EXTRACTE D’ACORDS DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL
DIA 15 DE JULIOL DE 2019
Identificació de la sessió:
Núm. JGL2019000013
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 15 de juliol de 2019
Hora d’inici: 09:30 h
Hora de fi: 10:15 h
Lloc: sala de juntes
Hi assisteixen:
Cristina Mundet Benito, Alcaldessa
Joaquim Vivas Vidal, Regidor/A
Laura Rosales Perez, Regidor/A
Salvador Riumalló Sureda, Regidor/A
Sara Jordà Casas, Secretària
Desenvolupament de la sessió.
Una vegada comprovada per la secretària l’existència del “quòrum” que cal, perquè
pugui ser iniciada es passa a tractar dels assumptes inclosos en l’ordre del dia.

1.0.- CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Atès que per acord del Ple de data 3 de juliol de 2019 es va acordar la creació de la
Junta de Govern Local.
Atès que per Decret d’Alcaldia nº320/2019 de 8 de juliol de 2019 van ser nomenats els
regidors que integren la Junta de Govern Local.
Es declara constituïda la Junta de Govern Local integrada pels següents regidors:
Cristina Mundet Benito, Alcaldessa
Joaquim Vivas Vidal, Regidor/A
Laura Rosales Perez, Regidor/A
Salvador Riumallo Sureda, Regidor/A
2.0 APROVACIO TEXT REFOS PROJECTE COBERTA DE DIPOSIT CIRCULAR I
COBERT DE FUSTA EXPLOTACIO RAMADERA CAN BES DE SALITJA
(...)
ACORDS:
Primer.- VERIFICAR el text refós presentat per la societat d’AGROPECUARIA MAS
BES, SL, per portar a terme les obres per la coberta del dipòsit circular a l’explotació
ramadera de Can Bes de Salitja situada al polígon 12 parcel.la 124 de Vilobí d’Onyar,
referència cadastral 17248A012001240000RW, que incorpora les prescripcions
establertes a l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme, en sessió del dia 19 de
juny de 2019.
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Segon.- TRAMETRE l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona per
tal que emeti informe previ preceptiu d’acord amb allò que disposa l’article 59.1.b) del
Decret 64/2014 de 13 de maig pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la
legalitat urbanística.
Tercer.- COMUNICAR a l’interessat que el còmput del termini per atorgar la llicència
urbanística resta suspès durant el període comprès entre la sol•licitud de l’informe
preceptiu i la seva recepció o, si l’informe no s’emet dins el termini corresponent, el
dia de finiment d’aquest termini.
Resultat: Aprovat per unanimitat
3.0.- APROVACIÓ DEFINITIVA REPARCEL.LACIÓ VOLUNTARIA PAU "CAMP DE
LA RECTORIA 1 I 2 NUCLI SANT DALMAI"
(...)
ACORDS:
__
PRIMER.- Aprovar el Projecte de Reparcel·lació voluntària del Polígon d’Actuació
Urbanística “Camp de la Rectoria 1 i 2” al nucli de Sant Dalmai, per J.B.R., en nom i
representació d’Explotacions la Selva S.L, pels motius exposats als Informes Tècnic i
Jurídic de data 1 d’abril i 9 d’abril de 2019 respectivament.
__
SEGON.- Atès que la reparcel·lació afecta a un únic propietari recau en aquest la
responsabilitat pròpia de la Junta de Compensació de conformitat amb el que disposa
l’article 167 del RLU
_
TERCER.- Notificar la present Resolució a totes les persones interessades en la
reparcel·lació voluntària i elevar, un cop la present Resolució hagi adquirit fermesa en
via administrativa, certificació de la mateixa, que expedirà la Secretaria Municipal
d’acord amb allò establert a l’article 152 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme -RLU-, i un exemplar del Projecte de
Reparcel·lació voluntària degudament diligenciat, al Registre de la Propietat per a la
seva inscripció.
Resultat: Aprovat per unanimitat
4.0.- APROVACIÓ INICIAL PROJECTE D'ADEQUACIÓ DE LA PLANTA ALTELL
DEL POLIVALENT DE SANT DALMAI
(...)
ACORDS:
Primer: Aprovar inicialment el projecte per a l'adequació de la planta altell del
polivalent de Sant Dalmai, elaborat per l’arquitecte dels Serveis Tècnics del Consell
Comarcal de la Selva, Joan Martin Salcedo amb un pressupost d’execució per
contracte de 169.586,65 euros (IVA Inclòs).
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Segon: Sotmetre el citat projecte a d’informació pública per un termini de trenta dies
comptadors des de l’endemà de la darrera publicació de l’anunci corresponent en el
BOPG, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web municipal, a l'efecte de
presentar possibles al·legacions i reclamacions, d'acord amb el que preveu l'article 235
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 article 37.2 del Reglament d'obres, activitats i
serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
Tercer:- En cas de no presentar-se reclamacions ni suggeriments, s’entendrà aprovat
definitivament el projecte, per a la qual cosa l’Alcaldia ordenarà els tràmits necessaris
per a la seva publicació.
Quart.- Fer tramesa del projecte a la Direcció General de Prevenció, Extinció
d'Incendis i Salvaments el projecte aportat, per tal que emetin l’informe preceptiu
corresponent.
Resultat: Aprovat per unanimitat
5.0.- PROPOSTA D’APROVACIÓ CERTIFICACIÓ D’OBRA NÚM. 4 DEL PROJECTE
CONSTRUCTIU DE CONNEXIÓ DE LA XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA
POTABLE DELS NUCLIS DE SANT DALMAI I SALITJA SOTA LA TRAÇA D’UNA
NOVA VIA VERDA. T.M. VILOBÍ D’ONYAR
(...)
ACORDS:
Primer.- Aprovar la Certificació núm. 4 de l’obra “Projecte constructiu de connexió de
la xarxa d’abastament d’aigua potable dels nuclis de Sant Dalmai i Salitja sota la traça
d’una nova via verda. T.M. Vilobí d’Onyar”, per un import de 71.856,55 €.
Segon.- Aplicar la despesa a la partida pressupostària 5.170.62100 del pressupost
general de 2019.
Tercer.- Ordenar el seu pagament en el termini dels trenta dies següents a la data en
que hagi fet entrada la factura electrònica al Registre General d’aquest Ajuntament.

Resultat: Aprovat per unanimitat
6.0.- APROVACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES I CONVOCATÒRIA PER A LA
SELECCIÓ MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ D’1 PLAÇA DE NETEJA
D’EDIFICIS MUNICIPALS, EN RÈGIM DE PERSONAL LABORAL FIX I LA
CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL PER A LA COBERTURA PROVISIONAL
DE VACANTS, SUBSTITUCIONS O ALTRES SITUACIONS TEMPORALS
(...)
ACORDS:

Página 3 de 7

Primer.- Aprovar les bases i la convocatòria per la selecció mitjançant concurs
oposició d’un/a Netejador/a, en règim de personal laboral fix i la creació d’una borsa de
treball, que s’adjunten com annex al present acord.
Segon.- Publicar la convocatòria i el text íntegre de les bases reguladores de les
proves selectives al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial de la
Província de Girona, a l’E-TAULER i a la pàgina web de la corporació.
Resultat: Aprovat per unanimitat
7.0.- APROVACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES I CONVOCATÒRIA PER A LA
SELECCIÓ MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ D’1 PLAÇA DE TÈCNIC/A
AUXILIAR BIBLIOTECARI/A, A TEMPS PARCIAL I EN RÈGIM DE PERSONAL
LABORAL FIX, I LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL PER A LA
COBERTURA PROVISIONAL DE VACANTS, SUBSTITUCIONS O ALTRES
SITUACIONS TEMPORALS
(...)
ACORDS:
Primer.- Aprovar les bases i la convocatòria per la selecció mitjançant concurs
oposició d’un/a tècnic/a auxiliar bibliotecari/a, en règim de personal laboral fix i la
creació d’una borsa de treball, que s’adjunten com annex al present acord.
Segon.- Publicar la convocatòria i el text íntegre de les bases reguladores de les
proves selectives al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial de la
Província de Girona, a l’E-TAULER i a la pàgina web de la corporació.
Resultat: Aprovat per unanimitat

8.0.- APROVACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES I CONVOCATÒRIA PER A LA
SELECCIÓ MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ D’1 PLAÇA DE GUÀRDIA
MUNICIPAL, EN RÈGIM DE FUNCIONARI DE CARRERA, I LA CREACIÓ D'UNA
BORSA DE TREBALL PER A LA COBERTURA PROVISIONAL DE VACANTS,
SUBSTITUCIONS O ALTRES SITUACIONS TEMPORALS.
(...)
ACORDS:
Primer.- Aprovar les bases i la convocatòria per la selecció mitjançant concurs
oposició d’1 plaça de Guàrdia Municipal, en règim de funcionari de carrera, Grup C2,
nivell de destinació 16, mitjançant el sistema de concurs oposició lliure, així com la
creació d’una borsa de treball per a la cobertura temporal de vacants, substitucions o
altres situacions temporals., que s’adjunten com annex al present acord.
Segon.- Publicar la convocatòria i el text íntegre de les bases reguladores de les
proves selectives al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial de la
Província de Girona, a l’E-TAULER i a la pàgina web de la corporació.
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Resultat: Aprovat per unanimitat

9.0.- ADJUDICACIÓ CONTRACTE DE SERVEIS DE SUPORT A LA
CONTRACTACIO PUBLICA I MANTENIMENT DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA
(...)
ACORDS:
Primer.- ADJUDICAR a l’empresa ISERVEIS EINSTIC, SL, representada pel Sr.
Antoni Casassas Jordà, amb domicili al c/ Molí d’en Saborit, nº 2, 3r-5a de Vic, el
contracte de serveis de suport a la contractació pública i manteniment del portal de
transparència de l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar, per un preu de contracte, de
33.026,71 euros, corresponent l’import base de licitació a 27.294,80 euros i 5.731,91
euros a l’IVA, amb subjecció als plecs de clàusules administratives particulars i de
prescripcions tècniques i a l’oferta presentada, que inclou les millores al contracte
sense cost per a l’ajuntament.
Segon.- Publicar l’anunci d'adjudicació en el perfil de contractant en el termini de 15
dies.
Tercer.- Designar com a responsable del contracte a la Sra. Sara Jordà Casas,
secretaria general de la corporació.
Quart.- NOTIFICAR el present acord al Sr. Antoni Casassas Jordà com a legal
representant de l’empresa ISERVEIS EINSTIC, SL, adjudicatari del contracte i
CITARL-LO per la signatura del contracte que tindrà lloc mitjançant signatura
electrònica en el termini de 15 dies a comptar des de la notificació del present acord.
Cinquè:- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa amb caràcter plurianual sobre crèdit
retingut per import de 33.026,71 euros IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
1.920.22799 del Pressupost Municipal de 2019 de conformitat amb l’establert a l'Informe
d'Intervenció de data 17 de gener de 2019 i segons detall:
Any 2019 5.504,46€
Any 2020 11.008,90€
Any 2021 11.008,90€
Any 2022 5.504,45€

Sisè.- Publicar la formalització del contracte d’aquest servei al Perfil del contractant, i
en el termini no superior a quinze dies un cop signat el contracte.
Setè.- Comunicar al Registre de Contractes del sector Públic les dades bàsiques del
contracte incloent les dades de l’adjudicatari, l’import d’adjudicació, junt amb el
desglossat de l’IVA.
Resultat: Aprovat per unanimitat
10.0.- CONCESSIÓ SUBVENCIÓ A LA COLLA GEGANTERA 2019
(...)
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ACORDS:
Primer. Concedir la subvenció econòmica per import de 2.500€ a favor de la Colla
Gegantera de Vilobí d’Onyar, com seguidament es detalla:
Entitat

Concepte

COLLA
GEGANTERA DE
VILOBÍ D’ONYAR

ACTIVITATS
GEGANTS 2019

DELS

Aplicació

Import concedit que
s’haurà de justificar

4.330.48905

2.500€

Segon. Aprovar el model de conveni a subscriure entre l’Ajuntament de Vilobí i la Colla
gegantera de Vilobí d’Onyar que s’adjunta com annex el present acord.
Tercer:- Subjectar l’atorgament de la concessió d’aquesta subvenció al compliment de
les següents condicions:
▪
▪

A la formalització i signatura del conveni referit anteriorment
Justificar en el termini màxim de tres mesos l’exercici de l’activitat per la qual
s’atorga la subvenció, mitjançant la presentació del model de justificació
elaborat per la intervenció municipal i aprovat per la corporació.

Quart.- Aprovar i ordenar el pagament del 70% de l’import atorgat en concepte de
bestreta amb càrrec a la partida pressupostària 4.330.48905 del pressupost municipal
vigent i el 30% restant s’abonarà en el moment en què es presenti la documentació
justificativa de la realització de l’activitat objecte del conveni.
Cinquè. Notificar-ho a la Colla Gegantera de Vilobí d’Onyar
Resultat: Aprovat per unanimitat
_

11.0.- CONCESSIÓ SUBVENCIO FESTA MAJOR DE SALITJA 2019
(...)
ACORDS:
Primer. Concedir la subvenció econòmica per import de 12.007,86€ a favor de la
comissió de festes de Salitja, com seguidament es detalla:
Entitat
COMISSIÓ
FESTES
SALITJA

Concepte
DE
DE

FESTA
MAJOR
SALITJA 2019

DE

Aplicació

Import concedit que
s’haurà de justificar

4.334.48903

12.007,86€

Segon. Aprovar el model de conveni a subscriure entre l’Ajuntament de Vilobí i la
Comissió de Festes de Salitja que s’adjunta com annex el present acord.
Tercer:- Subjectar l’atorgament de la concessió d’aquesta subvenció al compliment de
les següents condicions:
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▪
▪

A la formalització i signatura del conveni referit anteriorment
Justificar en el termini màxim de tres mesos l’exercici de l’activitat per la qual
s’atorga la subvenció, mitjançant la presentació del model de justificació
elaborat per la intervenció municipal i aprovat per la corporació.

Quart.- Aprovar i ordenar el pagament del 70% de l’import atorgat en concepte de
bestreta amb càrrec a la partida pressupostària 4.334.48903 del pressupost municipal
vigent i el 30% restant s’abonarà en el moment en què es presenti la documentació
justificativa de la realització de l’activitat objecte del conveni.
Cinquè. Notificar-ho a la Comissió de Festes de Salitja
_12.0.- TORN DE PRECS I PREGUNTES
El regidor d’urbanisme informa que ens hem adherit a la setmana europea de
prevenció de residus que es celebrarà del 16 al 24 de novembre.
No havent-hi més intervenció,
L’alcaldessa aixeca la sessió, de la qual com a secretari/ària, estenc aquesta acta i la
certifico a l’efecte que en quedi constància degudament, la qual signa el/la president/a
amb mi.

Página 7 de 7

