EXTRACTE D’ACORDS DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL
DIA 12 DE SETEMBRE DE 2019
Identificació de la sessió:
Núm. JGL2019000017
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 12 de setembre 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 Riumallo 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.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACTA ANTERIOR
La secretària-interventora dóna lectura a l’acta corresponent a la sessió de 28 d’agost
de 2019, aquesta esdevé aprovada per assentiment dels membres presents, de
conformitat amb l’article 91, apartat primer, del ROF.
Es procedeixi a registrar-la en el corresponent Llibre d’actes de les sessions de la
Junta Municipal de Govern i fer tramesa de la mateixa, degudament diligenciada, als
Serveis Territorials de Governació de la Generalitat a Girona i a la Subdelegació de
l’estat a Girona, tot això als efectes legals que correspongui
2.0.- PROPOSTA D’APROVACIÓ CERTIFICACIÓ D’OBRA NÚM. 5 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. 5 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 32.687,35 €.
Segon.- Aplicar la despesa a la partida pressupostària 5.170.62100 del pressupost
general de 2019.

Página 1 de 7

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
4.0.- PROPOSTA CONCESSIÓ LLICÈNCIA D'OBRES PER A LA CONSTRUCCIÓ
D'UNA PISCINA A CAN CORNELLÀ DE SALITJA
(...)
ACORDS:
Primer. - CONCEDIR a la societat Agropecuària Mas Bes, SL representada per J.V.E.
salvat el dret de propietat i sense perjudici de tercers, la llicència d’obres sol·licitada
per a la construcció d’una piscina per l’allotjament rural de Can Cornellà de Salitja.
Segon. - Sens perjudici de les comprovacions que siguin necessàries sobre el cost real
i efectiu de l’obra una vegada finalitzada i de les liquidacions complementàries que
procedeixin, APROVAR la liquidació provisional de l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres de la taxa per llicències urbanístiques i de l’impost sobre
construccions, instal·lacions i obres:
EMISSOR : AJUNTAMENT DE VILOBÍ D’ONYAR
CONCEPTE:
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
(Segons Ordenança Fiscal núm.4, Reguladora del ICIO)
Taxa per llicencia d’obres
(Segons Ordenança Fiscal núm.10, Taxa per serveis urbanístics)
IMPORT DESGLOSSAT:
ICIO.............................3% de 15.500,00 €.................................................. 465,00 €
Taxa............................................................................................................... 221,51 €
IMPORT TOTAL TRIBUTS: ....................................................................... 686,51 €
Fer constar al sol·licitant que l’anterior liquidació esdevindrà definitiva, si acabades les
obres i aportat el certificat final, no s’ha dut a terme una liquidació complementària per
part d’aquest Ajuntament.
Tercer.- Aprovar les condicions generals que s’adjunten com annex i les condicions
particulars que es detallen a continuació:
S’haurà d’aclarir quina serà la destinació final de les terres provinents de l’excavació
per al vas de la piscina, podent-se donar aquestes dues casuístiques:
-

Que es reaprofitin per a l’anivellament del jardí de la masia. En aquest cas,
caldrà modificar els amidaments i pressupost del projecte, incorporant una
partida per al moviment de terres provinents de l’excavació.

-

Que es dipositin en un gestor autoritzat de residus. En aquest cas, abans de
l’inici de les obres, i d’acord amb l’establert al Decret 89/2010, de 29 de juny,
pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC), modificat pel Real Decret 210/2018 de 6 d’abril, pel
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que s’aprova el Programa PRECAT20, caldrà aportar document d'acceptació
que sigui signat per un gestor de residus autoritzat per tal de garantir la
correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest document hi ha
de constar el codi de gestor, el domicili de l'obra, i l'import rebut en concepte de
dipòsit per a la posterior gestió.
Resultat: Aprovat per unanimitat
5.0.- PROPOSTA CONCESSIÓ LLICÈNCIA D'OBRES PER A LA REHABILITACIÓ
DE LA COBERTA DE CAN ALÍS DE SANT DALMAI
Vista la sol·licitud presentada per:
EXPEDIENT:
PROMOTOR:
DATA DE PRESENTACIÓ:
EMPLAÇAMENT:
REFERÈNCIA CADASTRAL:
DESCRIPCIÓ OBRES:

2436-000033-2019 (X2019001290)
SILVIA MARTÍ KORFF
30/07/2019 – E2019003563 i E2019003564
Can Alís, veïnat de Can Pèlach, 30 A de Sant Dalmai
17248A011000490000RH
Rehabilitació de la coberta

Atès que els informes tècnic i jurídic són favorables amb condicions,
Fonaments jurídics
Arts. 81 i 89 del Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis de les entitats locals.
Arts. 187 i 188 del Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, que aprova el Text refós de
la Llei d’urbanisme.
Article 14 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre
protecció de la legalitat urbanística.
Arts. 21.1.q) i 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, art. 72 del ROAS i 43 del Reglament d’organització i funcionament dels ens
locals, l’òrgan competent per atorgar la llicència urbanística és l’alcalde, si el pla
d’ordenació urbanística municipal no disposa una altra cosa i no s’ha delegat.
D’acord amb els articles 20 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que
aprova el Text refós de la Llei d’hisendes locals, i art. 2 de l’Ordenança fiscal núm.10,
es pot exigir la taxa corresponent per la concessió de la llicència urbanística.
D’acord amb els articles 100 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que
aprova el Text refós de la Llei d’hisendes locals, i art. 2 de l’Ordenança fiscal núm. 4, la
realització d’una construcció, instal·lació o obra per a la qual s’exigeixi la corresponent
llicència urbanística està subjecta al pagament de l’impost sobre construccions,
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instal·lacions i obres, sens perjudici de la taxa corresponent per la tramitació de la
llicència urbanística.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern
Local, en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest ajuntament,
mitjançant Decret nº 320 de data 8 de juliol de 2019.
Per tot l’exposat es PROPOSA ACORDAR:
Primer. - CONCEDIR a la senyora Sílvia Martí Korff, salvat el dret de propietat i sense
perjudici de tercers, la llicència d’obres sol·licitada per a la rehabilitació de la coberta
de Can Alís de Sant Dalmai.
Segon. - Sens perjudici de les comprovacions que siguin necessàries sobre el cost real
i efectiu de l’obra una vegada finalitzada i de les liquidacions complementàries que
procedeixin, APROVAR la liquidació provisional de l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres de la taxa per llicències urbanístiques i de l’impost sobre
construccions, instal·lacions i obres:
EMISSOR : AJUNTAMENT DE VILOBÍ D’ONYAR
CONCEPTE:
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
(Segons Ordenança Fiscal núm.4, Reguladora del ICIO)
Taxa per llicencia d’obres
(Segons Ordenança Fiscal núm.10, Taxa per serveis urbanístics)
IMPORT DESGLOSSAT:
ICIO.............................3% de 18.408,00 €.................................................. 552,24 €
Taxa............................................................................................................... 150,00 €
IMPORT TOTAL TRIBUTS: ....................................................................... 702,24 €
Fer constar al sol·licitant que l’anterior liquidació esdevindrà definitiva, si acabades les
obres i aportat el certificat final, no s’ha dut a terme una liquidació complementària per
part d’aquest Ajuntament.
Tercer.- Aprovar les condicions generals que s’adjunten com annex i les condicions
abans de l’inici de les obres, que caldrà aportar la següent documentació:
-

D’acord amb l’art. 37.3 del Decret 64/2014, s’haurà de lliurar a l’ajuntament
declaració responsable de l’acta d’inici de les obres estesa per la persona
titular de la llicència urbanística.

-

D’acord amb l’establert al Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC),
modificat pel Real Decret 210/2018 de 6 d’abril, pel que s’aprova el Programa
PRECAT20, caldrà aportar document d'acceptació que sigui signat per un
gestor de residus autoritzat per tal de garantir la correcta destinació dels
residus separats per tipus. En aquest document hi ha de constar el codi de
gestor, el domicili de l'obra, i l'import rebut en concepte de dipòsit per a la
posterior gestió.
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D’acord amb l’art. 37.3 del Decret 64/2014, una vegada finalitzades les obres, s’haurà
d’entregar a l’ajuntament una còpia del certificat final d’obres expedit per la direcció
facultativa de les obres
El termini màxim per a l’execució de les obres d’aquesta llicència urbanística és d’un
any per començar les obres i de tres anys per acabar-les, ambdós terminis es
computen a partir de l’endemà de la notificació de la llicència atorgada. Es poden
prorrogar automàticament per la meitat dels terminis fixats si la persona titular de la
llicència urbanística ho sol•licita justificadament abans que hagi transcorregut el termini
de què es tracti.

Resultat: Aprovat per unanimitat
6.0.- PROPOSTA DE COL·LABORACIÓ ECONÒMICA AL FONS CATALÀ DE
COOPERACIÓ
AL
DESENVOLUPAMENT
PEL
PROJECTE
AGENDA
LLATINOAMERICANA MUNDIAL 2020
(...)
ACORDS:
Primer.- Aprovar una aportació econòmica per import de 150 euros al Fons de Català
de Cooperació pel Desenvolupament pel projecte 3309 Agenda Llatinoamericana
Mundial 2020- Campanya 2019-2020
Segon.- Aprovar i ordenar el pagament de l’anterior despesa amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 6.231.48000 del pressupost municipal vigent.
Tercer.- La subvenció es concedeix amb subjecció a les següents condicions i
compromisos que assumeix l'entitat beneficiària:
A)
OBJECTE DE LA SUBVENCIÓ:
La subvenció es destinarà a finançar les activitats i a cobrir les finalitats que es
determinen a l'apartat primer, que ha de desenvolupar l'entitat beneficiària en la seva
totalitat.
B)
CARÀCTER FINALISTA I COMPATIBILITAT AMB ALTRES SUBVENCIONS:
Atès el caràcter finalista de la subvenció, els fons corresponents no poden aplicar-se a
despeses d'una naturalesa i/o d'una finalitat distinta a la indicada a l'apartat primer.
Aquesta subvenció és compatible amb la percepció d'altres subvencions, ajudes,
ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents d'altres ens públics o privats,
si bé, en cap cas l'import dels fons rebuts podran superar el cost de l'activitat
subvencionada.
C)
OBLIGACIONS DE L'ENTITAT BENEFICIÀRIA:
L'entitat beneficiària ha de complir totes les obligacions establertes per l'Ajuntament i
aquelles que, com a beneficiària d'aquesta subvenció li siguin exigibles de conformitat
amb el que disposa la legislació vigent:
No estar incursa en cap de les prohibicions per a l'obtenció de la condició de
beneficiari que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions -LGS-, en la seva redacció donada per la Llei Orgànica 3/2015, de 30 de
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març, de control de l'activitat econòmic – financera dels Partits Polítics, i, en particular,
trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries i les derivades de la Seguretat
Social.
Complir el objectius i les línies d'actuació assenyalades a l'apartat a) Objecte
de la subvenció, i acreditar-ho mitjançant el pertinent compte justificatiu de la manera
que a continuació es dirà.
Comunicar a l'Ajuntament, l'obtenció d'altres subvencions o ajudes finalistes
que financin aquestes mateixes activitats.
Sotmetre's a les actuacions de comprovació i seguiment de l'activitat i de
control financer que puguin realitzar els corresponents Serveis Municipals.

D)
ÒRGAN GESTOR:
Té la condició d'Òrgan Gestor d'aquesta subvenció la regidoria d’educació per la qual
cosa qualsevol tràmit relacionat amb la subvenció que es concedeix –seguiment,
justificació i comprovació- s'ha de realitzar a través de l'esmentat Òrgan Gestor.
E)
TERMINI DE PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ:
El pagament de la present subvenció es realitzarà de la forma següent en el compte
bancari indicat en la sol·licitud de la subvenció presentada, en el termini màxim de
trenta dies des de la data de concessió de la subvenció
F)
REINTEGRAMENT:
S'haurà de reintegrar la subvenció si es donen les circumstàncies previstes al Títol II
(arts. 36 a 43) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions -LGS-.
G)
LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT:
En tot allò no previst a aquesta Resolució, s'aplicarà la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions -LGS-, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol,
pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions -RLGS-, i al Pla Estratègic de Subvencions 2019 i a les Bases d'Execució
del Pressupost, així com la resta de legislació de règim local reguladora de les
subvencions públiques i del procediment administratiu.
H)
COMUNICACIONS:
En la publicitat i les activitats objecte de la subvenció es farà constar expressament
que es realitzen amb la col·laboració de l'Ajuntament de Vilobí d’Onyar
Quart:- Traslladar aquests acords al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i
als serveis de tresoreria municipal.
Resultat: Aprovat per unanimitat
7.0.- APROVACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES I CONVOCATÒRIA PER A LA
CONTRACTACIÓ D’UN/A JOVE BENEFICIARI/A DEL PROGRAMA DE GARANTIA
JUVENIL I LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL
(...)
ACORDS:
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Primer.- Aprovar les bases i la convocatòria per la selecció en pràctiques d’un/a
tècnic/a mig de gestió ambiental beneficiaria del programa de Garantia Juvenil, en el
marc de la Resolució TSF/1844/2019, de 20 de juny, per la qual s’obre la convocatòria
per l’any 2019 per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la
contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia
Juvenil de Catalunya, en el règim de laboral temporal de 6 mesos i jornada complerta i
creació d’una borsa de treball, que s’adjunten com annex al present acord.
Segon.- Publicar el text íntegre de les bases reguladores de les proves selectives en
el Butlletí Oficial de la Província, en el tauler d’anuncis de la Corporació i a la pàgina
web de la corporació.
Tercer.- Contra les Bases podrà interposar-se, alternativament, o recurs de reposició
potestatiu, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la recepció
d’aquesta notificació, davant l’Alcalde d’aquest Ajuntament, de conformitat amb els
articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques -LPACAP-, o recurs contenciós - administratiu,
davant els Jutjats del Contenciós - Administratiu de Girona en el termini de dos mesos
a comptar des del dia següent a la recepció de la present notificació, de conformitat
amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. Si s’optés per interposar el recurs de reposició potestatiu, no podrà
interposar cap recurs contenciós - administratiu fins que aquell sigui resolt
expressament o s’hagi produït la seva desestimació per silenci. Així mateix, podrà
exercitar qualsevol altre recurs que consideri pertinent
Resultat: Aprovat per unanimitat
8.0.- TORN DE PRECS I PREGUNTES
Pren la paraula la regidora de serveis socials qui manifesta que hi ha un usuari de
serveis socials que està en estat terminal i la família necessita urgentment una grua i
una cadira per atendre’l i no disposen de recursos econòmics, pel que es proposa la
concessió d’una ajuda econòmica per sufragar aquesta despesa. Que abans s’han fet
gestions amb la creu roja per la cessió d’aquest material, però en aquests moments no
en disposen, atès que és la primera vegada que es sol·licita aquest tipus de material,
la regidora proposa llogar-lo i cedir-lo gratuïtament a la família d’acord amb l’informe
de serveis socials.
La resta de regidors veuen bé la proposta.
No hi ha més intervencions.
L’alcaldessa aixeca la sessió, de la qual com a secretària, estenc aquesta acta i la
certifico a l’efecte que en quedi constància degudament, la qual signa la presidenta
amb mi.
Vilobí d’Onyar, a data de signatura electrònica.
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