsic // mitjà // alt
previstes en el Reglament LOPD (RD 1720/2007).



En el moment d’obtenir dades personals el Consell Comarcal de la Selva
informarà a la persona interessada de:
o

Que les dades facilitades es tractaran per a la finalitat pròpia del
Conveni.

o

Que el responsable del fitxer és l’Ajuntament de Riudellots de la Selva.

o

Que podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al
tractament

davant l’Ajuntament // davant el Consell Comarcal de la

Selva.
El Consell Comarcal de la Selva no utilitzarà les dades de caràcter personal per a cap
finalitat aliena a la pròpia del Conveni. Excepte en els casos previstos legalment no les
comunicarà o cedirà a cap entitat, empresa o persona diferent de la persona
interessada, sense l’expressa autorització de l’òrgan competent de l’Ajuntament de
Riudellots de la Selva .
L’externalització de serveis assumits pel Consell Comarcal de la Selva en base a
aquest conveni, requerirà l’autorització prèvia de l’Ajuntament i es regularà en un
contracte amb els continguts exigits per l’article 21 del Reglament LOPD (RD

1720/2007).
Finalitzada la vigència d’aquest conveni el Consell Comarcal de la Selva retornarà a
l’Ajuntament les dades vinculades a l’exercici de l’activitat objecte del conveni. El
Consell Comarcal de la Selva podrà conservar còpia de les dades bloquejades fins que
prescriguin les possibles responsabilitats derivades de la seva actuació. Així mateix
podrà conservar dades anonimitzades amb finalitats estadístiques i de recerca.
Termini de la delegació
Novena.- El conveni tindrà una durada de dos anys a comptar des de la data de la
seva formalització. El conveni s’entendrà prorrogat anualment, de forma tàcita, si cap
de les parts denúncia la seva resolució, amb una antelació mínima de tres meses a la
seva expiració, fins un màxim de quatre anys de durada total, incloses les pròrrogues,
de conformitat amb el que disposa l’article 49 de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de
Règim Jurídic del Sector Públic.
Desena. Seran causes de resolució del conveni:
a) La finalització del termini de vigència del conveni.
b) El mutu acord de les parts.
c) L’incompliment dels seus pactes per qualsevol de les parts.
d) Impossibilitat d’aconseguir el seu objecte o finalitat prevista.
e) Qualsevol causa de resolució prevista en aquest conveni o en el marc normatiu
d’aplicació als serveis objecte del conveni.
Onzena.- Aquest conveni podrà ser ampliat per les parts mitjançant addendes que
incorporin noves fórmules de cooperació o col·laboració i/o nous serveis relacionats
amb la gestió del tractament, valorització o eliminació dels residus objecte del
conveni.
Disposicions finals
Dotzena.- D’acord amb els articles 110 i 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de

règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
(LRJPAPC), en relació amb les modificacions introduïdes per la Llei 10/2011, de 29 de
desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa, i amb el Decret
232/2013, de 15 d’octubre, i la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de
l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de
Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, aquest conveni s’ha de publicar al BOP i
al web de Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat,
accessible des del Portal de la Transparència.
Tretzena.- Aquest conveni té naturalesa administrativa d’acord amb la Llei 40/2015,
de 1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic i per tant les qüestions litigioses que
puguin sorgir en la interpretació i compliment d’aquest conveni se sotmetran a la
jurisdicció contenciosa administrativa.
I en prova de l’anterior signen aquest conveni per duplicat i a un sol efecte, al lloc
indicat a l’encapçalament i a la data de l’última signatura electrònica del document.

Aprovat per 6 vots a favor (Cristina Pineda Espinosa, Francesc Xavier Lopez Cadena,
Gerard Fabrellas Ciurana, Josep Ma. Corominas Pujol, M. Del Carmen Camps Goy,
Montserrat Roura Massaneda) i 5 abstencions (Anna Adroher Boada, Lluis Marti Barnes
Tarres, Miquel Salvans Brunso, Raquel Fumado Bou, Silvia Peraferrer Ribot)

7.0.- REGLAMENT REGULADOR DEL RÈGIM INTERN DE LA LLAR D'INFANTS
MUNICIPAL. APROVACIÓ INICIAL.
El municipi de Riudellots de la Selva compta amb una llar d’infants de titularitat
municipal que ofereix a les famílies, preferentment empadronades al seu municipi, el
servei d’educació integral en el primer cicle de l’etapa d’educació infantil. Es troba
inscrita al registre de Centres Educatius del Departament d’Educació i està autoritzada
pel Departament d’Educació.
El servei de llar d’infants municipal es presta en règim de lliure concurrència i sota la
forma de gestió directa per part de la mateixa organització de l’Ajuntament de
Riudellots de la Selva, en virtut de les competències que li atribueix la Llei 7/1985,
d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003 pel qual
s’aprova el text refós de la Llei Municipal i Règim Local de Catalunya.

El servei de llar d’infants municipal es regirà pel que disposa el Decret 282/2006, de 4
de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l’educació infantil i els requisits dels
centres, i per la resta de disposicions legals i reglamentàries aplicables o les que les
substitueixin; pel Decret 101/2010, de 3 d’agost, que estableix l’ordenació dels
ensenyaments del primer cicle de l’educació infantil, i per la disposició addicional
desena del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius, que
estableix que el Departament d’Ensenyament adaptarà progressivament l’organització
i el funcionament de les llars d’infants a l’exercici de l’autonomia pedagògica,
d’organització i de gestió.
Atesa la voluntat d’aquest Consistori de recollir en un sol text normatiu les regles de
funcionament intern de la Llar d’infants municipal, per tal que, tant el personal
municipal com els usuaris del servei disposin d’una eina que estableixi les regles
d’organització i funcionament, així com els drets i deures dels que d’una manera o
altra participen en el procés educatiu, i també les relacions entre els diferents sectors
que formen part de la comunitat educativa, i les normes de seguretat i salut.
D’acord amb l’exposat, s’ha elaborat el Reglament regulador del règim intern de la llar
d’infants municipal, el qual es composa de trenta-dos (32) articles, distribuïts en tres
capítols diferents (Disposicions generals, organització general del servei i normes de
funcionament) i quatre annexes.
Vist que l’article 178 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
(Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril) i l’article 63 del Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals (Decret 179/1995, de 13 de juny), estableixen el següent
procediment per a l’aprovació dels reglaments locals:
a) Aprovació inicial del Ple.
b) Informació pública de l’acord d’aprovació i del projecte de la norma, mitjançant
la publicació del corresponent anunci al BOP, al DOGC, a un dels mitjans de
comunicació escrita diària i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, pel termini
de trenta dies hàbils i audiència dels interessats, per a la presentació de
reclamacions i suggeriments.
c) Resolució de totes les reclamacions i els suggeriments presentats i aprovació
definitiva per part del Ple de la Corporació. En cas de no haver-n’hi cap, l’acord
inicial esdevindrà definitiu.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència del Ple municipal, en virtut de
l’establert als articles 22.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local, i 52.2.d) 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 63.1 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals.
De conformitat amb el que s’ha exposat; el Ple de la Corporació, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar inicialment el Reglament regulador del règim intern de la Llar
d’infants municipal de Riudellots de la Selva, el qual s’adjunta com a Annex I a la
present proposta.
SEGON.- Sotmetre aquest acord, juntament amb el projecte del Reglament de

règim intern de la llar d’infants municipal, a informació pública mitjançant la publicació
del corresponent anunci al BOP de Girona, al DOGC, a un dels mitjans de comunicació
escrita diària i en el tauler d’anuncis de la Corporació, pel termini de trenta dies hàbils,
per a la formulació de reclamacions i al·legacions.
Si no es presenta cap al·legació o reclamació durant el període d’informació
pública, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu.
TERCER.- Aprovat definitivament el Reglament regulador del règim intern de la
llar d’infants municipal, aquest es publicarà íntegrament en el BOP de Girona i no
entrarà en vigor fins que s’hagi publicat completament el text i hagi transcorregut el
termini de quinze dies hàbils previst a l’article 65.2 de la LBRL. Igualment s’haurà
d’inserir el corresponent anunci en el tauler d’anuncis de la Corporació i anunciar al
DOGC la referència al BOP en què s’hagi publicat íntegrament el text.
QUART.- Trametre l’acord d’aprovació definitiva del Reglament i la còpia íntegra
del mateix, a l’Administració de l’Estat i a la de la Generalitat de Catalunya, en el
termini dels quinze dies següents a la seva aprovació definitiva.

ANNEX I
REGLAMENT DEL RÈGIM INTERN DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL DE
RIUDELLOTS DE LA SELVA
CAPÍTOL 1.- DISPOSICIONS GENERALS
Article 1.- Objecte
El present Reglament del Règim Intern (RRI) de la llar d’infants municipal de
Riudellots de la Selva és una eina que ha de servir per regular la vida interna del
centre i establir de forma clara i coherent les relacions entre els diferents sectors que
formen part de la comunitat educativa. Per tant, estableix les regles d’organització i
funcionament, així com els drets i deures dels que d’una manera o altra participen en
el procés educatiu i també dels usuaris del centre (alumnes i familiars).
Article 2.- Titularitat i gestió del servei
La llar d’infants municipal de Riudellots de la Selva és un centre públic titularitat del
propi Ajuntament, que ofereix a les famílies, preferentment empadronades al seu
municipi, el servei d’educació integral en el primer cicle de l’etapa d’educació infantil.
Es troba inscrita al registre de Centres Educatius del Departament d’Educació amb el

número Codi 17005790 i està autoritzada pel Departament d’Educació.
El servei de llar d’infants municipal es presta en règim de lliure concurrència i sota la
forma de gestió directa per part de la mateixa organització de l’Ajuntament de
Riudellots de la Selva, en virtut de les competències que li atribueix la Llei 7/1985,
d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret Legislatiu 2/2003 pel qual
s’aprova el text refós de la Llei Municipal i Règim Local de Catalunya.
El servei de llar d’infants municipal es regirà pel que disposa el Decret 282/2006, de 4
de juliol (DOGC núm. 4.670, de 6.7.2006), pel qual es regulen el primer cicle de
l’educació infantil i els requisits dels centres, i per la resta de disposicions legals i
reglamentàries aplicables o les que les substitueixin; pel Decret 101/2010, de 3
d’agost

(DOGC

núm.

5.686,

de

5.8.2010),

que

estableix

l’ordenació

dels

ensenyaments del primer cicle de l’educació infantil, i per la disposició addicional
desena del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius (DOGC
núm. 5.686, de 5.8.2010), que estableix que el Departament d’Ensenyament adaptarà
progressivament l’organització i el funcionament de les llars d’infants a l’exercici de
l’autonomia pedagògica, d’organització i de gestió.
Article 3.- Prestacions del servei
A través del servei de llar d’infants s’oferiran, durant el seu horari d’obertura, les
prestacions d’estada al local de la llar, als infants en edats compreses entre els 0 i els
3 anys, així com d’atenció de les seves necessitats bàsiques d’ordre biològic, psicològic
emocional, afectiu, intel·lectual, lúdic i social apropiades per a les seves edats, de
conformitat amb la normativa aplicable i amb les determinacions que en cada cas
s’especifiquin.
El primer cicle de l’educació infantil, té com a objectius:
a) Contribuir al desenvolupament físic i motor, emocional i afectiu, social i
cognitiu dels infants.
b) Desenvolupar en els infants les capacitats de conèixer el seu propi cos i
les seves possibilitats d’acció.
c) Adquirir progressivament autonomia en les seves activitats habituals.
d) Relacionar-se amb els demés, amb les diverses formes d’expressió i de
comunicació.

e) Observar i explorar el seu entorn natural, familiar i social.
La Llar d’infants municipal de Riudellots de la Selva, establirà l’atenció als infants, amb
la distribució de grups que en cada moment consideri oportuna segons el nombre
d’infants a atendre i l’equip de professionals de què disposi, sense poder superar en
cap grup el nombre màxim d’infants establert a l’article 14 del capítol 2 del present
Reglament.
L’admissió d’alumnes menors d’un any, restarà condicionada a que en el moment de
formalitzar-se la matrícula en el Centre -en els períodes que s’estableixin per a cada
curs escolar-, es formalitzin el nombre mínim de matrícules que per aquell tram d’edat
determini cada any la Corporació, mitjançant resolució de l’Alcaldia-Presidència o
acord de la Junta de Govern local.
Article 4.- Servei de menjador i de dormitori
4.1. Servei de menjador
La llar d’infants municipal de Riudellots de la Selva pretén facilitar als pares la
conciliació de la vida familiar i laboral. És amb aquest objectiu que ofereix un horari
ampli, amb servei de menjador i dormitori de 12,00 a 15,00 hores, gestionat des de
l’àrea d'ensenyament del Consell Comarca de la Selva.
El cost d’aquest servei i la seva prestació serà el que aprovi el Consell Comarcal de la
Selva, en el corresponent contracte de gestió.
Tot usuari que es vulgui donar d’alta com a fixe, haurà d’avisar a la direcció del Centre
i presentar la documentació que se li indiqui, amb caràcter previ a la data prevista
d’inici del servei.
Si un infant utilitza regularment el servei de menjador, caldrà que els seus
pares/tutors avisin abans de les 9,00 hores els dies en què puntualment no es quedi a
dinar al centre.
Per aquells usuaris que vulguin utilitzar el servei de menjador amb caràcter eventual,
hauran de comunicar-ho a l’educadora de l’infant, amb antelació o el mateix dia abans

de les 9,00 hores. Si l’avís es produeix més tard de les 9,00 hores, l’infant no serà
admès al servei de menjador.
En el cas d’infants que requereixin una dieta específica per intoleràncies o al·lèrgies
alimentàries, caldrà que els pares/tutors portin un certificat acreditatiu del/de la
pediatre/a de l’infant. Puntualment, es podrà demanar també dieta astringent en cas
de necessitar-ho.
Mensualment s’entregarà a les famílies el menú corresponent a cada mes, el qual
també estarà publicat al tauler situat a l’entrada de la llar d’infants.
4.2.- Servei de dormitori
Als alumnes que es queden a dinar a la llar d’infants municipal se’ls hi ofereix la
possibilitat de fer la migdiada al servei de dormitori.
El material, roba i estris que cal que portin els infants per fer ús del servei de
dormitori, s’indica a l’article 26 del present Reglament.
Article 5.- Infraestructura
Totes les prestacions a oferir hauran de tenir en compte les limitacions d’espai, de
personal i de material de què es disposi. La capacitat màxima autoritzada de la llar es
determina a la Resolució d’autorització de data DOGC 11/01/2011, i és de 74
places, corresponent a les 5 unitats autoritzades.
La distribució dels espais podrà ser objecte de modificació en cas de necessitats del
servei i amb decisió prèvia de les autoritats pertinents.
Article 6.- Preinscripció i matrícula
L’Ajuntament de Riudellots de la Selva, en tant que ens públic amb competències en
matèria d’admissió d’alumnat, disposa del Reglament regulador del procediment de
preinscripció i matrícula a la llar d’infants municipal on s’hi regula tant el procés, com
els criteris d’admissió d’alumnes.
Per tal d’accedir a les prestacions anteriorment esmentades, caldrà haver tramitat la

preinscripció i la matrícula definitiva d’acord amb el procediment regulat en el citat
Reglament municipal. El calendari del període de preinscripció serà el que proposi
anualment el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
El procés de preinscripció s’inicia amb la presentació de la sol·licitud i finalitza amb la
publicació de la relació d’alumnes admesos. El procés de preinscripció i matrícula es
realitza a la llar d’infants municipal dins els horaris i el calendari establert o bé
telemàticament en el període establert. Per formalitzar la preinscripció cal lliurar la
sol·licitud amb tota la documentació addicional requerida en el Reglament regulador
del procediment de preinscripció i matrícula.
Les places que s’ofereixin per a cada curs i grup d’edat es determinaran a partir de la
confirmació per escrit de la continuïtat de les famílies que tenen els seus fills
matriculats en el curs anterior.
Article 7.- Quotes i ajuts
Les quotes de matrícula, del curs i dels serveis addicionals que en cada cas es puguin
oferir (per exemple acollida matinal), seran els que estableixi l’Ajuntament de
Riudellots de la Selva mitjançant l’Ordenança fiscal corresponent.
Les quotes de la llar seran domiciliades al compte bancari que proporcionin les
famílies.
Les famílies dels infants matriculats a la llar d’infants municipal tenen l’obligació de
pagar puntualment les quotes corresponents. En el supòsit que no s’abonin les quotes
en els terminis fixats s’iniciaran els tràmits de cobrament per via de constrenyiment i,
en el supòsit del retard o demora en el pagament de dues mensualitats consecutives,
es produirà la baixa de l’alumne/a de la llar d’infants.
Les taxes es meritaran des del dia 1 de setembre i fins el 31 de juliol de cada any,
excepte que es produeixi la baixa anticipada de l’alumne/a motivada per un canvi de
domicili de l’infant, degudament acreditat mitjançant la corresponent alta en el padró
municipal d’habitants d’un altre municipi; supòsit en el qual, la taxa es deixarà de
meritar a partir del mes següent a l’acreditament de l’alta en el padró corresponent.

Quan un infant no pugui assistir al centre, sigui quin sigui el motiu i la durada de la
baixa, els pares o tutor han d’avisar a l’educadora corresponent o a la direcció del
centre. La no assistència, justificada o no, de l’infant a la llar no comportarà cap
reducció de la quota mensual establerta.
La matrícula és per curs i per infant. L’import de la matrícula del nou alumnat admès,
s’haurà de satisfer en el període que estableixi anualment l’Ajuntament de Riudellots
de la Selva, el qual podrà o no coincidir amb el que determini el Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya. En cas d’alumnes que ja estiguin
matriculats en un curs anterior, i que vulguin seguir el següent curs, hauran de
confirmar la continuïtat durant el mes d’abril i satisfer l’import corresponent a la
matrícula durant el mes de juny, juntament amb el pagament domiciliat de la quota
d’aquell mes.
A l’Ordenança fiscal reguladora del servei de llar d’infants, s’estableixen bonificacions
per a famílies monoparentals, famílies nombroses i per a alumnes amb discapacitat
igual o superior al 33%. Els interessats en gaudir dels beneficis fiscals, un cop
esdevingut el supòsit de fet, hauran de sol·licitar expressament el benefici, mitjançant
escrit a presentar a les oficines municipals, al que haurà d'adjuntar els documents
acreditatius corresponents. Un cop valorada la sol·licitud, i en cas de resultar aquesta
aprovada per l'òrgan municipal competent, la bonificació s'aplicarà amb referència a la
data de formalització de la indicada sol·licitud i sense tenir en compte la data efectiva
en que va produir-se el fet causant.
Article 8.- Calendari escolar
El curs escolar s’iniciarà a mitjans de setembre, coincidint amb la data fixada
anualment pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i finalitzarà el
dia 31 de juliol o el darrer dia hàbil del mes. Durant el mes d’agost la llar romandrà
tancada per vacances.
El centre també romandrà tancat durant les festivitats oficials que estableixi
anualment el Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya,
els dies de festa local que cada any aprovi el Ple de la Corporació i també els dies

aprovats pel Consell escolar en el calendari de cada curs, així com també la tarda de
Dijous Sant, en el que hi haurà servei de menjador i els infants s’hauran de recollir a
les 15,00 hores.
Per altra banda, l’equip educatiu proposarà tres dies de lliure disposició que aprovarà
l’Alcaldia mesos abans d’iniciar el nou curs coincidint amb el darrer Consell escolar; en
els quals, la llar d’infants també romandrà tancada.
El calendari per a cada curs escolar es comunicarà a les famílies a la reunió
informativa que se celebrarà anualment el mes de setembre.
Article 9.- Horari escolar
El personal de la Llar d’Infants treballarà el nombre d’hores que estableix la normativa
municipal.
La llar d’infants municipal romandrà oberta per als seus alumnes, en horari base, de
dilluns a divendres, en els següents horaris:

-

Matí: de 8,30 a 12,30 hores

-

Tarda: de 15,00 a 18,00 hores

-

Migdia (servei de menjador i migdiada): de 12,00 a 15,00 hores

S’ofereix servei d’acollida de matí, entre les 8,00 i les 8,30 hores, sempre que hi hagi
un mínim de tres famílies que ho sol·licitin.
Les hores d’entrada i sortida al centre són les següents:

-

Acollida matí (d’ús exclusiu per a les famílies que utilitzin aquest servei): de
8,00 a 8,30 hores.

-

Entrades matí: de 8,30 a 9,15 hores (la porta de l’edifici estarà oberta i
l’infant i el seu acompanyants hauran d’anar fins al lloc on estigui el grup,
de manera que l’educadora s’assabenti de l’arribada de l’infant).

-

Sortida matí: de 12,00 a 12,30 hores (la porta de l’edifici estarà oberta i els
acompanyants hauran d’esperar a la porta de l’aula).

-

Sortides migdia: de 15,00 a 15,30 hores (la porta de l’edifici estarà oberta i

els acompanyants hauran d’anar fins el lloc on estigui el grup).

-

Entrades tarda: de 15,00 a 15,30 hores (la porta de l’edifici estarà oberta i
l’infant i el seu acompanyant hauran d’anar fins al lloc on estigui el grup, de
manera que l’educadora s’assabenti de l’arribada de l’infant).

-

Sortida tarda:
o

De 17,00 a 17,15 hores (la porta de l’edifici estarà oberta i els
acompanyants hauran d’esperar a la porta de l’aula).

o

De 17,45h a 18,00 hores (la porta de l’edifici estarà oberta i els
acompanyants hauran d’esperar a la porta de l’aula).

Fora d’aquests horaris la porta d’accés a la llar d’infants estarà tancada i no s’hi podrà
entrar ni sortir, excepte previ avís al Centre i amb causa justificada (per exemple
visita mèdica), per afavorir una bona dinàmica del servei.
Els horaris estan fixats per tal de respectar i no entorpir les activitats que en cada
moment es puguin estar realitzant a les aules i per no deixar desatesos els infants.
Abans de l’inici del curs escolar, el dia que es fa la primera entrevista d’intercanvi
d’informació amb l’educadora, els pares/mares/tutors hauran d’entregar al Centre, el
document d’autorització de les persones que podran recollir els infants, així com les
dades i telèfons de les persones amb qui contactar en cas d’emergència (Annex 1).
Qualsevol canvi puntual respecte les persones autoritzades, s’haurà de comunicar
mitjançant el full informatiu diari o bé a través de trucada telefònica a la llar d’infants.
En cap cas, s’entregarà cap alumne/a a persones que no hagin estat prèviament
autoritzades, ni tampoc a menors d’edat.
Article 10.- Període d’adaptació
L’adaptació dels infants a la llar d’infants és un pilar bàsic per al seu creixement
personal, físic i emocional i per això l’acollida dels infants a la llar ha de produir-se
amb consciència i respecte, ja que haurà de construir vincles efectius-emocionals amb
les educadores i altres adults de la llar, amb els companys i amb els objectes.
En el procés d’adaptació s’hi troben implicats infants, famílies i educadores, de manera
que és necessari arribar a construir un vincle de confiança mútua per tal d’establir les

bases de les relacions posteriors.
Per afavorir aquest procés d’adaptació, la llar d’infants municipal considera convenient
seguir les següents pautes:

-

Donar el temps i l’espai suficients als pares i infants per tal que puguin fer la
separació.

-

Respectar la individualitat de cadascú.

-

Entendre i explicar els diferents comportaments atípics que puguin presentar
els infants, com a conseqüència de l’adaptació.

-

Ser flexibles en les relacions.

Per tal d’aconseguir una bona adaptació, la llar d’infants municipal tindrà en compte
els següents aspectes:

-

Entrada gradual i progressiva dels infants: en l’entrevista inicial amb les
famílies, es comentarà i pactarà la data d’inici de l’infant i l’horari a seguir els
primers dies, tenint en compte les seves possibilitats reals i que això no
comporti canvis encara més greus per l’organització familiar.

-

Suggeriment a les famílies d’un horari reduït durant els primers dies.

-

Recomanació a les famílies que l’infant assisteixi regularment al centre amb un
període de permanència que no sigui ni molt llarg ni molt curt. Si és molt llarg
s’afegeix a la desorientació de l’infant, el cansament. I per contra, si és molt
curt, l’infant no té temps suficient per entrar en contacte amb el seu nou
entorn.

-

Durant el període d’adaptació l’infant podrà acompanyar-se d’aquell objecte
personal que actua de lligam amb la seva realitat coneguda.

-

S’ofereix la possibilitat de que els pares acompanyin als seus fills/es fins a
l’aula, si bé no s’han d’allargar excessivament els comiats.

-

El contacte previ amb les famílies a través de les entrevistes personals i les
reunions d’aula, és fonamental per incidir en el procés d’adaptació dels infants
ja que en la mesura que ells viuen la nova situació positivament, ajuden al seu
fill/a, transmetent-li tranquil·litat i confiança.

El període d’adaptació tindrà la durada aproximada d’un mes.

Article 11.- Sortides, excursions i activitats diverses fora del recinte de la llar
d’infants
La majoria de les activitats es realitzaran dintre la llar d’infants. No obstant, al llarg
del curs escolar s’organitzaran amb els infants diferents sortides/excursions pel poble,
per les que es demanarà una autorització signada pels pares o tutors, conforme
l’infant hi pot assistir (Annex 2).
Els infants que no participin en la sortida proposada per desig exprés de les
famílies/tutor, s’hauran de quedar a casa durant l’estona que duri l’activitat.
En les sortides i excursions que s’organitzin des de la llar, es demanarà la col·laboració
de pares/mares, avis/àvies i/o tutors/es per a acompanyar els infants. En aquests
casos, uns dies abans de la data prevista de la sortida, es penjarà al tauler de
l’entrada de la llar una graella per tal que els acompanyants voluntaris s’hi puguin
apuntar.
En el cas que en la programació general anual s’hi reflecteixi fer una sortida a final de
curs que comporti desplaçament amb algun mitjà de transport (autocar) s’haurà de
signar una autorització expressa (Annex 3).
Article 12.- Ús de la llengua catalana
La llengua catalana és la llengua vehicular i d’aprenentatge a la llar d’infants pública
de Riudellots de la Selva, així com de les activitats i serveis que ofereixi el centre.
El/la director/a vetllarà perquè la llengua catalana sigui la llengua d’expressió normal
en les reunions de l’equip educatiu i serà emprada en totes les actuacions del centre:
arxiu, informes interns, comunicacions..., d’acord amb el que estableix l’article 13 del
Decret 362/1983, de 30 d’agost, sobre l’aplicació de la Llei 7/1983, de 18 d’abril, de
normalització lingüística a Catalunya, a l’àmbit de l’ensenyament no universitari, sens
perjudici del que estableix l’article 4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política
lingüística.
En el cas d’alumnes amb llengua materna i familiar no catalana que mostrin
problemes de comprensió a l’aula, s’establiran estratègies per facilitar-los la

comunicació.
La llengua catalana també és la llengua de comunicació verbal i escrita en el tràmit
amb les famílies. A aquelles que manifestin dificultats de comprensió en la llengua
vehicular

del

centre

se’ls

oferiran

mecanismes

i

estratègies

per

facilitar

la

comunicació.
Article 13.- Criteris de no discriminació i atenció a la diversitat
La llar d’infants municipal de Riudellots de la Selva és aconfessional. No adopta
posicions sectàries, sinó que manté un respecte total vers les creences personals.
No exclourà a ningú a causa de la seva procedència, religió, ideologia o nivell
econòmic.
A la llar d’infants es practicarà una educació per a la igualtat, sense discriminació per
raó de gènere. Es posarà especial interès en l’atenció a la diversitat dels seus alumnes
i

s’integraran

els

alumnes

amb

disminucions

físiques

o

sensorials,

amb

disfuncionalitats socials o bé amb disminucions psíquiques, sempre i quan es disposi
de recolzament tant familiar com de professionals externs.
CAPÍTOL 2.- ORGANITZACIÓ GENERAL DEL SERVEI
Article 14.- Grups i ràtios
El nombre màxim d’alumnes per aula es regeix per les ràtios establertes en el Decret
282/2006, de 4 de juliol, de requisits dels centres del primer cicle d’educació infantil, o
normativa substitutòria:

-

Grup d’EI0/P0, nens de 0 a 1 any: 8 alumnes.

-

Grup d’EI1/P1, nens d’1 a 2 anys: 13 alumnes.

-

Grup d’EI2/P2, nens de 2 a 3 anys: 20 alumnes.

Article 15.- Equip educatiu
L’equip educatiu de la llar d’infants municipal estarà composat per un/a director/a i el
nombre d’educadors que per a cada curs escolar siguin necessaris, tenint en compte
que el nombre mínim de professionals en presència simultània ha de ser igual al

nombre de grups en funcionament simultani més un, incrementat en un de més per
cada 3 grups.
L’equip educatiu disposarà d’un mínim de dues hores i mitja setmanals de no
dedicació directa als infants, i es reunirà setmanalment, amb caràcter ordinari, al llarg
de tot el curs escolar. L’assistència a les reunions és obligatòria.
El director/a de la llar d’infants, és el/la responsable de dirigir el centre i haurà de
dedicar un mínim de 15 hores setmanals a les tasques de direcció. La dedicació es
determinarà

d’acord

amb

el

nombre

de

grups

d’infants

que

tingui

la

llar,

comptabilitzant 3 hores setmanals de dedicació a tasques de direcció per cada grup
d’infants que hi hagi al centre. Les funcions específiques del director/a són:

o

De caràcter general:


Direcció de tot el personal adscrit a la llar d’infants.



Supervisió de la feina realitzada per altre personal no adscrit
directament al centre, però que esporàdicament hi realitzi
treballs, obres o manteniment de serveis.



Controlar i vetllar formalment pel perfecte estat i manteniment
del centre (infraestructura, neteja, seguretat).



Atenció al públic en general.



Representació pública del centre en les relacions amb altres
institucions, centres d’ensenyament i associacions.



Planificació i coordinació amb altres departaments, serveis o
dependències de l’Ajuntament.



Complir, aplicar i fer complir les normes de funcionament de la
llar i la normativa en general.



Coordinació de la programació general del centre.



Aplicació de les directrius aprovades per l’equip educatiu i control
del compliment dels acords.



Mantenir

secret

professional

en

relació

a

la

informació

i

documentació confidencial de les famílies i en relació al personal
del centre.


Vetllar perquè les informacions de la llar arribin als pares.

o

De caràcter pedagògic:


Distribució juntament amb les educadores, dels infants per aules
segons grups homogenis d’edat, al principi de cada curs escolar.



Assessorament i col·laboració amb les educadores en tot el que fa
referència a la seva relació amb els infants i les seves famílies.



No desautoritzar a les educadores en petits conflictes quotidians
davant els pares, sinó fer de mediadora.



Elaborar, conjuntament amb les educadores, la línia pedagògica a
seguir durant el curs escolar.



Elaborar, conjuntament amb les educadores, la Memòria anual i
anar actualitzant i modificant, si escau, el Projecte educatiu del
centre.



Recollida i emmagatzematge d’informació sobre els infants i les
seves famílies durant el procés de matriculació i al llarg de la
seva escolarització.



Estudi

dels

possibles

casos

d’integració

d’infants

amb

discapacitats i el seu seguiment amb l’educadora.


Presentació de propostes de termes per a debat, reflexió i
avaluació d’aspectes del funcionament del centre.



Preparació i coordinació general de les reunions amb els
pares/mares/tutors.



Presentació de les propostes de formació permanent (cursets,
seminaris, lectures específiques, etc).



Convocatòria,

cada

dos

anys,

d’eleccions

per

renovar

els

membres del Consell Escolar, organitzant accions d’informació
per impulsar i fomentar la participació dels diferents sectors de la
comunitat educativa. Constituir el Consell Escolar i trametre una
còpia autenticada de l’acta de constitució al Director dels Serveis
territorials.


Convocatòria del Consell Escolar, en sessió ordinària, com a
mínim dues vegades durant el curs escolar, i en sessió
extraordinària, sempre que calgui.

o

De caràcter administratiu:


Elaboració del pressupost anual de despeses i presentació del
mateix a la Regidoria d’Ensenyament de l’Ajuntament.



Fer les comandes un cop aprovat el pressupost.



Reposar el material higiènic, de cuina i farmaciola.



Control de despeses.



Control de les assistències dels alumnes i elaboració dels rebuts
mensuals.



Presentació dels rebuts a l’Ajuntament abans de finalitzar el
mes.



Confecció, abans de l’inici de cada curs escolar, de les relacions
de baixes i altes d’alumnes.



Actualització de les altes i baixes dels alumnes al llarg del curs
escolar, per control intern.



Recepció i tramitació de la correspondència i dels correus
electrònics.



Avís, als pares d’infants empadronats al municipi, dels períodes
de preinscripció i matrícula i de la documentació a presentar en
cas d’estar-hi interessats.



Tramitació de les matrícules.

L’atenció educativa als infants és a càrrec, en tot moment, dels/de les educadors/es,
personal qualificat per impartir el primer cicle de l’educació infantil. Aquests
professionals han d’estar en possessió del títol de mestre especialista en educació
infantil o del títol de grau equivalent, o del de tècnic superior en educació infantil, o de
qualsevol altre títol declarat equivalent acadèmicament i professionalment. Cada grup
estable d’alumnes tindrà un professional dels que preveu aquest article amb la tasca
assignada d’educador-tutor i que serà el referent per a la relació amb les famílies.
Les funcions específiques dels/les educadors/es són:

o

De caràcter educatiu i pedagògic:


Facilitar i fer el seguiment de l’adaptació dels infants al centre.



Informar

als

pares

del

procés

d’adaptació

dels

infants

i

proporcionar un ambient agradable per tal que els infants
s’integrin al grup-aula.


Ajustar la programació de l’aula a la programació general del
centre.



Aplicar els acords i la normativa.



Organitzar l’espai i un ambient agradable per tal d’aconseguir els
objectius educatius.



Fer-se responsable del grup-aula i si cal, de tots els infants del
centre, vetllant per la seva integritat física.



Acollir i facilitar la integració social dels infants amb alguna
discapacitat, estimulant-los convenientment i mantenint una
coordinació periòdica amb els professionals d’educació precoç
que els atenguin (CDIAP).



Col·laborar amb el/la director/a del centre en l’elaboració del
Projecte educatiu i la programació anual del centre.



Col·laborar amb el/la director/a en la línia pedagògica a seguir
durant el curs escolar.



Reflexionar sobre les diverses activitats programades.



Avaluar els resultats obtinguts.



Aportar criteris i propostes respecte a les activitats educatives.



Participar en les activitats de formació permanent i de reciclatge
que es considerin adients prenent el compromís de fer-les
extensives a altres membres de l’equip educatiu.



Observar els infants del grup-aula per tal de conèixer les seves
característiques individuals més rellevants i vetllar pel seu procés
de maduració i aprenentatge.



Fer un seguiment de l’evolució dels infants al llarg del curs i fer
una avaluació periòdica dels resultats.

o

De col·laboració amb els pares:


Recollir informació sobre l’infant i la seva família segons la
manera que s’estableixi.



Assessorar a les famílies en diversos aspectes educatius.



Realitzar entrevistes individuals amb les famílies al llarg del curs

escolar, sempre que aquestes ho requereixin o bé a criteri seu.

o



Informar regularment als pares de l’evolució del seu fill/a.



Fer complir la normativa del centre.

En relació al mobiliari i material:


Tenir cura i mantenir l’ordre del material de la pròpia aula.



Vetllar

per

la

conservació

del

material,

instal·lacions

i

equipaments en general, del centre.


Supervisar la neteja de la llar i, en especial, de la pròpia aula,
comunicant qualsevol incidència a la direcció del centre.

Article 16.- Condicions laborals del personal educatiu
El personal educatiu de la llar d’infants municipal de gestió directa s’adscriu al Servei
d’Educació de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva i tindrà els mateixos drets i
deures que els altres treballadors municipals amb les adequacions necessàries
derivades del servei específic que realitzen.
El personal de les llar d’infants municipal treballarà el mateix nombre d’hores que la
resta de personal municipal, amb l’adaptació de l’horari a les necessitats específiques
del funcionament de la llar.
Article 17.- Personal d’administració i serveis
16.1. Auxiliar de cuina: té encomanades les següents funcions:

-

Responsabilitzar-se de la cuina-office on s’emplaten els dinars.

-

Encarregar-se de la preparació/distribució, manipulació i control dels
aliments servits a la llar d’infants.

-

Tenir cura dels diferents règims alimentaris que, per prescripció mèdica,
s’hagin de servir als infants.

-

Revisar les temperatures dels dinars i anotar totes les dades en els fulls
de control. Fer regeneració de temperatures, si cal, i anotar-ho als
registres.

-

Servir els dinars freds i calents a la temperatura adequada.

-

Mesurar diàriament el nivell de clor de l’aigua.

-

Guardar mostres del menjar transportat en bosses estèrils i deixar-les al
congelador una setmana.

-

Recollir la cuina-office i el menjador i posar els plats al rentavaixelles.

-

Responsabilitzar-se de la neteja dels estris de la cuina i del paviment del
menjador.

-

Realitzar qualsevol altra funció que li assigni la direcció que tingui
relació amb la seva feina.

16.2 Monitors/es de menjador: tenen encomanades les següents funcions:

-

Recollir els infants de les seves aules i acompanyar-los al menjador.

-

Donar el dinar als més petits i ajudar als més grans perquè adquireixin
autonomia utilitzant els coberts (cullera i forquilla), oferint-los ajuda
sempre que ho necessitin.

-

Tenir en compte tots els hàbits d’higiene.

-

Posar a descansar els infants.

-

Omplir els informes diaris que s’entreguen a les famílies, sobre els
àpats, deposicions, horari de descans, febre, etc.

En cas d’incident amb algun alumne/a durant el servei de menjador, les monitores de
menjador hauran d’actuar de la següent forma:

-

Si fa referència a malaltia/febre:
o

Trucar a casa de l’infant per tal que el vinguin a buscar.

o

Si no és possible contactar amb la família, facilitar un espai on
estigui el més còmode i tranquil possible .

o

Elaborar un informe sobre l’estat de l’infant per a la família.

o

No donar cap tipus de medicament a l’infant.

o

Si presenta gravetat trucar al 061 i informar a la direcció del
Centre i als pares quan sigui possible .

-

Si s’ha fet mal algun alumne/a:
o

Verificar la gravetat de la ferida.

o

Fer una primera cura o neteja de la ferida i tranquil·litzar a
l’infant.

o

Trucar a la família per a informar-la, si és necessari.

o

Informar a la direcció del Centre, si cal.

o

Avisar, en cas de gravetat i urgència, als serveis sanitaris 061 o
112.

Article 18.- Consell Escolar
El Consell Escolar és l’òrgan de participació de la comunitat educativa en el govern de
la llar d’infants i està composat pels següents membres:
a) El director o la directora de la llar d'infants, que el presideix.
b) Un representant de l’Ajuntament.
c) Un representant del personal educador elegit d'entre ells pel mateix personal
educador.
d) Un representant dels pares i de les mares dels infants elegit d'entre els pares i
les mares pels mateixos pares i mares.
Actua de secretari o secretària del Consell, el o la representant del personal educador.
En el cas de més de tres grups s’afegeix a la composició anterior un segon
representant del personal educador i un segon representant dels pares i mares. En
aquest cas actua de secretari del Consell Escolar el representant del personal
educador que designi el mateix consell per majoria dels seus membres. Si no hi ha
acord és designat el representant del personal educador de més recent incorporació a
la llar d’infants. Si subsisteix la situació d’empat s’efectua per sorteig.
Els membres electes s’han d’escollir d’acord amb el procediment establert amb
caràcter general per als consells escolars dels centres públics. La renovació de
membres del Consell Escolar de la llar d’infants s’efectua dins els mateixos terminis
que la renovació de membres dels consells escolars dels centres públics. El
nomenament dels representants del sector dels pares i de les mares dels infants és
per dos anys. Si es produeix una vacant d’algun pare/mare al Consell Escolar i en el
cas que no hi hagi cap més candidat votat en les darreres eleccions, es demanarà a la
Junta de l’AMPA que nomeni un nou representant pel temps que li restava de mandat
a la persona que ha causat vacant. Si la vacant es produeix entre el personal
educador, s’escollirà com a nou representant, pel temps que li restava de mandat a la
persona que ha causat baixa, l’educador/a escollit en segon lloc pel mateix personal

educador.
Hom procurarà que les decisions en el si del Consell Escolar es prenguin per consens.
Si no és possible arribar a un acord, es determinarà la decisió per majoria dels
membres presents, llevat dels casos en què la normativa determina una altra majoria
qualificada. Els membres del Consell que discrepin de l’acord majoritari hi podran
formular un vot particular per escrit en el termini de quaranta-vuit hores, que
s’incorporarà al text aprovat. Si fan constar en acta el seu vot contrari a un acord
adoptat queden exempts de la responsabilitat que, arribat el cas, pugui derivar-se’n.
El Consell Escolar es reuneix preceptivament dues vegades durant el curs i sempre
que el convoca el seu president/a o si ho sol·licita almenys un terç dels seus membres.
Les reunions del Consell Escolar se celebraran en un horari que permeti l’assistència
de tots els membres. La convocatòria de les reunions ordinàries i extraordinàries serà
tramesa pel president/a als membres del Consell amb una antelació mínima de
quaranta-vuit hores, llevat del cas d’urgència apreciada pel president/a la qual es farà
constar en la convocatòria, juntament amb la documentació necessària que hagi de
ser objecte de debat i si s’escau d’aprovació (llevat que hi hagi motius justificats que
ho impedeixin). En aquest cas, es farà constar en l’acta els motius que han impedit
disposar d’aquests documents als membres dels Consell. La confecció de l’ordre del
dia de les sessions incorporarà els punts que puguin sol·licitar els membres
representants dels diferents sectors, d’acord amb les funcions normativament
atribuïdes. Només podran ser tractats els punts que figurin en l’ordre del dia, llevat
que en sigui declarada la urgència per acord de la majoria absoluta dels seus
membres.
De cada sessió de treball, el secretari/a n’aixecarà acta, la qual haurà de contenir la
indicació de persones que hi han intervingut, les circumstàncies del lloc i de temps, els
punts principals de les deliberacions, la forma i els resultats de les votacions i el
contingut dels acords presos, i, a petició dels interessats, una explicació succinta del
seu parer. L’acta ha d’anar signada pel secretari/a amb el vist i plau del/ de la
president/a i s’haurà d’aprovar en la següent reunió. Així mateix correspondrà al
secretari/ària estendre les certificacions pertinents dels acords adoptats per l’òrgan.

A més el centre haurà de tenir a disposició de tots els representants dels diferents
sectors les actes de les sessions del Consell. Els acords del Consell Escolar que, a
criteri dels seus membres, siguin considerats d’interès general, es difondran a tota la
comunitat escolar, a través dels mecanismes que establirà el Consell.
Les funcions del Consell Escolar estaran relacionades amb les següents matèries:

-

Aprovació

del

Projecte

Educatiu

de

Centre

(PEC),

concreció

del

currículum, Programació anual del Centre i Reglament de règim intern
(RRI).

-

Presentació de la Memòria anual del Centre.

-

Resolució de conflictes i la millora de les normes de convivència.

-

L’optimització de l’ús de les instal·lacions i mobiliari del centre i la seva
renovació, així com vetllar per la seva conservació.

-

L’establiment de relacions de col·laboració amb altres centres amb
finalitats culturals i educatives.

-

El funcionament general del centre.

-

Aprovació del calendari i horari escolar.

-

Qualsevol altre tema que sigui important i que afecti algú de la
comunitat educativa o bé el funcionament del centre.

Article 19.- Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA)
Els principals òrgans participatius de la llar d’infants són el Consell Escolar i
l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA).
La llar d’infants ha de facilitar la participació de l’Associació de mares i pares
d’alumnes en el projecte educatiu i en el funcionament del centre i afavorir les seves
actuacions habilitant espais per poder-hi dur a terme activitats i reunions. També els
hi ha d’oferir la possibilitat de difondre la seva informació en els taulers o sistema
d’anuncis del centre i garantir els contactes necessaris amb la direcció.
L’associació de mares i pares de la llar d’infants municipal es regirà pels seus propis
estatuts, tal com estableix la normativa.

Article 20.- Relació família-llar d’infants
La llar d’infants municipal mantindrà una estreta col·laboració amb els pares, mares
i/o tutors dels infants atesos per tal de garantir la coherència i la corresponsabilitat en
el seu procés educatiu.
El centre ha d’establir els mecanismes de participació i col·laboració necessaris que
permetin compartir amb les famílies els criteris d’intervenció i responsabilitat
educativa. Per facilitar la informació a les famílies sobre el seguiment i l’evolució
educativa dels infants, la llar establirà, a començament de curs, el calendari de
reunions i entrevistes.
Aquesta relació entre les famílies i la llar d’infants es portarà a terme en diferents
nivells:

-

Relacions a nivell individual:
o

Entrevistes:


Entrevista família-educadora que tindrà lloc el mes de
juliol, abans que els infants entrin a la llar, sobre els
aspectes de l’infant a tenir en compte per ajudar-lo en el
procés d’adaptació i per a recollir informació sobre
diferents aspectes (dades mèdiques, evolutives, dinàmica
familiar, etc). Al mateix temps es farà una visita a les
instal·lacions de la llar i es respondran tots els dubtes i
qüestions sobre el funcionament general del Centre o
d’altres.



Entrevista puntual al llarg del curs escolar sempre que les
famílies o les educadores ho creguin necessari per a
comentar algun aspecte que afecti el desenvolupament de
l’infant o algun fet remarcable o incidència.



Entrevista a final de cada curs, en la que es traslladarà a
la família el seguiment que s’ha fet de cada infant.

o

Contacte oral diari com a canal d’intercanvi molt valorat, ja que
permet rebre i donar informació puntual, i a la vegada, afavorir
una millor relació.

o

Informacions escrites a través de:


El

full

informatiu

diari, on

s’expliquen

els aspectes

puntuals de cada dia (àpats, esfínters, estones de dormir i
qualsevol altra informació que s’estimi d’interès).


Informes

escrits

d’adaptació

(en

acabar

el

primer

trimestre) i d’evolució de l’infant (a final de cada curs).


Circulars informatives per tal que les famílies tinguin
coneixement de les activitats i esdeveniments que tenen
lloc a la llar.

o

-

Signatura de la carta de compromís educatiu amb cada família.

Relacions a nivell col·lectiu:
o

Reunió general a l’inici del curs escolar (setembre), entre els
pares,

mares

o

tutors

dels

infants,

amb

les

respectives

educadores i la directora del Centre, en la qual s’informarà sobre
el funcionament de la llar, aspectes organitzatius, programació
general, festes, horaris d’entrades i sortides, objectius del curs,
etc.
o

Activitats diverses (festes, berenars, sortides, etc) que serveixen
perquè els pares col·laborin, participin activament i contactin
amb la resta de famílies.

o

Organització d’activitats conjuntes amb l’AMPA, una part de les
quals és subvencionada per l’Ajuntament.

o

Informacions escrites a través de la cartellera de l’escola.

o

Espai web

Article 21.- Relació amb altres entitats
La llar d’infants municipal duu a terme accions de coordinació amb el CEIP Riudellots,
així com amb altres centres i entitats del municipi, per a la millora formativa i
pedagògica dels infants.
Amb el CEIP Riudellots/ EAP es mantenen, amb caràcter general, dues reunions a
l’any. La primera, abans del període de preinscripcions al segon cicle de l’educació
infantil, i la segona, a final de curs amb traspàs d’informació de cada alumne/a per tal
de facilitar l’acolliment dels infants al nou cicle.

Amb la Biblioteca municipal Anna Nadal, es duu a terme un reunió a principi de
setembre per a programar activitats conjuntes durant el curs escolar i demanar contes
i materials relacionats amb els noms de les aules i de les unitats didàctiques.
Amb el Centre de serveis per a la gent gran “El lliri blau” de Riudellots de la Selva, es
té un primer contacte a l’inici del curs, per a programar possibles tallers trimestrals.
Amb el Centre de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP), trimestralment
es porta a terme una reunió per a tractar aspectes varis de la seva competència.
I amb l’AMPA de la llar d’infants, es realitza com a mínim una reunió a l’any (al juliol o
a principis de setembre), per a la preparació i coordinació de les activitats del curs.
CAPÍTOL 3.- NORMES DE FUNCIONAMENT
Article 22.- Drets i deures de les famílies
22.1 Drets dels pares/mares/tutors:

-

Rebre informació sobre la organització i el funcionament del centre.

-

Ser informats/ades de l’evolució i dels aspectes que estiguin relacionats amb el
seu fill/a.

-

Ser atesos/es per les educadores en les peticions d’entrevista que formulin dins
l’horari escolar.

-

Ser atesos/es per la direcció, dins l’horari establert, a fi de rebre la informació i
els aclariments oportuns.

22.2. Deures dels pares/mares/tutors:

-

Respectar la dignitat i les funcions del personal del centre, dels infants i de la
resta de pares i mares i observar les normes elementals de convivència.

-

Respectar

les

indicacions

rebudes

per

part

del

personal

del

centre,

especialment en relació al seu funcionament i complir amb els compromisos
adquirits en la carta de compromís educatiu.

-

Comprometre’s a que l’infant assisteixi amb regularitat i puntualitat al centre i

al compliment de les normes. Posar en coneixement de l’educador/a o
director/a del centre qualsevol absències i justificar-la.

-

Abonar mensualment a l’Ajuntament les quotes corresponents per a la
prestació del servei, així com l’import de la matrícula i serveis addicionals.

-

Atendre els requeriments que faci el centre per col·laborar en el procés
d’adaptació dels infants i en les tasques educatives.

-

Facilitar la documentació legal, personal i mèdica que li demani el centre, sense
vulnerar la legislació vigent en matèria de protecció de dades.

-

Assistir a les entrevistes i a les reunions convocades pel centre i col·laborar, si
s’escau, en les activitats del centre.

-

Facilitar les dades personals i familiars de l’infant que el Centre requereixi, així
com les dades i telèfons de les persones amb qui contactar en cas (Annex 1).

-

Signar les pertinents autoritzacions (sortides programades, drets d’imatge,
personal autoritzat per a recollir infants, etc) i presentar-les dins el període
establert a l’efecte.

-

Portar el material personal necessari que se’ls hi haurà indicat a la primera
entrevista (bolquers, tovalloletes, etc), degudament marcat amb nom i
cognoms, i renovar-lo o reposar-lo quan se’ls hi requereixi.

-

Mirar diàriament la bossa/motxilla de l’infant per veure la roba bruta que hi ha.

-

Retornar, en la major brevetat possible, la roba que la llar d’infants deixi a
l’alumne/a.

-

Mantenir l’ordre de neteja dels objectes personals i roba dels infants.

-

Aparcar al passadís del centre els cotxes dels alumnes.

Article 23.- Vestuari i complements
Els alumnes de la llar d’infants han de portar roba còmoda i fàcil de treure i posar.
Els abrics i jerseis han de dur una cinta per tal de poder-se penjar correctament al
penjadors.
Per a possibles incidències, cal deixar sempre una muda sencera dins una bossa
marcada (samarreta/bodi, xandall, calces/calçotets, mitjons i sabates). Totes les
peces de roba hauran d’estar degudament marcades amb el nom i cognoms de
l’infant. La llar d’infants no es fa responsable de la roba que no estigui marcada.

Els infants han de dur diàriament la bata pròpia del centre posada, i correctament
marcada amb el nom i cognoms.
No s’admetran braçalets ni collarets enfilats amb peces que puguin produir
ennuegaments. Pel mateix motiu, s’haurà d’intentar evitar posar clips, gomes o pinces
petites al cabell.
Es recomana evitar les motxilles amb rodes.
Article 24.- Joguines
No es poden portar joguines de casa, amb l’excepció de quan les educadores ho
demanin per treballar algun tema concret; supòsit en el qual s’hauran de portar
degudament marcades amb el nom i cognoms de l’infant. Les educadores no es faran
responsables del seu deteriorament o pèrdua.
Article 25.- Alimentació
Els infants hauran de venir esmorzats de casa, excepte aquells que contractin el servei
d’acollida matinal que podran portar esmorzar per l’estona de l’acollida del matí.
No obstant, es podran portar galetes o bastonets de pa (únicament) que les
educadores donaran a mig matí als infants, per tal d’ajudar-los a arribar a l’hora de
dinar. S’hauran de deixar degudament marcats dins el cistell que hi ha situat a fora la
porta de cada aula.
Pel berenar es podran portar aliments senzills i naturals, com per exemple fruita,
entrepans, iogurts, etc (en cas que es porti dins d’un recipient de plàstic, cada dia el
pare/mare o tutor/a l’haurà de recollir del corresponent cistell).
Per a aniversaris i celebracions no es poden portar aliments preparats casolanament
per raons higiènic sanitàries, ni tampoc llaminadures. Únicament es podrà dur berenar
preparat de fleca, pastisseria o supermercat i que tingui una garantia sanitària. En cas
de portar begudes, caldrà dur els corresponents gots de plàstic d’un sol ús.
Article 26.- Material

A l’inici del curs escolar i sempre que siguin requerits per a la seva reposició o
substitució, els pares/mares o tutors hauran de portar el següent material per a la
higiene dels seu fill/a, degudament marcat amb nom i cognoms:

-

Bolquers (per aquells alumnes que en necessitin).

-

Tovalloletes humides (un paquet gros pel canviador de l’aula, un de petit pel
canviador de la sala polivalent, i un tercer paquet, aquells infants que es
quedin al servei de menjador).

-

Un tub de crema pel culet, degudament marcada amb el nom i cognoms.

-

Una capsa de mocadors de paper, degudament marcada amb el nom i cognoms

-

Una pinta o raspall, degudament marcats amb el nom i cognoms

Les famílies també hauran de portar els següents complements, quan s’escaigui:

-

Xumet marcat per a deixar al centre o dins de la motxilla personal.

-

Sac de dormir o llençol de mida 60 x 120cm, aquells infants que es quedin al
servei de menjador, degudament marcats amb el nom i cognoms. S’hauran de
portar dos jocs de llençols o sacs de dormir (un d’ells de recanvi). Cada quinze
dies, coincidint amb el cap de setmana, s’hauran de recollir els llençols/sacs
bruts i retornar-los nets el dilluns següent.
Quan es cregui necessari, juntament amb el llençol/sac de dormir, s’hi posarà
la funda protectora del matalàs (titularitat del centre), per a rentar-lo i ser
retornat.

-

Pitet i bossa de plàstic, aquells infants que es quedin al servei de menjador.
Diàriament es posarà el pitet brut a una bossa de plàstic a dins la motxilla per
a rentar i reposar (els fixes poden portar els pitets per tota la setmana).

-

Dos gots de plàstic fort degudament marcats per a deixar a la llar durant el
curs escolar.

CAPÍTOL 4.- SEGURETAT I SALUT
Article 27.- Normes higienicosanitàries de la llar d’infants municipal
Quan un infant mostri falta d’higiene de forma habitual es comunicarà a la família. Si
no hi ha una resposta positiva per part dels pares la direcció de la llar d’infants
informarà a Serveis Socials.

Si un infant té febre amb valor igual o superior a 37,5º, diarrea o alguna malaltia
diagnosticada com a contagiosa (conjuntivitis, infeccions a la boca, erupcions a la pell,
paràsits intestinals...) no pot assistir a la llar d’infants fins que no hagin transcorregut
24 hores sense símptomes.
Si un infant presenta símptomes de patir una malaltia i els pares/tutor consideren que
pot assistir a la llar d’infants perquè aquesta no és contagiosa, cal que presentin un
certificat o informe mèdic garantint la no-contagiositat.
Si un infant ha de fer una dieta específica a causa d’intoleràncies alimentàries,
al·lèrgies... caldrà que els pares/tutors presentin un certificat mèdic amb les
recomanacions oportunes.
Per raons higienicosanitàries, el centre prohibeix que les famílies dels infants portin
qualsevol tipus d’aliment elaborat de manera artesanal i casolana amb l’objectiu de
ser distribuït al grup-classe (p.ex. pastissos d’aniversari...).
En el supòsit que el personal de la llar d’infants tingui sospites d’un possible
maltractament o abús sexual sobre un menor o en tingui la certesa, actuarà d’acord
amb el que estableix el Protocol marc d’actuacions en casos d’abusos sexuals i altres
maltractaments greus a menors del Departament de Treball, Afers Socials i Família de
la Generalitat de Catalunya.
El/la director/a de la llar d’infants ha de vetllar, juntament amb el Consell Escolar de la
llar, per la creació i el manteniment d’una cultura organitzativa que promogui un
ambient saludable lliure de fum, d’acord amb el que estableix la normativa vigent (Llei
28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries per fer front al tabaquisme i
reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels productes de
tabac. BOE núm 309, de 27/12/2005).
Article 28.- Administració de fàrmacs
Per la responsabilitat que comporta, no s’administrarà cap fàrmac durant l’horari
escolar, llevat que el metge faci constar en la seva prescripció que és imprescindible la

presa del medicament mentre l’infant és a la llar d’infants. En aquests casos, caldrà
que els pares/tutors presentin la recepta mèdica corresponent (on s’indiqui el nom del
fàrmac, així com la dosi, la freqüència i el període de subministrament)

i un full

d’autorització signat pel pare, mare o representant legal.
En cas de poder administrar medicament homeopàtic cal que els pares/tutors
presentin un full d’autorització i indiquin la dosi corresponent i l’hora d’administració.
Article 29.- Actuacions en cas de malaltia dels alumnes
No es podrà assistir a l’escola en cas d’una malaltia amb procés infecciós (febre
(temperatura superior a 37,5º), diarrea sense catalogar, erupcions i alteracions
contagioses de la pell, estomatitis, conjuntivitis, muguet o mal blanc, paràsits
intestinals) fins passades mínim 24 hores després dels últims símptomes.
Els infants que pateixin les malalties infecto-contagioses o algun dels estats que es
relacionen a continuació, podran no ser admesos a la llar d’infants municipal, fins que
el/la pediatre/a certifiqui que no hi ha perill de contagi per a la resta d’infants:

-

Febre (temperatura superior a 37,5º), letargia.

-

Diarrea (líquida o amb sang), vòmits continus.

-

Estomatitis. (infeccions i nafres a la boca).

-

Gastroenteritis.

-

Erupcions i altres alteracions de la pell que siguin contagioses.

-

Conjuntivitis purulenta sense tractament (lleganyes amb pus groc).

-

Muguet (infecció a la boca).

-

Polls.

-

Parasitosis intestinals (cucs, lamblies).

-

Dolor intens en alguna part del cos, irritabilitat, plor constant.

-

Respiració amb dificultat.

-

Canvis de comportament.

-

Tota mena de malalties víriques, excepte si porten l’informe pediàtric amb el
diagnòstic que indiqui que no són contagioses.

-

La malaltia impedeix a l’infant dur a terme les seves activitats amb normalitat.

-

La malaltia requereix més atencions de les que els responsables a càrrec de

l’alumne/a poden donar-li, reduint l’atenció envers la resta d’alumnes.
Els períodes de baixa per malalties seran els establerts en la normativa del
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, fixant-se amb caràcter general,
els següents:

-

Escarlatina: fins 24 hores després d’iniciar el tractament antibiòtic.

-

Parotiditis (galteres): fins a cinc dies després de la inflamació de les glàndules.

-

Pediculosi (polls): fins 24 hores després d’iniciat el tractament adequat i quan hi
ha la mort de l’insecte i les llémenes encara que no hagin desaparegut.
Hepatitis A: fins a 7 dies després de l’inici dels símptomes i fins que toleri

-

l’activitat general.

-

Rubèola: fins a 7 dies des de l’inici de l’exantema.

-

Tosferina: fins a 5 dies des de l’inici del tractament antibiòtic

-

Tuberculosi: fins que es disposi d’un informe pediàtric d’innocuïtat (mínim 2-3
setmanes després de l’inici del tractament).
Varicel·la: fins al sisè dia després de l’aparició de l’exantema o fins a

-

l’assecament total de les lesions.

-

Xarampió: fins a 4 dies després de l’inici de l’exantema.

-

Faringitis estreptocòccica: fins a 24 hores després d’iniciar el tractament

-

Conjuntivitis purulenta: fins a 24 hores d’iniciar el tractament

-

Grip / infecció respiratòria aguda de vies altes:

fins almenys 24 hores sense

febre i que toleri l’activitat general.
Diarrees (per salmonel.la, E coli o qualsevol altre microorganisme) : fins a 48

-

hores de la darrera deposició diarreica.
Els infants que pateixin aquestes malalties infecto-contagioses, podran no ser
admesos a la llar d’infants fins que el/la pediatre/a certifiqui que no hi ha perill de
contagi per a la resta d’infants.
En cas que el nen/a es posi malat durant l’estada a l’escola, les normes que cal
observar seran les següents:

-

Malaltia lleu: el personal educatiu avisarà immediatament la família per tal que
l’infant malalt no hagi de quedar-se a l’escola més temps del necessari fins que

la família el reculli. En cas de no localitzar els pares s’avisarà la persona en qui
prèviament hagin delegat els pares.

-

Malaltia greu: en el cas que un nen o nena es posi malalt de gravetat en horari
escolar, el personal educatiu avisarà immediatament la família. En cas de no
localitzar els pares s’avisarà la persona en qui prèviament hagin delegat els
pares. En cas de no ser localitzada, s’avisarà el 061/112 perquè s’encarregui
del trasllat de l’infant al metge juntament amb algú del personal educatiu de la
llar d’infants.

-

Accidents:
a) Si un infant pateix un accident lleu, en el qual no es considera necessària
l’ajuda del facultatiu, des de la llar se li realitzaran les cures necessàries i
s’informarà als pares.
b) Si l’accident és més important, s’avisarà a la família i s’actuarà de mutu
acord. En el cas de no estar localitzable la família en el moment de
l’accident, i en funció de la gravetat es trucarà directament al 112
d’urgències mèdiques.

Ells mateixos enviaran una ambulància tan

ràpidament com sigui possible o en el cas de menor gravetat es pot trucar
al CAP i demanar expressament de parlar amb un metge i que sigui ell qui
decideixi si es desplaça a l’escola. S’informarà a la família quan estigui
localitzable.

-

No se subministrarà cap tipus de medicament a l’infant.

Davant la persistència perllongada de símptomes que denotin una possible malaltia, es
demanarà una valoració mèdica per garantir la no contagiositat.
La reincorporació a l’escola en cas de malaltia greu o accident d’un nen o nena estarà
sotmesa a l’emissió d’un informe del pediatre de la família o del metge que l’hagi atès
durant la malaltia o accident, acreditatiu de la seva total recuperació. El centre es
reserva el dret de demanar un informe mèdic que acrediti la total recuperació.
Article 30.- Ús del dret d’imatge
Atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució
Espanyola i regulat per la Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la
intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, i per la Llei orgànica 3/2018, de 5 de

desembre, de protecció de dades de personals i garantia dels drets digitals, caldrà
disposar, prèviament a la publicació en qualsevol mitjà d’imatges d’alumnes clarament
identificables, de la corresponent autorització signada per les persones que exerceixen
la pàtria potestat de l’alumne/a (Annex 4). La llar d’infants informarà els pares, mares
o tutors legals de l’alumnat de la possibilitat de publicar imatges dels seus fills/ es i
facilitarà un model per tal que en puguin autoritzar la publicació o donar-hi el
consentiment.
Article 31.- Sancions
Quan un alumne no pugui assistir temporalment a la llar, els pares hauran d’avisar al
personal educatiu corresponent. Quan hi hagi un alumne que falti 15 dies sense
justificació, s’avisarà a la família perquè justifiqui l’absència. Si en el transcurs dels 15
dies següents no es justifica, es podrà procedir a la baixa de l’alumne a la llar, prèvia
comunicació per escrit a la família.
L’incompliment de qualsevol disposició d’aquest reglament comportarà amonestacions
verbals.
En cas d’incompliments reiterats de les seves obligacions, i desprès d’haver avisat
verbalment, l’Alcalde/essa podrà decidir, previ informe de la Direcció de la llar
d’infants i audiència de l’interessat, la suspensió del dret d’entrada a la llar d’infants
per un període màxim de 2 mesos.
En cas de reiteració dels incompliments després de la suspensió esmentada, l’usuari
podrà ser exclòs del gaudiment del servei de forma definitiva per decisió de
l’Alcalde/ssa, prèvia tramitació de l’oportú expedient sancionador i amb l’informe previ
de la Direcció de la llar d’infants.
Article 32.- Interpretació
La interpretació i aplicació d’aquest Reglament de règim intern i la resolució de
conflictes que puguin sorgir en el funcionament del centre correspon al Ple de
l’Ajuntament de Riudellots de la Selva, amb la consulta prèvia al director/a de la llar
d’infants i al Consell Escolar del centre.

En tot el que no estigui previst en aquest reglament s’estarà al que disposi la
normativa vigent aplicable

ANNEX 1
AUTORITZACIONS TRUCADES D’URGÈNCIA I RECOLLIDA ALUMNES
Jo _________________________________________, amb DNI * * * _ _ _ _ * *
com a pare/mare/tutor de l’alumne/a ____________________________________
AUTORITZO:
-

Que en cas d’emergència es truqui a les següents persones:
Nom i cognoms

Relació
amb
l’alumne/a (mare,
pare, avi...)

Telèfon
contacte

de

1r
2n
3r
4t
5è

-

Que poden recollir el meu fill/a, durant tot el curs, les persones següents:

Nom i cognoms

Relació amb l’alumne/a (mare, pare,
avi...)

Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable del tractament: Ajuntament de Riudellots de la Selva
Finalitat: deixar constància de les autoritzacions de trucades d'urgència i de recollida
dels infants.
Legitimació: consentiment de la persona interessada (art. 6.1.a RGPD)
Destinataris: les dades no es comuniquen a terceres persones.
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.
Trobareu més informació addicional i detallada sobre protecció de dades a l'adreça
www.riudellots.cat

I perquè així consti, signo aquest document a ____________________________, el
_____ de ______________________ de 20___

ANNEX 2
AUTORITZACIONS SORTIDES
Jo _________________________________________, amb DNI * * * _ _ _ _ * *
com a pare/mare/tutor de l’alumne/a ____________________________________,
[ ] AUTORITZO

[ ] NO AUTORITZO

Que el meu fill/a pugui participar en les sortides que es facin pel poble durant el curs
escolar 20____/20_____.

I estic assabentat/da que, si cal, juntament amb les educadores hi anirà com a
acompanyant algun pare/mare, tutor/a o avi/àvia.

Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable del tractament: Ajuntament de Riudellots de la Selva
Finalitat: deixar constància de les autoritzacions de sortides.
Legitimació: consentiment de la persona interessada (art. 6.1.a RGPD).
Destinataris: les dades no es comuniquen a terceres persones.
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.
Trobareu més informació addicional i detallada sobre protecció de dades a l'adreça
www.riudellots.cat

I perquè així consti, signo aquest document a ____________________________, el
_____ d ______________________ de 20___

ANNEX 3
AUTORITZACIÓ SORTIDA AMB TRANSPORT
Jo _________________________________________, amb DNI * * * _ _ _ _ * *
com a pare/mare/tutor de l’alumne/a ____________________________________,
[ ] AUTORITZO
Que

el

meu

[ ] NO AUTORITZO
fill/a

pugui

participar

en

la

sortida

en

autocar

a

_____________________________, el dia ___ de ________ de 20___.

Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable del tractament: Ajuntament de Riudellots de la Selva
Finalitat: deixar constància de les autoritzacions de sortidesa amb autocar.
Legitimació: consentiment de la persona interessada (art. 6.1.a RGPD).
Destinataris: les dades no es comuniquen a terceres persones.
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.
Trobareu més informació addicional i detallada sobre protecció de dades a l'adreça
www.riudellots.cat

I perquè així consti, signo aquest document a ____________________________, el
_____ d ______________________ de 20___

ANNEX 4
AUTORITZACIÓ DRETS D’IMATGE
Jo__________________________ amb DNI * * * _ _ _ _ * * , com a pare, mare,
tutor/a legal de ___________________________________ del curs ____________
[ ] AUTORITZO

[ ] NO AUTORITZO

La difusió de la seva imatge en activitats escolars lectives i complementàries
organitzades o no organitzades pel centre docent i publicades en revistes o
publicacions d'àmbit educatiu, publicacions municipals (Revista el "Cric") i la premsa
comarcal.
[ ] AUTORITZO

[ ] NO AUTORITZO

La difusió de la seva imatge en activitats escolars lectives i complementàries
organitzades o no organitzades pel centre docent i publicades en el llibret, pen o DVD
de final de curs.
[ ] AUTORITZO

[ ] NO AUTORITZO

La difusió de la seva imatge en activitats escolars lectives i complementàries
organitzades o no organitzades pel centre docent i publicades en els webs i a les
xarxes socials responsabilitat de l'Ajuntament de Riudellots de la Selva.
[ ] AUTORITZO

[ ] NO AUTORITZO

La difusió de la seva imatge en activitats escolars lectives i complementàries
organitzades o no organitzades pel centre docent i publicades en els grups de
whatsApp de les mares i pares de la Llar d'infants municipal.
Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable del tractament: Ajuntament de Riudellots de la Selva.
Finalitat: deixar constància de l'autorització de dret d'imatge.
Legitimació: consentiment de la persona interessada (art. 6.1.a RGPD).
Destinataris: no es comuniquen les dades a altres persones.
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d'accés, rectificació,
supressió, oposició al tractament i sol·licitud de limitació del tractament adreçant-se a
la Llar d'infants Municipal.
Podeu consultar informació addicional i detallada sobre protecció de dades a
www.riudellots.cat.

I perquè així consti, signo aquest document a ____________________________, el
_____ d ______________________ de 20___

Aprovat per 6 vots a favor (Cristina Pineda Espinosa, Francesc Xavier Lopez Cadena,
Gerard Fabrellas Ciurana, Josep Ma. Corominas Pujol, M. Del Carmen Camps Goy,
Montserrat Roura Massaneda) i 5 abstencions (Anna Adroher Boada, Lluis Marti Barnes
Tarres, Miquel Salvans Brunso, Raquel Fumado Bou, Silvia Peraferrer Ribot)
8.0.PRESSUPOST
MUNICIPAL
PRESSUPOSTÀRIA 4/2020

EXERCICI

2020.

MODIFICACIÓ

ANTECEDENTS DE FET
Vist l’expedient de modificació del pressupost número 4/2020 instruït atès el contingut
de l’informe d’intervenció que hi figura incorporat.
FONAMENTS JURÍDICS.





Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.



Reial Decret Legislatiu 2/2004, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.

Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera, modificada per la Llei Orgànica 4/2012, de 28 de setembre.


Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el
sector públic.



Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol primer
del Títol sis de la Llei 39/1988, reguladora de les hisendes local, en matèria de
pressupostos.



Bases d’execució del pressupost 2020.

D’acord amb l’article 177.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, la proposta de
modificació, amb l’informe previ de la Intervenció, ha de ser sotmesa a l’aprovació del
Ple de la corporació.
En compliment del que disposa l’article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
l’expedient s’ha de publicar al Butlletí Oficial de la Província de Girona i al tauler

d'anuncis durant quinze dies perquè els interessats el puguin examinar i puguin
formular-hi reclamacions. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si en el
termini d’exposició al públic no es presenten reclamacions; en cas contrari, el Ple
disposarà d’un mes per resoldre-les.
Quan l’expedient sigui definitiu, el pressupost s’ha de publicar resumit per capítols, al
Butlletí Oficial de la Província de Girona i al tauler d'anuncis.
Segons els articles 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de les bases
del règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del Ple de
l’Ajuntament per majoria simple.
De conformitat amb el que s’ha exposat; el Ple de la Corporació, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació
pressupostaris número 4/2020, amb el següent detall i contingut:

de

crèdits

SUPLEMENT DE CRÈDIT
APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

DESCRIPCIÓ

IMPORT

342

CANVIAR PARQUET PAVELLÓ

54.000,00

63200

TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDIT
TOTAL

54.000,00
54.000,00

SEGON.- L’import de les despeses anteriors es finançarà amb part del superàvit
no disposat de l’exercici anterior, per la qual cosa, queda anivellat i sense dèficit
inicial. El detall de finançament és el següent:
ROMANENT DE TRESORERIA
APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

DESCRIPCIÓ

IMPORT

87000

Romanent de tresoreria

54.000,00

TOTAL ROMANENT DE TRESORERIA

54.000,00

TOTAL FINANÇAMENT

54.000,00

* Romanent líquid de tresoreria a 31/12/2019
* Resta de romanent líquid de tresoreria disponible després
de finançar exp. modificació 3/2020
* Import aplicat en aquest expedient:
87000 Superàvit pressupostari (superàvit no financer)
87010 Romanent de tresoreria afectat

5.962.439,44
2.228.576,90
54.000,00

*Resta de romanent líquid de tresoreria disponible després
de finançar la modificació

2.174.576,90

TERCER.- Publicar l’expedient al Butlletí Oficial de la Província de Girona i al
tauler d'anuncis durant quinze dies perquè els interessats el puguin examinar i puguin
formular-hi reclamacions, en compliment del que disposa l’article 169 del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si en el termini
d’exposició al públic no es presenten reclamacions.
QUART.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.

Aprovat per 11 vots a favor (Anna Adroher Boada, Cristina Pineda Espinosa, Francesc
Xavier Lopez Cadena, Gerard Fabrellas Ciurana, Josep Ma. Corominas Pujol, Lluis Marti
Barnes Tarres, M. Del Carmen Camps Goy, Miquel Salvans Brunso, Montserrat Roura
Massaneda, Raquel Fumado Bou, Silvia Peraferrer Ribot)
9.0.- MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL TEXT REFÓS DE LES NORMES
SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT PER MODIFICAR EL LÍMIT ENTRE LA ZONA
"INDUSTRIAL 1000 CENTRAL" I "INDUSTRIAL 800 CENTRAL" DEL POLÍGON
CENTRAL UA8. APROVACIÓ INICIAL.
Vist el Text de la Modificació puntual de les Normes Subsidiàries del Planejament de
Riudellots de la Selva per modificar el límit entre la zona “Industrial 1000 Central” i
“Industrial 800 Central” del Polígon Central UA8 (E2020002403 de 02/06/2020),
redactat per l’arquitecte Sr. Sebastià Figuerola i Clavaguera a iniciativa de la
companyia mercantil PRODUCTOS CONCENTROL, S.A.
La present modificació té per objecte modificar el límit entre la zona "industrial 800
central" i "industrial 1000 central" de manera que dues parcel·les titularitat de
Productos Concentrol, S.A. passin a tenir la mateixa qualificació urbanística "industrial
800 central", sense incidir en cap paràmetre urbanístic de la normativa vigent.
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals el dia 4 de juny de 2020, el
contingut del qual es transcriu a continuació en la seva part necessària:
“Productos Concentrol SA es troba en procés de creixement i internacionalització. Per
tal d’augmentar la producció, per introduir nous productes i per la millora de les
instal·lacions precisa construir una nova nau al costat d’una de les naus existents a
cavall de les dues finques. De manera que caldrà agrupar les dues finques. La present
modificació puntual es planteja per tal d’unificar les normes de la finca.
Àmbit de la modificació.
L'àmbit es situa al nord del sòl urbà de Riudellots, en un sector industrial del Polígon
Central.

L’àmbit de la modificació afecta únicament a una part de la finca amb referència
cadastral 3694301DG8339S0001EH de superfície 9.498m2 qualificada com a
“Industrial 1000 central” (la resta de la finca de superfície 1.567,00m2 i qualificada
com a “industrial 800 central” no es modifica) i a una petita porció, de forma
triangular de 198,25m2, al fons de la finca amb RC 3694303DG8339S0001ZH, també
qualificada com a “Industrial 1000 central”.
La superfície total de l’àmbit és de 9.696,25m2
Normativa vigent
Els paràmetres edificatoris bàsics de cadascuna de les subzones estan regulats en
l’Annex 2 de la Normativa en l’apartat 2.1.2.1 – Zona Industrial. Es resumeixen en la
segünet taula:

U.A. POLÍGON CENTRAL UA-8
2.1.2.1 – Zona Industrial
Industrial 800/1500

Industrial 1000

Tipologia edificatòria

Es permet edificació adossada a mitgera i aïllada

Parcel·la mínima

Carrer “A” 500m2
Eix principal: 1.500m2
Resta: 800m2

Longitud de façana

10 m

Ocupació màxima

Per una ocupació del 80%
un
volum
màxim
de
5m3/m2

1000 m2

70%

Per una ocupació del 70%
un
volum
màxim
de
6m3/m2
Per una ocupació del 60%
un
volum
màxim
de
7m3/m2
Edificabilitat màxima

1 m2st / m2

Alçada màxima

12 m

Separacions mínimes

Carrer: 10 metres, en edificis aïllats es permet major
separació ( amb certes excepcions).
Fons: 3 metres (excepte que coincideixi amb el lñímit del
Polígon que haurà de ser de 10 metres)
Lateral: 3 metres

Tanques

Tanques opaques amb una alçada màxima d’ 1 metre.
Fins a 2 metres amb element translúcid de fusta, reixa,
tela metàl·lica, gelosia o element anàleg.

Ús admès

Ús de vivenda (com a complemnetari de l’industrial).
Ús industrial
Ús públic (Espectacles, sales de reunió, comercial,
cultural i benèfic-sanitari, esportiu, oficines).

És a dir, la finca amb RC 3694301DG8339S0001EH té en una part qualificada de
“Industrial” subzona Industria 1000 i en altra subzona Industria 800/1500.
Proposta de la modificació:
Es proposa que la part de les parcel·les amb RC 3694303DG8339S0001ZH i RC
3694301DG8339S0001EH qualificades com a Zona Industrial, subzona Industrial 1000
es qualifiquin com a Zona Industrial, subzona Industrial 800, així tota la illa tindrà la
mateixa qualificació.
La present modificació no preveu increment de sostre i no comporta increment de la
densitat de l’ús residencial o de la intensitat de l’ús industrial o la transformació
d’usos.
La Normativa vigent no estableix les condicions d’edificació de cada subzona amb els
mateixos paràmetres:
En la subzona 800 no hi ha establerta edificabilitat màxima, fixa el volum màxim en
funció de l‘ocupació.
En la subzona 1.000 no estableix la volumetria màxima, fixa l’edificabilitat màxima.
La Modificació puntual justifica el no increment de sostre edificable en el sentit que
amb la normativa proposada es permet un menor volum edificable respecte al
planejament vigent i per tant hi ha menor impacte.
No es modifica cap paràmetre de la Normativa, únicament es modifica la part gràfica.
Valoració de la Modificació presentada
La modificació planteja una sola normativa d’aplicació en la illa delimitada per
l’Avinguda dels Països Catalans, el carrer Ginesta i l’Avinguda del Mas Vilà i així es
dona major coherència amb l’ordenació de tota la illa i amb l’estructura de la
propietat.
Atenent a la documentació presentada amb RE E2020002403 de 02/06/2020 i al
contingut d’aquesta recomano aprovar inicialment la present modificació, previ el
corresponent informe jurídic, i seguir la tramitació d’acord amb el que estableix
l’article 85 del TRLUC. Durant el termini d’informació pública caldrà demanar informe a
l'Agencia Estatal de Seguridad Aérea i a la Oficina de Gestió Ambiental Unificada de
Barcelona (OGAU).”

Vist que l’article 96.1 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei d’urbanisme, estableix que la modificació de qualsevol dels
elements d’una figura del planejament urbanístic se subjecta a les mateixes
disposicions que en regeixen la formació. I és l’article 85 del mateix TRLU el que
regula la tramitació dels plans d’ordenació urbanística municipal.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència del Ple de la Corporació, en virtut de
l’establert a l’article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local i a l’article 52.2.c 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.
De conformitat amb el que s’ha exposat; el Ple de la Corporació, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar inicialment la MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES
SUBSIDIÀRIES DEL PLANEJAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA PER MODIFICAR EL
LÍMIT ENTRE LA ZONA “INDUSTRIAL 1000 CENTRAL” I “INDUSTRIAL 800 CENTRAL”
DEL POLÍGON CENTRAL UA8 (E2020002403 de 02/06/2020), redactat per l’arquitecte
Sr. Sebastià Figuerola i Clavaguera a iniciativa de la companyia mercantil PRODUCTOS
CONCENTROL, S.A.
SEGON.- Sotmetre la citada modificació puntual de les Normes Subsidiàries de
planejament a informació pública, pel termini d’un mes, mitjançant la publicació del
corresponent anunci al BOP de Girona, a un dels diaris de premsa escrita de més
difusió d’àmbit provincial, al taulell d’anuncis de la Corporació i a la seu electrònica del
web municipal, per tal que tothom qui ho desitgi pugui consultar l’expedient a les
oficines municipals, i formular si s’escau les al·legacions que consideri convenients.
TERCER.- Simultàniament al tràmit d’informació pública, s’ha de sol·licitar
informe a l'Agencia Estatal de Seguridad Aérea i a la Oficina de Gestió Ambiental
Unificada de Barcelona (OGAU), que l’hauran d’emetre en el termini d’un mes, llevat
que una disposició n’autoritzi un de més llarg.
QUART.- Suspendre l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys,
d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o
ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes
establertes per la legislació sectorial, per un període màxim de dos anys.
L’àmbit objecte de suspensió de tramitacions i de llicències, és el que consta
grafiat en el plànol de l’apartat 17 del document de la Modificació de les Normes
subsidiàries de Riudellots de la Selva (pàgina 23).
CINQUÈ.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.

Aprovat per 11 vots a favor (Anna Adroher Boada, Cristina Pineda Espinosa, Francesc
Xavier Lopez Cadena, Gerard Fabrellas Ciurana, Josep Ma. Corominas Pujol, Lluis Marti
Barnes Tarres, M. Del Carmen Camps Goy, Miquel Salvans Brunso, Montserrat Roura
Massaneda, Raquel Fumado Bou, Silvia Peraferrer Ribot)

10.0.- CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONCESSIÓ PER
URGÈNCIA, D’AJUTS EXCEPCIONALS PER SUBVENCIONAR EL SECTOR
COMERCIAL I DE SERVEIS AFECTATS ECONÒMICAMENT PER L’EPIDÈMIA
ORIGINADA PER LA COVID-19. APROVACIÓ.
Relació de Fets:
Davant la situació excepcional provocada pel desenvolupament de la pandèmia del
COVID-19 i la declaració de l’Estat d’Alarma per part de l’Estat Espanyol, es fa
necessari disposar de recursos econòmics per tal d’abordar les situacions de
vulnerabilitat que aquesta crisis està provocant.
L’OMS el dia 30 de gener de 2020 va declarar que la situació en relació amb la
malaltia del coronavirus COVID-19 suposava una emergència de salut pública
d’importància internacional que exigia de mesures orientades a protegir la seguretat i
la salut dels ciutadans, amb la finalitat de contenir la progressió de la malaltia i
reforçar el sistema de salut pública, així mateix el dia 1 de març de 2020, l’OMS va
declarar el coronavirus COVID-19 com a pandèmia.
Els articles 9 i 10 del Reial Decret 463/2020 de 14 de març, pel que es declara l’estat
d’alarma a l’estat per la gestió de la situació de la crisis sanitària, disposen un conjunt
de mesures de contenció en l’àmbit de l’activitat comercial, activitats d’hostaleria i
restauració i altres addicionals.
Aquestes mesures de contenció posen a molts treballadors, empresaris i comerciants
en una difícil situació econòmica i laboral.
En aquest context, es fa necessari doncs l’adopció de mesures extraordinàries de
suport al teixit comercial i de serveis del municipi, mitjançant l’atorgament de
subvencions que pretén assolir un objectiu d’interès social o utilitat pública, que no és
un altre que ajudar al manteniment del teixit comercial local i reprendre l’activitat
econòmica del municipi de Riudellots de la Selva, que s’han vist alterats com a
conseqüència de les mesures de l’estat d’alarma que han obligat a tancar establiments
o a reduir-ne l’activitat i han restringit els moviments de les persones amb la
conseqüent disminució d’ingressos que això comporta. Amb aquestes mesures
extraordinàries es pretenen:




Contribuir a sufragar part les despeses relacionades amb l’activitat econòmica
que s’han continuat pagant malgrat el tancament de l’establiment.
I ajudar a sufragarà també les despeses necessàries per a l’adequació de l’activitat i/o
de l’establiment a les condicions per a la prevenció de la Covid-19 (compra d’EPIs per
al personal, instal·lació de mampares, etc.)
L’objecte d’aquesta proposta és l’aprovació de les bases que regularan i fixaran els
criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de
les subvencions que atorgui l’Ajuntament de Riudellots, mitjançant el procediment de
concurrència competitiva, així com l’autorització de la despesa corresponent.

Fonaments de dret:
-

Reial Decret-Llei 463/2020, de 14 de març, pel què es declara l’estat d’alarma
per a la gestió de la situació de crisis sanitària pel COVID-19, modificat pel
Reial Decret 465/2020, de 17 de març.
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions i el Reial Decret
887/2006, de 21 de juny, que la desenvolupa.
Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les
administracions públiques
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les base de Règim Local (LBRL).
Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
Llei Orgànica de 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat pressupostària i
Sostenibilitat Financera
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, per que s’aprova el Reglament,
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF).
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (LRJSP).
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern, i fer-ne publicitat a la pagina web municipal.
Ordenança General de subvencions de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva,
publicada en el BOP de 15 de gener de 2016.

De conformitat amb el que s’ha exposat; el Ple de la Corporació, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar les bases específiques per a la concessió de subvencions, en
règim de concurrència no competitiva, per la concessió per urgència, d’ajuts
excepcionals per subvencionar el sector comercial i de serveis afectats econòmicament
per l’epidèmia originada per la COVID-19. S’adjunten com annex I a la present
proposta.
SEGON.- Aprovar la convocatòria per a concórrer al programa de subvencions
en règim de concurrència no competitiva, per subvencionar el sector comercial i de
serveis afectats econòmicament per l’epidèmia originada per la COVID-19.
El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació
d’aquestes bases i de la convocatòria a la seu electrònica i en el BOP de Girona, i
finalitzarà transcorreguts 30 hàbils. La sol·licitud s’haurà de realitzar d’acord amb el
model adjunt com annex II a la present proposta.
TERCER.- Disposar que el pressupost màxim que es destinarà per a la
concessió dels ajuts regulats en la present convocatòria serà de tres-cents seixanta
mil euros (360.000,00€) que aniran a càrrec de la partida 430.47000 del pressupost
del corrent exercici.
QUART.- Publicar la present proposta al Portal de Transparència d’aquest
Ajuntament, en compliment de la previsió legal continguda en l’article 8.1 f) de la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern, i fer-ne publicitat a la pagina web municipal.

CINQUÈ.- Notificar la present resolució a l’Associació de Comerciants de
Riudellots i a l’Associació de Propietaris del Polígon Industrial de Riudellots de la Selva.
ANNEX I
CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONCESSIÓ PER
URGÈNCIA, D’AJUTS EXCEPCIONALS PER SUBVENCIONAR EL SECTOR
COMERCIAL I DE SERVEIS AFECTATS ECONÒMICAMENT PER L’EPIDÈMIA
ORIGINADA PER LA COVID-19
1. OBJECTE.



L'objecte d'aquestes bases és regular i fixar el conjunt de criteris i condicions, així com
el procediment d’atorgament de subvencions al comerç local i altres serveis que han
hagut de tancar l’establiment i/o reduir la seva activitat com a conseqüència de les
mesures establertes en el marc de l’estat d’alarma decretat per fer front a la COVID19, per tal de:
 Contribuir a sufragar part les despeses relacionades amb l’activitat econòmica
que s’han continuat pagant malgrat el tancament de l’establiment.
Donar cobertura econòmica a les despeses necessàries per a l’adequació de l’activitat
i/o de l’establiment a les condicions per a la prevenció de la Covid-19 (compra d’EPIs
per al personal, instal·lació de mampares, etc.)
2. FINALITAT.
L’atorgament d’aquestes subvencions pretén assolir un objectiu d’interès social o
utilitat pública, que no és un altre que ajudar al manteniment del teixit comercial local
i reprendre l’activitat econòmica del municipi de Riudellots de la Selva, que s’han vist
alterats com a conseqüència de les mesures de l’estat d’alarma que han obligat a
tancar establiments o a reduir-ne l’activitat i han restringit els moviments de les
persones amb la conseqüent disminució d’ingressos que això comporta.
Es pretén contribuir a corregir una situació de distorsió del mercat provocada per les
mesures adoptades per lluitar contra la COVID-19. Per la via d’aquestes subvencions
no s’atorga cap tracte de favor ni es facilita als beneficiaris una situació de superioritat
en el marc de les condicions de normal funcionament del mercat. Contràriament, la
finalitat és minimitzar els efectes negatius d’unes mesures adoptades per les
autoritats governatives que han alterat el funcionament del mercat tot obligant al
tancament d’un seguit d’establiments comercials i a la suspensió i/o reducció
d’activitats econòmiques.
3. RÈGIM JURÍDIC.
L’ajuntament és competent per a la concessió d’aquestes subvencions d’acord amb
l’article 84.2, lletra i) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, que atribueix als governs
locals competències en matèria de promoció de tot tipus d'activitats econòmiques,
especialment les de caràcter comercial, artesanal i turístic. Així mateix, l’article 53.4
de la llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires, determina que “Les

corporacions locals, d'acord amb la legislació de règim local, poden dur a terme
polítiques de foment d'acord amb les competències respectives.”
Per acord del Ple de l’Ajuntament de Riudellots en data 10 de novembre de 2015, va
ser aprovada definitivament l’Ordenança General de Subvencions de la Corporació.
Aquesta ordenança, que estableix les bases reguladores general del procediment de
concessió de subvencions, va ser publicada en el Butlletí Oficial de la Província el 15
de gener de 2016.
La present convocatòria incorpora les bases específiques que conten les regulacions
particulars del procediment de concessió, d’acord amb la possibilitat de ser prevista a
l’article 23.2.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre General de Subvencions.
La concessió de les subvencions es tramita en règim de concurrència no competitiva
d’acord, l’article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i
l’article 59 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, reglament de la llei de
subvencions. La convocatòria està presidida pels principis d’igualtat i no discriminació,
publicitat i transparència, concurrència i objectivitat. L’atorgament de les subvencions
es condicionen al compliment de la finalitat d’interès general.
L’Ajuntament compta amb un Pla Municipal estratègic en compliment de l’establert a
l’art. 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre General de Subvencions.
4. PERSONES BENEFICIÀRIES.
Poden sol·licitar i/o ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones físiques i
jurídiques, titulars d’activitats amb establiment ubicats al terme municipal de
Riudellots de la Selva que desenvolupessin una activitat comercial i/o de serveis de a
les que fa referència l’art. 10 del Decret 463/2020, abans de les mesures decretades
per a contenir la pandèmia del COVID-19 i que reuneixin els següents requisits:
a) L'activitat que es desenvolupi disposi de llicència o, si s’escau, comunicació
prèvia municipal, si són preceptives.
b) Haver estat declarada l’activitat comercial o de serveis, no essencial, i, per
tant, haver-se vist afectada pel tancament, degut a les mesures de
confinament i tancament empresarial de conformitat amb l’article 10 del Reial
Decret 463/2020 de 14 de març pel que es decreta l’estat d’alarma.
Aquest requisit de l’apartat anterior (lletra b) no serà d’obligat compliment en el cas
de sol·licitar la línia corresponent a l’adquisició de material de protecció necessari per
prevenir el contagi del COVID-19.
En cas que una mateixa persona o empresa sigui titular d'activitats empresarials
ubicades en més d'un establiment, podrà sol·licitar l’ajut per a cadascun d'ells.
Als efectes d'aquestes bases reguladores s'entenen com empreses de comerç aquelles
que presten les activitats empresarials de comerç al detall, quedant exclosos
expressament els fabricants i majoristes que no realitzen venda al detall.
Als efectes d'aquestes bases reguladores només podran ser beneficiàries les empreses
incloses dins la categoria de microempresa i petita empresa, segons l'annex 1 del

Reglament (UE) nº 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es
declaren determinades categories d'ajut compatibles amb el mercat interior en
aplicació dels articles 107 y 108 del Tractat.
Petita empresa: ocupa menys de 50 persones i té un volum de negoci anual o un
balanç general anual que no supera els 10 milions d'euros.
Microempresa: ocupa menys de 10 persones i té un volum de negoci anual o un
balanç general anual que no supera els 2 milions d'euros.
Queden excloses com a beneficiàries d'aquestes subvencions les empreses que es
troben participades en més d'un 50% per capital públic.
5. REQUISITS PER SOL·LICITAR L’AJUT.
Els sol·licitants han de complir els requisits generals següents:
a) Complir les obligacions tributàries davant l’Estat, la Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament de Riudellots de la Selva i les obligacions davant la Seguretat Social.
Aquest compliment s’haurà de mantenir al llarg de tot el procediment: en el moment
de presentació de la sol·licitud, prèviament a la resolució d’atorgament, i abans de
rebre qualsevol pagament. No es consideren deutes tributaris els aplaçaments i/o
fraccionaments en el pagament d’impostos.
b) No trobar-se 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).
c) No haver estat sancionat, en resolució ferma, per la comissió d’infracció greu en
matèria d’integració laboral de discapacitats o molt greu en matèria de relacions
laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, durant l’any anterior a la
convocatòria, de conformitat amb el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions
de l’ordre social, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, o, si han
estat sancionades, hagin aplicat les mesures correctores previstes i abonat les
quantitats requerides per aquest concepte.
d) Complir les obligacions i no incórrer en els 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).
e) Complir l’obligació de respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats a l’àmbit laboral
i, amb aquesta finalitat, adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de
discriminació laboral entre homes i dones, d’acord amb la Llei 17/2015, de 21 de
juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.
f) En el cas que els beneficiaris siguin persones físiques empresàries, cal estar donat
d’alta en el cens de l’impost sobre activitats econòmiques.
g) Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui afectar.

h) Els sol·licitants s’obliguen a facilitar tota la informació que els sigui requerida per
l’Ajuntament, per tal de comprovar la veracitat de les dades que han motivat el seu
atorgament.
i) Que no compleixi els requisits de ser considerada una empresa en crisi en els
termes previstos a l’article 2.18 del Reglament de la UE num.651/2014 i/o segons el
dret nacional.
j) Que no estigui cursant en el moment de la sol·licitud un procediment d’insolvència
n’hi reuneixi els requisits per trobar-se sotmesa a un procediment d’insolvència
col·lectiva a petició dels creditors en virtut del dret aplicable.
6. TIPOLOGIA DE LES SUBVENCIONS.
Es concedirà un ajut global, en forma de recurs econòmic, repartit en dos
línies d’acció:
a)Es concedirà una subvenció per l’adquisició de material de protecció necessari pel
funcionament del negoci, com guants, mascaretes, gel desinfectant o altre material
similar, per prevenir el contagi del COVID-19 dins el període comprés entre el 14 de
març fins el 31 de desembre de 2020, si l’activitat ha estat declarada com a essencial,
i del dia 1 de juny fins el dia 31 de desembre, si l’activitat ha estat declarada com a no
essencial, de conformitat amb l’article 10 del Reial Decret 463/2020 de 14 de març pel
que es decreta l’estat d’alarma.
Per les activitats declarades com a no essencials, les despeses per l’adquisió de
material de protecció realitzades abans de l’1 de juny es podran comptabilitazar en la
línia de subvenció b.
No seran despeses subvencionables les obres de reconfiguració dels espais i accessos,
així com l’adquisició de testos de detecció del COVID-19.
S’haurà de presentar una memòria inicial amb el material que es preveu comprar en
tot el període. El model de la memòria es troba inclòs dins la sol·licitud de subvenció.
L’import màxim que es pot percebre de la línia a) serà de 3.000,00€ en total, i sempre
que s’ajusti al material necessari per dur a terme l’activitat segons els protocols, si
existeixen, o bé sigui material d’ús recomanat per a la contenció del contagi del
COVID-19.
b) Per a totes les persones físiques i jurídiques que segons l’article 10 de la versió
consolidada del Reial Decret 463/2020 de 14 de març pel que es decreta l’estat
d’alarma, la seva activitat comercial o de serveis ha estat declarada com a no
essencial i, per tant, s’hagin vist afectats pel tancament, degut a les mesures de
confinament i tancament empresarial, sempre que es donin els següents requisits.
a.- Que la seva facturació d’1 d’abril a 31 de maig ha experimentat una baixada
dràstica i involuntària de com a mínim el 35% respecte a la facturació en el mateix
període de l’any anterior. El període amb el que es compararà és del dia 1 d’abril al 31
de maig de 2019. Les persones físiques o jurídiques que hagin iniciat l’activitat amb

posterioritat a aquestes dates, l'import de l'ajut es fixarà en base la facturació mitjana
mensual des de la data d'alta de l’activitat fins al mes de febrer 2020.
b.- Haver sofert pèrdues econòmiques.
Les persones físiques o jurídiques que compleixin els dos requisits anteriors rebran
una subvenció per l’import de les pèrdues sofertes, i en tot cas i com a màxim de
1.660,00€.
7. DESPESES NO SUBVENCIONABLES.
En cap cas es consideren despeses subvencionables les següents:
-

L’IVA, quan el/la beneficiari/ària pugui deduir-lo.

-

Les despeses que
subvencionada.

no

estiguin

directament

relacionades amb

l’activitat

8. QUANTIA MÀXIMA DE LES SUBVENCIONS.
El pressupost màxim que es destinarà per a la concessió dels ajuts regulats en la
present convocatòria serà de tres-cents seixanta mil euros (360.000,00€) que aniran
a càrrec de la partida pressupostària 430.47000.
No es podran atorgar subvencions per l’import total superior a l’esmentat en l’article
següent.
9. IMPORT INDIVIDUALITZAT DE LES SUBVENCIONS.
-

Import de la subvenció de la línia a) és del 100% de les despeses acreditades,
fins a un màxim de 3.000,00 euros en total, i sempre que s’ajusti al material
necessari per dur a terme l’activitat segons els protocols, si existeixen, o bé
sigui material d’ús recomanat per a la contenció del contagi del COVID-19.

-

Import de la subvenció de la línia b) per les pèrdues acreditades i fins a un
màxim de 1.660,00 euros en un sol pagament, per aquelles activitats
comercials o de serveis degut a les mesures de confinament i tancament
empresarial.

10. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR.
Les sol·licituds s’han de presentar de forma telemàtica a través del tràmit d’instància
genèrica
de
l’Ajuntament
de
Riudellots
de
la
Selva,
disponible
a
www.riudellots.cat/tramits, segons el model normalitzat que està a disposició de les
persones interessades, al web de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva
www.riudellots.cat/covid19, on hi constarà:

a) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la
condició de beneficiari/ària d’acord amb el model normalitzat.
b) Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a
l’atorgament de la subvenció, d’acord amb el model normalitzat.
c) Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa
finalitat i compromís de comunicar les que s’obtinguin en el futur, d’acord amb
el model normalitzat.
I que hauran d’anar acompanyades en tots els casos de la següent documentació:
d) Un exemplar de l’escriptura de la constitució de la societat, si es tracta d’una
persona jurídica, o una fotocòpia del DNI, si es tracta d’una persona física, o un
exemplar dels estatuts aprovats per la junta general, si es tracta d’una
associació sense finalitat de lucre.
e) Dades bancàries del compte on realitzar l’ingrés de l’import de la subvenció, o
document equivalent obtingut per banca electrònica, on figuri el titular del
compte bancari i les dades bancàries completes del beneficiari.
Per a les sol·licituds relatives a la línia de subvencions a), per l’adquisició de material
de protecció necessari per l’obertura del negoci:
f)

Factures justificatives de la despesa en material de protecció per evitar la
propagació del COVID-19. Les factures que no es puguin presentar amb la
sol·licitud inicial s’hauran de presentar posteriorment.

Per a les sol·licituds relatives a la línia de subvencions b):
g) Declaració responsable del compte de resultats (declaració d’ingressos i
despeses) d’abril i maig de 2020 acompanyat de la documentació acreditativa
de totes les despeses i del compte de resultats de tot l’exercici 2019 juntament
amb la còpia del llibre de registre de factures emeses i rebudes, del llibre diari
d'ingressos i despeses, del llibre registre de vendes i ingressos o del llibre de
compres i despeses del període d’abril i maig de 2019 i d’abril i maig de 2020,
en el cas que estiguin obligades a portar-ho. Per les persones físiques o
jurídiques que hagin iniciat l’activitat durant l’últim any, hauran de presentar la
mateixa documentació des de la data d'alta de l’activitat fins al mes de febrer
2020.
h) Model 130. IRPF. Empresaris i professionals en Estimació Directa. Primer i segon
trimestre 2019.
i) Model 130. IRPF. Empresaris i professionals en Estimació Directa. Primer i segon
trimestre 2020.
j) Model 303. IVA. Primer i segon trimestre 2019.
k) Model 303. IVA. Primer i segon trimestre 2020.
l) Model 131. IRPF. Empresaris i professionals en estimació objectiva. Primer i
segon trimestre 2020.
m) TC1 i TC2 del mes d’abril i maig del 2020 acompanyat del resum mensual de
nòmines, indicant treballadors que es troben en un ERTO.
n) Altre documentació que es consideri necessària per la seva acreditació.
Per part de l’Ajuntament es realitzaran les comprovacions de la documentació
justificativa. S’hauran de justificar cadascun dels criteris que el sol·licitant hagi marcat

en la sol·licitud i declaració responsable. En cas que no es justifiquin, es reduirà
proporcionalment la subvenció.
Per a obtenir suport en la presentació telemàtica i resolució de dubtes, els interessats
poden enviar un correu electrònic a covid19@riudellots.cat.
11. TERMINI PER A PRESENTAR LES SOL·LICITUDS.
El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació
d’aquestes bases i de la convocatòria a la seu electrònica i en el BOP de Girona i
finalitzarà transcorreguts 30 hàbils.
12. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ I ÒRGANS COMPETENTS.
La instrucció del procediment de concessió de les assignacions econòmiques correspon
a l’àrea de dinamització econòmica, comerç local i indústria i la resolució es realitzarà
mitjançant acord de la Junta de Govern Local.
Una vegada registrada la sol·licitud, es verificarà que la persona sol·licitant compleix
tots els requisits i obligacions que determinen les bases i que s’ha presentat dins el
termini establert.
En aquest sentit, l’àrea de dinamització econòmica, comerç local i indústria serà qui
comprovarà la documentació prevista a la base 10, així com el compliment dels
requisits que estableixen les bases 4 i 5.
Les subvencions es concediran per ordre de sol·licitud. En cas que la documentació
presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/a la beneficiari/ària, per tal
que, en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la notificació, procedeixi
a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació que si no ho fa així
s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud de conformitat amb el que disposa la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
13. TERMINI DE RESOLUCIÓ, DE NOTIFICACIÓ I RÈGIM DE RECURSOS.
El termini màxim per a resoldre i notificar l’ajut econòmic serà d’un mes des de la data
de presentació de la sol·licitud. No obstant en la mesura del possible, els recursos
econòmics s’atorgaran en els deus dies següents a la presentació de la sol·licitud o de
la documentació justificativa generada posteriorment.
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efecte desestimatori i s’entendrà
no atorgada.
El criteri per determinar l’ordre d’accés a l’ajut econòmic serà l’ordre de presentació de
sol·licituds al registre corresponent i fins a l’esgotament de la partida pressupostària
assignada, que podrà ser objecte d’ampliació si les disponibilitats pressupostàries ho
permeten.
La notificació de la resolució s’ha de fer en el termini de deu dies des de l’aprovació de
la resolució de concessió.

La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar de
des del dia següent a la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es
pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat en el termini
d’un mes a comptar des del dia següent a la seva notificació.

14. OBLIGACIONS DEL BENEFICIARI.
Són obligacions del beneficiaris d’aquestes subvencions les especificades a l’article 14
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas
corresponguin i, si s’escau, la incoació de l’expedient de reintegrament de la
subvenció.
15. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ.
La subvenció s’entendrà tàcitament acceptada pel beneficiari pel sol fet de presentar
la documentació justificativa, sense necessitat de supeditar dita acceptació a la
publicació de l’acord de concessió.
16. TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ.
La documentació presentada tindrà a tots els efectes, el caràcter de documentació
justificativa per tal de poder rebre les subvencions concedides d’acord amb les
prescripcions d’aquestes bases.
Pel que fa a la documentació del material adquirit de mesures de protecció, que no
s’hagués pogut acreditar perquè encara no s’havia efectuat la corresponent despesa o
perquè es tracta d’una documentació encara no presentada, referit als mesos
posteriors a la sol·licitud, s’haurà de presentar com a màxim el dia 18 de gener de
2021. Posteriorment l’òrgan competent, verificarà aquesta documentació justificativa
per tal de poder rebre la subvenció d’acord amb les prescripcions d’aquestes bases.
17. FORMA DE PAGAMENT.
El pagament de la subvenció concedida, s’efectuarà en diversos períodes:
1. El primer pagament es realitzarà després que l’òrgan competent emeti la
corresponent resolució de concessió de la subvenció, referent a les subvencions
de les línies a), b).
2. El segon i successius pagaments es realitzaran quan el beneficiari/a justifiqui
les despeses que no s’haguessin pogut presentar inicialment relatives a la línia
a) de subvencions, i l’òrgan competent emeti la resolució corresponent.
18. MODIFICACIÓ I NUL·LITAT.
L’Ajuntament de Riudellots de la Selva es reserva el dret de demanar informació
complementària no prevista en aquestes bases, així com de revocar, modificar o

anul·lar les subvencions i ajuts concedits per alteració substancial de les condicions
que han motivat el seu atorgament, d’acord amb la normativa vigent.
19. PUBLICITAT DE LES SUBVENCIONS CONCEDIDES.
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquesta convocatòria seran objecte de
publicitat a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a sistema
nacional de publicitat de subvencions, i a la seu electrònica de l’Ajuntament de
Riudellots de la Selva.
20.RÈGIM DE COMPATIBILITAT DE LES SUBVENCIONS.
L'Ajuntament atorgarà aquest ajut pel procediment de concurrència
incompatible amb qualsevol altre ajut destinat a la mateixa finalitat.

i

serà

21. CAUSES DE REINTEGRAMENT.
1) Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o revisió de la subvenció l’import
definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, el perceptor estarà obligat a
reintegrar-ne la diferència.
2) Així mateix, també està obligat a reintegrar-la el beneficiari que hagi percebut la
subvenció falsejant les condicions exigides o amagant les que n’hagin impedit la
concessió per incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat, per incompliment
de l’obligació de justificar-la en els terminis establerts, per resistència o obstrucció a
les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits que
estableix la normativa de l’LGS.
22. OBLIGATS AL REINTEGRAMENT.
1) N’han de respondre solidàriament els membres de les persones jurídiques i entitats
que gaudeixin de la condició de beneficiaris.
2) Són responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar, els administradors de les
persones jurídiques que no realitzin els actes necessaris que els incumbeixin per al
compliment de les obligacions incomplertes, els que adoptin acords que facin possibles
els incompliments o ho consentin del qui depengui d’ells. Així mateix en són
responsables, en tot cas, els administradors de les persones jurídiques que hagin
cessat en les seves activitats.
23. INFRACCIONS I SANCIONS.
En matèria d’infraccions i sancions s’aplica el que disposa el títol IV de la Llei 38/2003
general de Subvencions i el títol IV del el Reial Decret 887/2006, de 21 de juny, que la
desenvolupa.
24. PROTECCIÓ DE DADES.
D’acord amb el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27
d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades

personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de
desembre, de protecció de dades personals i garanties dels drets digitals, l’Ajuntament
de Riudellots de la Selva tractarà les dades facilitades per les persones que presentin
la sol·licitud als efectes de 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, any
2020, de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva, basant-se en una missió de caràcter
públic i en les obligacions legals de la responsable, i es conservaran de forma
permanent amb finalitats de gestió documental i d’arxiu.
Per a les obligacions de transparència s’ha previst la cessió de les dades per al registre
i publicació de les convocatòries de subvencions i ajudes al web del sistema nacional
de publicitat de subvencions, i d'acord amb el que disposa la Llei 19/2014,
del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern, les dades dels beneficiaris de les subvencions es publicaran al portal
de la transparència de l'Ajuntament de Riudellots de la Selva. No se n’ha previst cap
altra cessió.
Per a qualsevol consulta o queixa relacionades amb el tractament de les vostres dades
personals, l’Ajuntament de Riudellots de la Selva posa a la vostra disposició la bústia
dpd@riudellots.cat, des d’on us atendrà la persona delegada de protecció de dades.
Encara que creiem que per aquesta via us haurem pogut resoldre qualsevol matèria
relacionada amb la vostra privacitat, si ho estimeu oportú podeu presentar una
reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT), a
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/.
Podeu exercir l’accés a la vostra informació i la resta de drets, en els termes inclosos a
la legislació vigent, a través de l’adreça:
https://www.riudellots.cat/politica-proteccio-dades.php on hi trobareu les instruccions
necessàries per a l’exercici dels drets esmentats.
També ho podeu fer presencialment o per correu al Registre General de l’Ajuntament
de Riudellots de la Selva, adjuntant una còpia del document que us identifiqui.
25. DISPOSICIÓ FINAL.
Per a tot el que no preveu expressament aquesta convocatòria, hi són aplicables la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial Decret 887/2006, de
21 de juny, que la desenvolupa; l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament
de Riudellots de la Selva; les bases de l’execució del pressupost General pel present
exercici; la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les
administracions públiques, i la resta de legislació concordant, així com la
Llei
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
La qual cosa es fa pública per a coneixement general i per complir el que disposen els
articles 9, 18, 23 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Contra les presentes bases, que exhaureixen la via administrativa, els interessats
poden interposar un recurs de reposició en el termini d’un mes davant l’òrgan que l’ha

dictat previ al recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos davant el
jutjat contenciós administratiu de Girona, a partir de l’endemà de la publicació de
l’anunci en el BOP de Girona (article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora
de la jurisdicció contenciosa administrativa).
Annex II:
SOL·LICITUD D’AJUTS EXCEPCIONALS PER SUBVENCIONAR EL SECTOR
COMERCIAL I DE SERVEIS AFECTATS ECONÒMICAMENT PER L’EPIDÈMIA
ORIGINADA PER LA COVID-19
Dades del sol·licitant o representant legal
DNI/NIE/Passaport
Nom
Primer cognom

Tipus de via

Adreça

Codi postal

Municipi

Adreça de correu electrònic

Segon cognom

Núm.

Pis

Núm.

Pis

Telèfon

Dades de la societat (emplenar només si s’escau)
CIF
Nom fiscal complet

Tipus de via

Adreça

Codi postal

Municipi

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).
- No he estat sancionat, en resolució ferma, per la comissió d’infracció greu en
matèria d’integració laboral de discapacitats o molt greu en matèria de
relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, durant l’any
anterior a la convocatòria; o que si he estat sancionat, he aplicat les mesures
correctores previstes i abonat les quantitats requerides per aquest concepte.

-

-

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 l’obligació de respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats a l’àmbit
laboral i, amb aquesta finalitat, he adoptat mesures adreçades a evitar
qualsevol tipus de discriminació laboral entre homes i dones.
En el cas de ser una persona física empresària, estic donada d’alta en el cens
de l’impost sobre activitats econòmiques.
No compleixo els requisits per ser considerada una empresa en crisi en els
termes previstos a l’article 2.18 del Reglament de la UE num.651/2014 i/o
segons el dret nacional.
No estic cursant en el moment de presentar la sol·licitud un procediment
d’insolvència ni reuneixo els requisits per trobar-me sotmès a un procediment
d’insolvència col·lectiva a petició dels creditors en virtut del dret aplicable.
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.

Dades de l’establiment comercial o activitat econòmica
Nom comercialde l’establiment

Tipus de via

Adreça

Núm.

Pis

Activitat que s’hi desenvolupa
El sol·licitant declara l’activitat que es desenvolupa en aquest establiment
(marcar una d’aquestes opcions):
Ha estat declarada activitat comercial o de serveis NO essencial, i ha
hagut de tancar durant part de l’estat d’alarma decretat de conformitat amb
l’art. 10 del Reial Decret 463/2020 de 14 de març.

Ha estat declarada activitat comercial o de serveis essencial i s’ha
mantingut oberta durant tot l’estat d’alarma decretat.

I declara també que l’activitat que es desenvolupa (marcar una d’aquestes
opcions):
Es pot deduir l’IVA.

NO es pot deduir l’IVA.

Línies de subvencions
Cal marcar només les línies de subvencions que es sol·liciten i emplenar les taules
amb les dades corresponents de cada línia de subvenció sol·licitada.
Si en el moment de presentar aquesta sol·licitud no disposeu de les dades relatives als
propers mesos, poseu una estimació del cost previst. Posteriorment, ja entregareu la
documentació justificativa de la despesa.
Línia a), relativa a l’adquisició de material de protecció necessari per
l’obertura del negoci.
Declaro responsablement que el material que indico a continuació serà destinat
únicament al desenvolupament de l’activitat comercial o de serveis, que no se’n
farà un ús personal, ni es revendrà o cedirà a altres persones o establiments, així
com tampoc es repercutirà en els preus dels productes i/o serveis.
Emplenar la següent taula amb les principals necessitats de material fungible o
d’un sol ús previst per un mes de l’any 2020:
PRODUCTE
MASCARETES
GEL HIDROALCOHÒLIC
GUANTS D'UN SOL ÚS
ALTRES:
ALTRES:
ALTRES:
ALTRES:
ALTRES:

QUANTITAT MENSUAL

Emplenar la següent taula amb els principals elements de protecció no fungibles
(mampares, cartells o senyalitzacions, cintes, etc.) previstos o ja comprats:
PRODUCTE
MAMPARA
ALTRES:
ALTRES:
ALTRES:

QUANTITAT NECESSÀRIA

Línia b), subvenció per la compensació de pèrdues econòmiques.

Declaració d’altres subvencions, ajuts o ingressos
Cal especificar en la següent taula si s’ha obtingut altres subvencions, ajuts o
ingressos destinats a afrontar les mateixes despeses descrites en les línies de
subvencions sol·licitades en l’apartat anterior.
Concepte subvencionat

Organisme
concedent

o

entitat

Import
de
subvenció

la

En cas que, fins al moment, no s’hagi obtingut cap altra subvenció, ajut
o ingrés destinat a afrontar les mateixes despeses descrites en les línies
de subvencions sol·licitades en l’apartat anterior, el sol·licitant es
compromet a comunicar les que obtingui en el futur.
Documentació que s’acompanya a aquesta sol·licitud
En tots els casos:
- Per a comprovar les dades del sol·licitant. Marcar una de les següents opcions:
□ Còpia del DNI, NIE o passaport (si el sol·licitant és una persona física).
□ Còpia de l’escriptura de la constitució de la societat (si el sol·licitant és una
persona jurídica).
□ Còpia dels estatuts aprovats per la junta general (si el sol·licitant és una
associació sense finalitat de lucre).
- Dades bancàries del compte on realitzar l’ingrès de l’import de la subvenció, o
document equivalent obtingut per banca electrònica, on hi figuri el sol·licitant com a
titular del compte bancari.
Si es sol·licita la línia de subvencions a), relativa a l’adquisició de material de
protecció necessari per l’obertura del negoci, cal presentar també:
o) Factures justificatives de la despesa en material de protecció per evitar la
propagació del COVID-19. Les factures que no es puguin presentar amb la
sol·licitud inicial s’hauran de presentar posteriorment.

Si es sol·licita la línia de subvencions b), relativa a la compensació de
pèrdues econòmiques, cal presentar també:
p) Declaració responsable del compte de resultats (declaració d’ingressos i
despeses) d’abril i maig de 2020 acompanyat de la documentació acreditativa
de totes les despeses, i del compte de resultats de tot l’exercici 2019,
juntament amb la còpia del llibre de registre de factures emeses i rebudes, del
llibre diari d'ingressos i despeses, del llibre registre de vendes i ingressos o del
llibre de compres i despeses del període d’abril i maig de 2019 i d’abril i maig de
2020, en el cas que estiguin obligades a portar-ho. Per les persones físiques o
jurídiques que hagin iniciat l’activitat durant l’últim any, hauran de presentar la
mateixa documentació des de la data d'alta de l’activitat fins al mes de febrer
2020.
q) Document “Estimació directa ingressos i despeses” degudament emplenat.
r) Model 130. IRPF. Empresaris i professionals en Estimació Directa. Primer i segon
trimestre 2019.

s) Model 130. IRPF. Empresaris i professionals en Estimació Directa. Primer i segon
trimestre 2020.
t) Model 303. IVA. Primer i segon trimestre 2019.
u) Model 303. IVA. Primer i segon trimestre 2020.
v) Model 131. IRPF. Empresaris i professionals en estimació objectiva. Primer i
segon trimestre 2020.
w) TC1 i TC2 del mes d’abril i maig del 2020 acompanyat del resum mensual de
nòmines, indicant treballadors que es troben en un ERTO.
x) Altre documentació que es consideri necessària per la seva acreditació.

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, adreçantse a l’Ajuntament de Riudellots de la Selva.
> Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a
www.riudellots.cat.

Aprovat per 6 vots a favor (Cristina Pineda Espinosa, Francesc Xavier Lopez Cadena,
Gerard Fabrellas Ciurana, Josep Ma. Corominas Pujol, M. Del Carmen Camps Goy,
Montserrat Roura Massaneda) i 5 abstencions (Anna Adroher Boada, Lluis Marti Barnes
Tarres, Miquel Salvans Brunso, Raquel Fumado Bou, Silvia Peraferrer Ribot)

11.0.- CONSELL D’INICIATIVES LOCALS PER AL MEDI AMBIENT DE LES
COMARQUES DE GIRONA (CILMA), NOMENAMENT DE REPRESENTAT:
Vist que per acord del Ple en sessió ordinària celebrada el 6 de maig de 2019, es va
ratificar l’acord de dissolució i liquidació de l’associació d’ens locals “Consell
d’iniciatives locals per al medi ambient de les comarques gironines”, amb efectes
econòmics i administratius de 31 de desembre de 2019, aprovat per la seva
Assemblea Extraordinària en sessió de 14 de març de 2019. En el mateix acord es va
aprovar sol·licitar a la Diputació de Girona que constitueixi un òrgan consultiu en
matèria de medi ambient i sostenibilitat, com a instrument de participació i

col·laboració dels ens locals de la demarcació en la definició de les polítiques
ambientals competència de la Diputació.
En aquest sentit, la Diputació de Girona va aprovar un Reglament de constitució del
nou Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques gironines,
publicat al BOP núm. 156 de 14 d’agost de 2019.
Vist que a partir de l’1 de gener de 2020 va entrar en funcionament el nou CILMA,
com a òrgan sense personalitat jurídica, per facilitar i potenciar la consulta i la
participació dels ens locals de la demarcació de Girona en les polítiques de
sostenibilitat de la Diputació de Girona.
Vit que l’article 3.2. del reglament: Poden ser membres del CILMA tots els municipis,
entitats municipals descentralitzades i Consells Comarcals de la demarcació de Girona
que lliure i voluntàriament vulguin adherir-s’hi.
Segons la Disposició addicional del reglament: Tots els ens locals associats a
l’Associació de municipis “Consell d’iniciatives locals per al medi ambient de les
comarques de Girona” en data 31 de desembre de 2019 quedaran incorporats
automàticament com a membres del CILMA que regula el present Reglament, a no ser
que manifestin expressament el contrari mitjançant acord del respectiu ple corporatiu.
Atès que aquesta corporació no havia designat un representat ni un substitut que
assisteixi en les reunions del nou consell del CILMA.
Vist que ser membre del nou CILMA no requereix el pagament de cap quota.
De conformitat amb el que s’ha exposat; el Ple de la Corporació, ACORDA:
PRIMER.- Nomenar com a membre del nou “Consell d’iniciatives locals per al
medi ambient de les comarques gironines (CILMA)” a la regidora de Medi Ambient i
Pagesia, la Sra. M. Del Carme Camps i Goy, i com a membre substitut a la regidora
Sra. Cristina Pienda i Espinosa.
SEGON.- Donar trasllat del present acord a la Diputació de Girona.

Aprovat per 11 vots a favor (Anna Adroher Boada, Cristina Pineda Espinosa, Francesc
Xavier Lopez Cadena, Gerard Fabrellas Ciurana, Josep Ma. Corominas Pujol, Lluis Marti
Barnes Tarres, M. Del Carmen Camps Goy, Miquel Salvans Brunso, Montserrat Roura
Massaneda, Raquel Fumado Bou, Silvia Peraferrer Ribot)
12.0.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL ERC-AM PER LA GESTIÓ DEL MENJADOR
ESCOLAR AL MUNICIPI DE RIUDELLOTS DE LA SELVA
Atès l’aprovació de la Llei 5/2020, de 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres,
administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que
incideixen en el medi ambient, en la qual en el seu article 172 modifica la Llei 12/2009

i que en el seu punt 2 afegeix una disposició addicional vint-i-novena de foment de la
participació de les famílies en la gestió dels centres educatius públics per mitjà de la
gestió dels menjadors escolars.
Atès que d’acord amb els Decrets 219/1989 i 160/1996 els Consells Comarcals
presten el servei de menjador escolar en centres docents públics per delegació de la
Generalitat a través de convenis amb el Departament d’Educació.
Atès que en aplicació de l’article 3.3 del Projecte de Llei de Contractes de Serveis a les
persones només cal un acord del Ple del Consell Comarcal per tal de fer efectiu els
convenis entre Consell Comarcal, Ajuntament, i AMPA-AFA.
Atès que l’anterior precepte no precisa si les entitats locals presten el servei a partir
de competències pròpies o de competències delegades.
Atès que als efectes de l’article 3.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic (LCSP), les AMPA / AFA no són poders adjudicadors i, per
tant, no estan subjectes a la LCSP. Fent una analogia amb els encàrrecs amb mitjans
propis, l’article 32.7 b) de la LCSP els autoritza, amb caràcter general, a contractar
amb tercers fins el 50% de l’encàrrec o comanda de gestió. Però, en el paràgraf
següent d’aquest mateix precepte s’estipula que aquesta limitació del 50% de
l’encàrrec no aplica quan el seu objecte és la gestió d’un servei públic.
Atès que la Llei actual permet una gestió dels menjadors escolars a diversos nivells
administratius (Consell Comarcal, Ajuntament i AMPA-AFA) amb diverses formes
(directe o indirecte).
Atès que el menjador escolar no només és l’espai on té lloc l’acte de menjar dels
nostres infants, sinó que també és un espai educatiu a on de manera lúdica i natural
es transmeten hàbits, actituds i valors com ara menjar ecològic i de proximitat, dieta
mediterrània i equilibrada, consum responsable, etc.
Atès que el Consell Comarcal de la Selva va enviar una carta a totes les AMPA-AFA de
la comarca donant a triar únicament entre dues de les modalitats de gestió
anteriorment exposades (gestió directa per part de les AMPA-AFA o gestió indirecta del
mateix Consell Comarcal de la Selva).
Atès que, en l’actualitat, el Consell Comarcal de la Selva està estudiant i treballant les
condicions per a una nova licitació de la gestió del servei de menjador per a les
escoles de la comarca per als propers anys.
De conformitat amb el que s’ha exposat; el Ple de la Corporació, ACORDA:
PRIMER.- NO INSTAR al Consell Comarcal de la Selva a complir el conveni
signat en data 17 de maig de 2016 i amb vigència fins al 31 de desembre de 2022
entre el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal
de la Selva, i aturar la iniciativa de renúncia unilateral de la gestió per part del Consell
Comarcal.

Votació del punt: Aprovat Per 5 Vots A Favor (Anna Adroher Boada, Lluis Marti Barnes
Tarres, Miquel Salvans Brunso, Raquel Fumado Bou, Silvia Peraferrer Ribot) i 6 Vots
En Contra (Cristina Pineda Espinosa, Francesc Xavier Lopez Cadena, Gerard Fabrellas
Ciurana, Josep Ma. Corominas Pujol, M. Del Carmen Camps Goy, Montserrat Roura
Massaneda
SEGON.- NO INSTAR al Consell Comarcal de la Selva a fer efectiva la pròrroga
d’un any per les AMPA-AFA que a dia d’avui tenen un conveni vigent de gestió directa
o indirecta amb l’objectiu de trobar una solució a la problemàtica.
Votació del punt: Aprovat Per 5 Vots A Favor (Anna Adroher Boada, Lluis Marti Barnes
Tarres, Miquel Salvans Brunso, Raquel Fumado Bou, Silvia Peraferrer Ribot) i 6 Vots
En Contra (Cristina Pineda Espinosa, Francesc Xavier Lopez Cadena, Gerard Fabrellas
Ciurana, Josep Ma. Corominas Pujol, M. Del Carmen Camps Goy, Montserrat Roura
Massaneda
TERCER.- NO INSTAR al Consell Comarcal de la Selva i al mateix Ajuntament
de RIUDELLOTS DE LA SELVA a signar un conveni per poder dur a terme la gestió dels
menjadors escolars des de l’Ajuntament, a partir del curs 2021 - 2022, abans no es
passi a licitació per part del Consell Comarcal de la Selva el nou concurs públic.
Votació del punt: Aprovat Per 5 Vots A Favor (Anna Adroher Boada, Lluis Marti Barnes
Tarres, Miquel Salvans Brunso, Raquel Fumado Bou, Silvia Peraferrer Ribot) i 6 Vots
En Contra (Cristina Pineda Espinosa, Francesc Xavier Lopez Cadena, Gerard Fabrellas
Ciurana, Josep Ma. Corominas Pujol, M. Del Carmen Camps Goy, Montserrat Roura
Massaneda
QUART.- Demanar al Consell Comarcal de la Selva que possibiliti tots els nivells
de gestió possibles (Consell Comarcal, Ajuntament, AMPA-AFA) i amb tots els formats
possibles (gestió directa i gestió indirecta) tal i com habilita la Llei d’Acompanyament
als Pressupostos de la Generalitat de Catalunya i el Decret 219/1989, de delegació de
competències.
Votació del punt: Aprovat Per 11 Vots A Favor (Anna Adroher Boada, Lluis Marti
Barnes Tarres, Miquel Salvans Brunso, Raquel Fumado Bou, Silvia Peraferrer Ribot,
Cristina Pineda Espinosa, Francesc Xavier Lopez Cadena, Gerard Fabrellas Ciurana,
Josep Ma. Corominas Pujol, M. Del Carmen Camps Goy, Montserrat Roura Massaneda)
CINQUÈ.- Notificar aquest present acord a tots els grups polítics comarcals amb
representació al Consell Comarcal de la Selva.

Votació del punt: Aprovat Per 11 Vots A Favor (Anna Adroher Boada, Lluis Marti
Barnes Tarres, Miquel Salvans Brunso, Raquel Fumado Bou, Silvia Peraferrer Ribot,
Cristina Pineda Espinosa, Francesc Xavier Lopez Cadena, Gerard Fabrellas Ciurana,
Josep Ma. Corominas Pujol, M. Del Carmen Camps Goy, Montserrat Roura Massaneda)
SISÈ.- Notificar aquest present acord al Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya.

Votació del punt: Aprovat Per 11 Vots A Favor (Anna Adroher Boada, Lluis Marti
Barnes Tarres, Miquel Salvans Brunso, Raquel Fumado Bou, Silvia Peraferrer Ribot,
Cristina Pineda Espinosa, Francesc Xavier Lopez Cadena, Gerard Fabrellas Ciurana,
Josep Ma. Corominas Pujol, M. Del Carmen Camps Goy, Montserrat Roura Massaneda)

13.0.- PROPOSTA D'ASSABENTATS
Tots els membres del Ple de la Corporació es donen per assabentats dels següents
assumptes:
1.- Resolucions dictades per l’Alcaldia des de l’1 d’abril de 2020 a 31 de maig
de 2020:
Data creació

Descripció

01.04.2020

Notificació terminis suspesos

01.04.2020

Modificació registre activitats ajuntament

02.04.2020

Aprovació relació despeses 03/2020

02.04.2020

Convocatòria Consell de Govern pel 7 d’abril

02.04.2020

Notificació informe tècnic

02.04.2020

Declaració residu sòlid municipal i ordenació trasllat
vehicle abandonat via pública

03.04.2020

Convocatòria Ple telemàtic extraordinari pel 8 d’abril

03.04.2020

Convocatòria Consell Govern telemàtic pel 7 d’abril

03.04.2020

Notificació informe tècnic

03.04.2020

Suspensió
contracte
escola
de
música
com
a
conseqüència estat alarma per crisi sanitària ocasionada
pel Covid-19

04.04.2020

Convocatòria Junta de Govern telemàtica pel 7 d’abril

08.04.2020

Aprovació mesures serveis funeraris municipals degut al
Covid-19

09.04.2020

Contractació servei desbrossament marges

09.04.2020

Sol·licitud subvenció Dipsalut control plagues urbanes

14.04.2020

Contractació servei reparació porta camionet brigada

14.04.2020

Sol·licitud autorització serveis Via Oberta pel procediment
de preinscripció i matrícula a la llar infants municipal

14.04.2020

Informe favorable magatzem residus perillosos

14.04.2020

Notificació informe tècnic

14.04.2020

Notificació informe tècnic

14.04.2020

Notificació informe tècnic

14.04.2020

Notificació informe tècnic

14.04.2020

Notificació informe tècnic

14.04.2020

Notificació informe tècnic

15.04.2020

Adhesió decàleg recuperació socioeconòmica municipis de
Catalunya

16.04.2020

Reconeixement trienni a un treballador municipal

16.04.2020

Modificació calendari fiscal 2020

16.04.2020

Suspensió contracte gestió instal·lacions esportives degut
a l’estat alarma ocasionat pel Covid-19

17.04.2020

Trasllat dipòsit municipal vehicle abandonat
representar greu perjudici seguretat ciutadana

17.04.2020

Notificació informe tècnic

17.04.2020

Convocatòria Consell de Govern telemàtic pel 21 d’abril

17.04.2020

Notificació informe tècnic

18.04.2020

Notificació informe tècnic

18.04.2020

Convocatòria Junta de Govern telemàtica pel 21 d’abril

21.04.2020

Contractació subministrament vàries senyals

21.04.2020

Exp. X2020000267: comunicació prèvia urbanística

21.04.2020

Notificació informe tècnic

21.04.2020

Notificació informe tècnic

21.04.2020

Sol·licitud pla serveis assistència ajuntaments per
transició energètica i acció climàtica de la Diputació de
Girona

24.04.2020

Notificació informe tècnic

26.04.2020

Contractació subministrament columna lluminària Av. Mas
Pins

26.04.2020

Autorització ocupació domini públic

26.04.2020

Requeriment aportació documentació

27.04.2020

Aprovació nòmines Abril

29.04.2020

Notificació informe tècnic

29.04.2020

Convocatòria Consell de Govern telemàtic pel 5 de maig

29.04.2020

Moció situació creada per la pandèmia del Coronavirus
Covid-19

per

29.04.2020

Notificació informe tècnic

30.04.2020

Convocatòria telemàtica Junta de Govern pel 5 de maig

30.04.2020

Requeriment neteja parcel·les

01.05.2020

Procediment disciplinari a un treballador municipal

05.05.2020

Canvi denominació títol llicència urbanística

05.05.2020

Notificació informe tècnic

05.05.2020

Procediment expedient disciplina urbanística

06.05.2020

Contractació subministrament asfalt fred

08.05.2020

Devolució anticipada i retorn fiança d’un hort ecològic

08.05.2020

Comunicació
urbanística

08.05.2020

Sol·licitud subvenció Diputació de Girona per les despeses
de funcionament de la llar d’infants curs 2018-2019

11.05.2020

Aprovació relació despeses 04/2020

11.05.2020

Sol·licitud suspensió terminis expedient relatiu subvenció
per la reposició del parquet del pavelló degut al temporal
Glòria

12.05.2020

Notificació informe tècnic

12.05.2020

Incoació expedient de disciplina urbanística

12.05.2020

Concessió bestreta dinamització polígon any 2020

12.05.2020

Convocatòria Consell de Govern telemàtic pel 19 de maig

13.05.2020

Exp. X2020000352: comunicació prèvia urbanística

13.05.2020

Notificació informe tècnic

13.05.2020

Sol·licitud assistència XALOC pel pla econòmic financer

13.05.2020

Requeriment reparació mur

13.05.2020

Convocatòria Junta de Govern Local telemàtica pel 19 de
maig

15.05.2020

Rectificació errada contractació subministrament vàries
senyals de trànsit

15.05.2020

Convocatòria Junta de Govern Local telemàtica pel 19 de
maig

19.05.2020

Declaració contra l’homofòbia, lesbofòbia, gaifòbia, bifòbia
i transfòbia

19.05.2020

Notificació informe tècnic

19.05.2020

Denegació pròrroga i requeriment primera ocupació

part

arrendatària

exp.

de

disciplina

19.05.2020

Autorització ocupació via pública per instal·lació terrassa
aire lliure

22.05.2020

Notificació informe tècnic relatiu a la modificació puntual
del text refós de les NNSS de planejament al sector
“Hostal Nou”

22.05.2020

Represa còmput termini presentació proposicions referent
a la contractació del servei de conservació i millora de les
lleres públiques

22.05.2020

Represa còmput termini presentació proposicions referent
contractació desbrossament i sega dels marges dels
camins rurals i vies verdes municipals

22.05.2020

Notificació informe tècnic

22.05.2020

Incoació expedient de disciplina urbanística

22.05.2020

Resolució expedient disciplinari a un treballador municipal

22.05.2020

Imposició multa
urbanística

22.05.2020

Contractació subministrament material per a la prevenció
del la propagació del Covid-19

25.05.2020

Notificació informe tècnic relatiu a la modificació puntual
del text refós de les NNSS zona “Industrial 1000 Central” i
“Industrial 800 Central” del polígon central UA8

25.05.2020

Convocatòria Ple ordinari telemàtic pel 28 de maig

26.05.2020

Rectificació hora Ple ordinari

26.05.2020

Convocatòria Celebració Consell Govern telemàtic pel 2 de
juny

27.05.2020

Aprovació nòmines mes de maig

27.05.2020

Autorització modificació terrassa via pública

27.05.2020

Requeriment neteja vorera per despreniment terres

27.05.2020

Imposició multa coercitiva referent expedient de disciplina
urbanística

27.05.2020

Notificació informe tècnic

27.05.2020

Notificació informe tècnic

28.05.2020

Notificació informe tècnic

28.05.2020

Notificació informe tècnic

30.05.2020

Convocatòria Junta de Govern telemàtica pel 2 de juny

coercitiva

expedient

de

disciplina

Es donen per assabentats: Anna Adroher Boada, Cristina Pineda Espinosa, Francesc
Xavier Lopez Cadena, Gerard Fabrellas Ciurana, Josep Ma. Corominas Pujol, Lluis Marti
Barnes Tarres, M. Del Carmen Camps Goy, Miquel Salvans Brunso, Montserrat Roura
Massaneda, Raquel Fumado Bou, Silvia Peraferrer Ribot.
14.0.- MOCIONS URGENTS
14.1.- CONTRACTACIÓ DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA PER A LA GESTIÓ
DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS. ADJUDICACIÓ.
El Ple de la Corporació, en sessió extraordinària celebrada el dia 8 d’abril de 2020, va
aprovar l’expedient instruït per a la contractació de la concessió administrativa per a la
gestió de les instal·lacions esportives municipals, així com el corresponent PCAP i el
PPT i va convocar la licitació pública.
L’anunci de licitació es va publicar al perfil del contractant de l’Ajuntament el dia 8
d’abril de 2020 i dins el termini de 26 dies naturals establert per a la presentació de
proposicions a través de l’eina Sobre digital, es van presentar les següents:
Denominació social

NIF

Sportgest
esportiva

G55169346

associació

Aunar group 2009, SL

B43993039

Data i hora
entrada
04/05/2020
21:05:20
04/05/2020
21:20:14

Registre
entrada
E2020002055
E2020002056

Vistes les diferents actuacions practicades per la Mesa de contractació i,
concretament, la proposta de classificació de les proposicions presentades i la
proposta d’adjudicació de la concessió per a la gestió de les instal·lacions esportives
municipals a favor de SPORTGEST ASSOCIACIÓ ESPORTIVA, per haver obtingut la
major puntuació en relació als criteris d’adjudicació i de valoració establerts a la
clàusula 12 del PCAP:
Nº
ordre
1
2

Licitador
Sportgest
associació
esportiva
Aunar group 2009, SL

Criteris
sotmesos
a
judici
de
valor

Criteris
automàtics

Total
puntuació

20,00 punts

20,08 punts

40,08 punts

0,00 punts

20,00 punts

20,00 punts

Vist que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària celebrada el dia 18 de maig
de 2020, va acceptar la proposta de classificació formulada per la Mesa de
contractació en sessió celebrada el dia 13 de maig de 2020 i va acordar
requerir a SPORTGEST ASSOCIACIÓ ESPORTIVA, amb NIF G-55.169.346, per haver
presentat l’oferta
econòmicament
més
avantatjosa d’acord amb els criteris
d’adjudicació i valoració establerts a la clàusula 12 del PCAP, per tal que, dins el
termini de deu (10) dies hàbils, a comptar de l’endemà de la recepció de la
notificació de l’acord, presentés la documentació esmentada a l’article 150.2 de la

LCSP.
Vist que el dia 8 de juny de 2020 va tenir entrada al registre de documents d’aquest
Ajuntament (E2020002493), la documentació requerida a SPORTGEST ASSOCIACIÓ
ESPORTIVA, excepte la següent:
- Certificacions vigents d’acreditació del compliment de les obligacions
tributàries expedides per l’Agència Estatal de l’Administració Tributària i per
l’Agència Tributària de Catalunya.
- Declaració responsable de trobar-se al corrent de les obligacions de l’IAE.
Respecte el certificat de l’AEAT, el representant legal d’SPORTGEST ASSOCIACIÓ
ESPORTIVA va declarar que l’havia de recollir a les dependències de l’Agència
Tributària el dia 11 de juny a les 10:05h (disposa de cita prèvia) i que aquell mateix
dia el presentaria a l’Ajuntament.
Posteriorment va trametre via correu electrònic, el certificat acreditatiu del
compliment de les obligacions tributàries expedit per l’AEAT, per l’Agència Tributària
de Catalunya i la declaració responsable de trobar-se al corrent de les obligacions de
l’IAE, juntament amb una còpia de la pòlissa de l’assegurança de multirisc empresarial
amb els capitals del sublímit per víctima de la responsabilitat civil incrementats.
Vist el que estableix l’article 150.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes
del sector públic i la clàusula 17 del Plec de clàusules administratives que regeixen la
contractació.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència del Ple de la Corporació, de
conformitat amb l’establert a la Disposició addicional segona de l’esmentada Llei de
contractes del sector públic
De conformitat amb el que s’ha exposat; el Ple de la Corporació, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar la urgència de la present proposta.
SEGON.- Adjudicar el contracte de la concessió administrativa per a la gestió de
les instal·lacions esportives municipals de Riudellots de la Selva, a SPORTGEST
ASSOCIACIÓ ESPORTIVA, amb domicili a Girona-17001, al carrer Güell, número 58,
bústia 23, i amb NIF G-55.169.346.
L’oferta presentada per l’esmentada associació s’ha considerat la més
avantatjosa econòmicament, en el seu conjunt, per quant ha obtingut la màxima
puntuació d’acord amb els criteris d’adjudicació i valoració establerts a la clàusula 12
del PCAP, sobre aspectes econòmics i tècnics relatius a l’objecte del contracte.
D’acord amb els citats criteris, la puntuació obtinguda per les respectives
empreses licitadores en cadascun dels aspectes objecte de valoració, és la transcrita a
la part expositiva anterior, amb el següent resultat final:
-

Sportgest Associació esportiva: 40,08 punts
Aunar group 2009, SL: 20,00 punts

TERCER-

D’acord

amb

la

proposta

econòmica

formulada,

SPORTGEST

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA gestionarà les instal·lacions esportives municipals durant un
període de quatre anys, prorrogable per un més, podent rebre per part d’aquest
Ajuntament una subvenció de 152.000.-€ d’import màxim anual, si justifica
l’existència de pèrdues en l’explotació del servei al tancament de cada exercici.
Així mateix, d’acord amb la proposta econòmica formulada, SPORTGEST
ASSOCIACIÓ ESPORTIVA augmentarà les activitats dirigides del gimnàs en 2 hores
setmanals durant tot l’any, excepte el mes d’agost, i col·laborarà en 3 esdeveniments
esportius que s’organitzin en el municipi, a determinar per l’Ajuntament, amb una
dedicació de 10 hores per esdeveniment, sense que aquestes dues millores suposin
cap augment del cost addicional del servei per l’ens contractant.
QUART.- El concessionari tindrà dret a percebre com a contraprestació
econòmica, les tarifes establertes per aquest Ajuntament en la corresponent
Ordenança fiscal; les quals tindran naturalesa de prestació patrimonial de caràcter
públic no tributari i seran revisades, si escau, en la forma establerta en el PCAP i
d’acord amb les previsions de la LCSP.
En la comptabilitat diferenciada que el concessionari haurà de portar, i que
haurà d’estar a disposició d’aquest Ajuntament, hauran de quedar degudament
reflectits tots els ingressos i les despeses de la concessió.
Cada any, el concessionari haurà de presentar una memòria de la gestió de les
instal·lacions objecte de la concessió, detallant els ingressos i les despeses de manera
separada i el resultat de la gestió anual.
CINQUÈ.- La formalització del contracte en document administratiu, el qual
constituirà títol suficient per accedir a qualsevol registre públic, haurà de tenir lloc dins
els 15 dies hàbils següents a la notificació dels presents acords als licitadors, de
conformitat amb l’establert a l’article 153.3 de la LCSP.
SISÈ.- La formalització del contracte, juntament amb el corresponent
contracte, s’haurà de publicar dins els quinze dies naturals posteriors a la seva
formalització, en el perfil del contractant de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva.
SETÈ.- Donar trasllat del present acord als licitadors.
Aprovat per 11 vots a favor (Anna Adroher Boada, Cristina Pineda Espinosa, Francesc
Xavier Lopez Cadena, Gerard Fabrellas Ciurana, Josep Ma. Corominas Pujol, Lluis Marti
Barnes Tarres, M. Del Carmen Camps Goy, Miquel Salvans Brunso, Montserrat Roura
Massaneda, Raquel Fumado Bou, Silvia Peraferrer Ribot)

L’alcaldessa aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
Signat electrònicament,

