EXTRACTE D’ACORDS DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL
DIA 9 D´OCTUBRE DE 2019
Identificació de la sessió:
Núm. JGL2019000019
Caràcter: Ordinari
Data: 9 d´octubre de 2019
Hora d’inici: 09:40 h
Hora de fi: 10:20 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 25 de
setembre 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. 1 DE LA
PRESTACIÓ 5 DE LA RENOVACIÓ DE L'ENLLUMENAT DE VILOBÍ D'ONYAR
(…)
ACORDS:
Primer.- Aprovar la Certificació núm. 1 de la prestació 5 del “CONTRACTE MIXT DE
SUBMINISTRAMENT, OBRA I SERVEIS PER LA MILLORA DE L'EFICIÈNCIA
ENERGÈTICA DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC AMB ESTALVIS GARANTITS DEL
MUNICIPI DE VILOBÍ D'ONYAR., que ha executat l’empresa ELECNOR SA, quin
import puja a 110.989,89
Segon.- Aplicar la despesa a la partida pressupostària 5.165.62300 del pressupost
general de 2019.
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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
3.0.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL
SERVEI D’ ACOLLIDA MATINAL I ACOLLIDA DE TARDES, FORA DE L’HORARI
ESCOLAR A L’ESCOLA MUNICIPAL DE VILOBÍ D’ONYAR (SERVEI SAM -SAT) I
INICI DEL PROCÉS DE LICITACIÓ
(...)
ACORDS:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, del
contracte administratiu del servei d’acollida matinal i acollida de tardes, fora de l’horari
escolar a l’escola municipal de Vilobí d’Onyar (servei SAM – SAT).”, per import de
183.208,62€, corresponents al valor estimat del contracte, als qual s’hauran de
repercutir 998,74€ corresponents a l’Impost sobre el Valor Afegit del servei de casalet i
una durada de 2 anys (2 cursos escolars) més dues possibles prorrogues d’1 any (dos
cursos escolars més).
SEGON.- Autoritzar la despesa amb càrrec al pressupost en vigor i a pressupostos
futurs per un import total de 184.207,36€ IVA inclòs*, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 3.326.22609 pels exercicis 2019 a 2023 d’acord amb la distribució
següent:
Import 2019: 7.367,36
Import 2020: 46.101,79
Import 2021: 46.101,79
Import 2022: 46.101,79
Import 2023: 38.534,61
*L’IVA només és de la part corresponent al servei del casalet atès que l’altra part està
exempta.
TERCER.- Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de
Prescripcions Tècniques Particulars que han de regir la contractació mitjançant
procediment obert del present contracte de serveis.
QUART.- Procedir a l’obertura del procediment d’adjudicació del present contracte per
procediment obert, donant ordre que es procedeixi a la publicació del pertinent anunci
al perfil del contractant d’aquest Ajuntament, per tal que en el termini de 15 dies
naturals es presentin les proposicions que s’estimin pertinent en format electrònic
mitjançant la plataforma:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&keywor
d=vilob%C3%AD&reqCode=viewDetail&idCap=3156220
Resultat: Aprovat per unanimitat
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4.0.- APORTACIO A LA FUNDACIO ONCOLLIGA GIRONA PER A LA
PARTICIPACIO DE L'EQUIP DE VILOBÍ A LA CURSA SOLIDÀRIA ONCOBIKE
2019
(...)
ACORDS:
Primer.- Fer una aportació econòmica de 400 € a la Fundació Oncolliga Girona per a
la participació de l’equip de Vilobí a la Cursa Oncobike 2019 que tindrà lloc el proper
19 d’octubre de 2019
Segon.- Autoritzar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 6.231.48000.
Tercer:- Notificar el present acord als interessats.
Resultat: Aprovat per majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació
5.0.- ATORGAMENT SUBVENCIONS ACTIVITATS ESPORTIVES 2019/20
(…)
ACORDS:
Primer.- Concedir les subvencions que es detallen a continuació a les entitats que
s’esmenten, tenint en compte que l’import és provisional fins a la finalització del termini
d’execució de l’activitat i justificació de la mateixa:
Entitat, sol·licituds presentades dins
termini
CLUB ESCACS VILOBÍ
CLUB FUTBOL BASE VILOBI 2015
MOTO CLUB VILOBI
CLUB VILOBÍ FUTBOL SALA
FUTBOL CLUB VILOBÍ (*)
CLUB PATÍ VILOBÍ (**)
CLUB DE BÀSQUET VILOBÍ

Import provisional
subvenció
Sol·licitat
565,20€
8.712,18€
1.935,00€
605,00€
3.418,39€
1.254,00€
3.148,70€
19.638,47 €

Entitat, sol·licituds presentades fora de termini
CLUB CICLISTA ELS TRES CAMPANARS
DE LAS HERAS

Import provisional
subvencionable
565,20€
8.712,18€
1.935,00€
605,00€
3.118,39€
954,00€
3.148,70€
19.038,47 €
Import provisional
subvencionable
495,00€
950,00€
1445,00 €

Segon.- Satisfer 11.423,08 € i 867 €, un 60% de l’import atorgat provisionalment com a
bestreta, segons indica el punt 14 de les bases reguladores, que s’imputa a la partida
del pressupost municipal 1.340.48902
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Tercer.- Notificar aquest decret a les entitats beneficiàries de manera individualitzada,
fent-los constar que en el termini màxim de tres mesos d’haver finalitzat el període
d’execució de l’activitat, serà necessari que aportin la documentació justificativa.
Resultat: Aprovat per unanimitat
6.0.- ASSUMPTES URGENTS
No n’hi ha
7.0.- TORN DE PRECS I PREGUNTES
L’alcaldessa aixeca la sessió, de la qual com a secretària, estenc aquesta acta i la
certifico a l’efecte que en quedi constància degudament, la qual signa la presidenta
amb mi.
Vilobí d’Onyar, a data de signatura electrònica.
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