ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 20 DE
NOVEMBRE DE 2019
Identificació de la sessió:
Núm. JGL2019000022
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 20 de novembre de 2019
Hora d’inici: 08:10 h
Hora de fi: 09:30 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.

1.0.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACTA ANTERIOR
La secretària-interventora dona lectura a l’acta corresponent a la sessió de 6 de
novembre 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 ATORGAMENT SUBVENCIO NOMINATIVA MARXA CICLISTA
BTT
S’ACORDA:
Primer. Concedir la subvenció econòmica, com seguidament es detalla:
Entitat

Concepte

Aplicació

Import
concedit que
s’haurà de
justificar

Club Ciclista Tres
Campanars

Marxa ciclista BTT
memorial
Alfons
Adroher dia 17 de
novembre de 2019

1.340.48902

1.150 €
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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 1.340.48902 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 al Sr. Josep Noguer Berenguer, com a representant del Club
Ciclista Tres Campanars.
Resultat: Aprovat per unanimitat

3.0.- PROPOSTA APROVACIO CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL
CONSELL COMARCAL DE LA SELVA I L'AJUNTAMENT DE VILOBÍ D'ONYAR
PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE DINAMITZACIO EMPRESARIAL
S’ACORDA:
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i
l’ajuntament de Vilobí d’Onyar per a la prestació dels serveis de dinamització
empresarial, que figura com annex al present acord.

Página 2 de 3

Segon.- Autoritzar la despesa amb càrrec a pressupostos futurs per un import total de
3.500 euros anuals amb càrrec a l’aplicació pressupostària 7.433.46505 pels exercicis
2020-2023.
Tercer.- Facultar l’Alcaldessa presidenta per a signar tots els documents necessaris
en relació amb el present acord.
Quart.- Notificar el present acord al Consell Comarcal de la Selva.
(...)
4.0.- PROPOSTA APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL
CONSELL COMARCAL DE LA SELVA I L'AJUNTAMENT PER AL MANTENIMENT I
PROMOCIÓ D'ITINERARIS DE SENDERISME, CICLOTURISME I BTT.
S’ACORDA:
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i
l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar per al manteniment i promoció d’itineraris de
senderisme, cicloturisme i BTT.
SEGON. Autoritzar la despesa amb càrrec a pressupostos futurs per un import total
de 5.415,75 euros anuals amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2.170.46506 pels
exercicis 2020-2023
TERCER. Facultar l’alcaldessa presidenta per a signar tots els documents necessaris
en relació amb el present acord.
QUART- Notificar el present acord al Consell Comarcal de la Selva.
Resultat: Aprovat per unanimitat
5.0.- ASSUMPTES URGENTS
NO N’HI HA
6.0.- TORN DE PRECS I PREGUNTES
NO N’HI HAN
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 ela presidenta
amb mi.
Vilobí d’Onyar, a data de signatura electrònica.
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