EXTRACTE D’ACORDS DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL
DIA 6 DE NOVEMBRE DE 2019
Identificació de la sessió:
Núm. JGL2019000021
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 6 de novembre de 2019
Hora d’inici: 09:30 h
Hora de fi: 10:30 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.
Abans de procedir a la lectura i resolució del primer punt, es sotmet a votació la
urgència de la incorporació dels punts següents, no inclosos inicialment a l’ordre del
dia, de conformitat amb l’article 91, apartat quart, del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
dels ens locals:
-

-

DECLARAR DESERTA LA LICITACIÓ PER LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE
CATERING DE LA LLAR D'INFANTS EL PATUFET MITJANÇANT PROCEDIMENT
NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT
PROPOSTA CONCESSIÓ SUBVENCIO PER L'APLEC DE SANTA CLARA
SUBVENCIO APLEC MARE DE DEU DE LES FONTS
PROPOSTA CONCESSIÓ SUBVENCIÓ ESCOLA JOSEP MADRENYS

S’aprova per unanimitat la seva incorporació com assumptes urgents.
1.0.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACTA ANTERIOR
La secretària-interventora dóna lectura a l’acta corresponent a la sessió del 23
d’octubre 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
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2.0.- DEIXAR EN SUSPENS LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA PER
LA TALA DE 25 POLLANCRES AL POLÍGON **, PARCEL·LA ** DE SANT
DALMAI, I REQUERIR A LA PERSONA INTERESSADA
(...)
ACORDS:
Primer.- DEIXAR EN SUSPENS la sol·licitud de llicència urbanística per la tala de 25
pollancres al Polígon **, parcel·la ** de Sant Dalmai, i requerir a l’interessat perquè aporti
en el termini de 15 dies, a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació,
l’autorització prèvia del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Segon- ADVERTIR a l’interessada que si en el termini atorgat anteriorment no aporta
la documentació assenyalada es considerarà que desisteix de la petició, prèvia
resolució que ha de ser dictada en els termes que preveu l’article 21 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques (LPAC).
Tercer.- ADVERTIR a l’interessat que transcorreguts tres mesos sense que realitzi les
activitats necessàries per reprendre la tramitació, es produirà la caducitat del
procediment i aquesta Administració municipal acordarà l'arxivament de les
actuacions, d’acord amb l'article 95 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu de les Administracions Públiques.
Resultat: Aprovat per unanimitat
3.0.- INFORMACIONS D'ALCALDIA
No n’hi han
4.0.- ASSUMPTES URGENTS
4.1.- DECLARAR DESERTA LA LICITACIÓ PER LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI
DE CATERING DE LA LLAR D'INFANTS EL PATUFET MITJANÇANT
PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT
(...)
ACORDS:
Primer.- DECLARAR DESERTA, per manca de presentació de proposicions, la
licitació mitjançant procediment negociat sense publicitat per la contractació del servei
de càtering per la llar d’infants “El Patufet” .
Segon.- Publicar la present resolució al perfil del contractant de conformitat amb el
disposat a l’article 63.3 de la LCSP.
Resultat: Aprovat per unanimitat
4.2.- PROPOSTA CONCESSIÓ SUBVENCIO PER L'APLEC DE SANTA CLARA
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(...)
ACORDS:
Primer. Concedir la subvenció econòmica per import de 300 € a favor de l’agrupació
de persones físiques de Santa Clara, com seguidament es detalla:

Entitat

Concepte

Aplicació

Import
concedit
que s’haurà
de justificar

Agrupació de persones
físiques de Santa Clara

APLEC
DE
SANTA CLARA
2019

4.334.48903

300 €

Segon.- Subjectar l’atorgament de la concessió d’aquesta subvenció al compliment de
les següents condicions:
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

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.
S’haurà d’executar l’activitat subvencionable de conformitat amb els principis
de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva
justificació.
Els beneficiaris/àries de les subvencions estan obligats a sotmetre’s a les
actuacions de comprovació i de control financer que realitzi la intervenció
general de l’ajuntament, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en
l’exercici de les actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida.
Que els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fins
rebuts, s’hauran de conservar per un període no inferior a 6 anys, comptadors
des de la finalització del termini de presentació de la justificació.
S’haurà de fer constar la col·laboració de l’Ajuntament en l’execució del
projecte, en tota la documentació impresa i en cartells o mitjans electrònics i
adiovisuals.
Els beneficiaris/àries de les subvencions hauran de donar publicitat de les
subvencions i ajudes percebudes per mitjans electrònics, en base allò
establerts a la Llei 19/2013 i Llei 19/2014.
Els beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol
subvenció pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud.
La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per
altres administracions o ens públics o privats. Tanmateix l’import total de les
subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total del
projecte/activitat a desenvolupar.

Tercer.- Aprovar i ordenar el pagament del 100% de l’import atorgat amb càrrec a la
partida pressupostària 4.334.48903 del pressupost municipal vigent, en el moment en
què es presenti la documentació justificativa de la realització de l’activitat objecte del
conveni.
Quart.- Notificar-ho a P.B.G., en nom de l’agrupació de persones físiques Santa Clara.
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Resultat: Aprovat per unanimitat
4.3.- SUBVENCIO APLEC MARE DE DEU DE LES FONTS
(...)
ACORDS:
Primer. Concedir la subvenció econòmica per import de 300 € a favor del Bisbat de
Girona per a la celebració de l’Aplec de la Mare de Déu de les Fonts de Salitja, com
seguidament es detalla:

Entitat

Concepte

Aplicació

Import
concedit que
s’haurà de
justificar

BISBAT DE GIRONA
(Comissió Aplec de les
Fonts)

APLEC DE LA
MARE DE DÉU DE
LES FONTS DE
SALITJA 2019

4.334.48903

300 €

Segon.- Subjectar l’atorgament de la concessió d’aquesta subvenció al compliment de
les següents condicions:
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

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.
S’haurà d’executar l’activitat subvencionable de conformitat amb els principis
de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva
justificació.
Els beneficiaris/àries de les subvencions estan obligats a sotmetre’s a les
actuacions de comprovació i de control financer que realitzi la intervenció
general de l’ajuntament, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en
l’exercici de les actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida.
Que els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fins
rebuts, s’hauran de conservar per un període no inferior a 6 anys, comptadors
des de la finalització del termini de presentació de la justificació.
S’haurà de fer constar la col·laboració de l’Ajuntament en l’execució del
projecte, en tota la documentació impresa i en cartells o mitjans electrònics i
adiovisuals.
Els beneficiaris/àries de les subvencions hauran de donar publicitat de les
subvencions i ajudes percebudes per mitjans electrònics, en base allò
establerts a la Llei 19/2013 i Llei 19/2014.
Els beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol
subvenció pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud.
La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per
altres administracions o ens públics o privats. Tanmateix l’import total de les
subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total del
projecte/activitat a desenvolupar.

Página 4 de 7

Tercer.- Aprovar i ordenar el pagament del 100% de l’import atorgat amb càrrec a la
partida pressupostària 4.334.48903 del pressupost municipal vigent, en el moment en
què es presenti la documentació justificativa de la realització de l’activitat objecte del
conveni.
Quart.- Notificar-ho a J.L.T., com a representant del Bisbat de Girona per a la
Comissió “Aplec de les Fonts”.
Resultat: Aprovat per unanimitat
4.4.- PROPOSTA CONCESSIÓ SUBVENCIÓ ESCOLA JOSEP MADRENYS
(...)
ACORDS:
Primer. Concedir la subvenció econòmica per import de 3.000 € a favor de l’Escola
Josep Madrenys (NIF Q6755006A), com seguidament es detalla:
Entitat

Concepte

Aplicació

Import concedit que
s’haurà de justificar

Escola Josep Madrenys

Activitats
educatives
segons memòria
del curs 2018/19

4.330.48906

3.000 €

Segon. Aprovar i ordenar el pagament de l’import atorgat amb càrrec a la partida
pressupostària 4.334.48906 del pressupost municipal vigent vista i informada
favorablement la documentació justificativa de la realització de l’activitat objecte
d’aquesta subvenció
Tercer.- APROVAR les condicions a què queda subjecte la present subvenció i que
es concreten en els punts següents:
1. La subvenció es destina a finançar les despeses produïdes durant
l’execució de les activitats educatives i culturals, les quals s’han dut a terme
durant el curs escolar 2018/2019
2. Els/les perceptors/res de subvencions concedides per l’Ajuntament,
s’obliguen a executar les activitats subvencionades de conformitat amb els
principis de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a
la seva justificació.
3. El/la beneficiari/ària d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les
actuacions de comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció
General de l’Ajuntament, i a aportar tota la informació que els sigui
requerida en l’exercici de les actuacions anteriors i en relació a la subvenció
concedida.
4. Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons
rebuts, s’hauran de conservar per un període no inferior a 6 anys,
comptadors des de la finalització del termini de presentació de les
justificacions.
5. Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de
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l’Ajuntament en l’execució del projecte o de l’activitat, en tota la
documentació impresa i en cartells o mitjans electrònics i audiovisuals.
6. Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de
qualsevol subvenció pública concurrent que no s’hagi declarat amb la
sol·licitud.
7. S’entendrà acceptada la subvenció si el/la beneficiari/ària no ha manifestat
expressament les seves objeccions en el termini de 10 dies hàbils
comptador des de la data de la notificació de la present resolució.
8. En tot allò no previst en la present resolució s’estarà al que estableix la Llei
General de Subvencions i el seu Reglament de desenvolupament.

Quart.- ENVIAR el text de la present resolució i les dades estructurades de la
convocatòria fictícia a la Base de Dades Nacional de Subvencions, en compliment
d’allò disposat a l’article 20.8 de la LGS.
Cinquè.- NOTIFICAR la present resolució a l’Escola Josep Madrenys.
Resultat: Aprovat per unanimitat
5.0.- TORN DE PRECS I PREGUNTES
Intervé el regidor d’urbanisme Sr. Quim Vivas qui explica els projectes que es volen
presentar pel PUOSC 2020-2024 i que són els següents:
▪ El Centre de dia per gent gran
▪ Asfaltatge del camí de Sant Romà
▪ L’Altell del pavelló de Sant Dalmai
Intervé la Sra. Alcaldessa qui manifesta que ahir va parlar per telèfon amb en Raúl
Morales de Governació i li va comentar que el Centre de dia el ser un nou servei i
d’acord amb els criteris de puntuació de les bases del PUOSC obtindríem pocs punts, i
pot comportar una reducció de l’import de la subvenció, potser hauríem de pensar
presentar un altra projecte.
El regidor d’urbanisme, manifesta que aquests són els projectes que teníem més
treballats, també hi ha el re asfaltatge de carrers del casc antic, però només tenim un
pressupost, s’hauria de fer la memòria valorada...
Un altra projecte que tenim és la reforma dels vestidors del camp de futbol, que aquí ja
tenim el projecte aprovat inicialment.
S’acorda acabar-ho d’estudiar i tornar a parlar amb Governació de la Generalitat.
Pren la paraula el regidor Sr. Salvador qui manifesta que li han fet arribar el Conveni
de col·laboració amb el Consell Comarcal de la Selva per a la prestació dels serveis de
dinamització empresarial. Que ja teníem signat un conveni amb el Consell Comarcal
però s’ha d’aprovar aquest nou conveni per ajustar-lo a la normativa actual. Proposarà
la seva aprovació en la propera Junta de Govern Local.
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.
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Vilobí d’Onyar, a data de signatura electrònica.
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