ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 18 DE
DESEMBRE DE 2019
Identificació de la sessió:
Núm. JGL2019000024
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 18 de desembre 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.
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:
▪

Proposta d’aprovació de les bases del concurs de pessebres de 2019.

S’aprova per unanimitat la seva incorporació com assumptes urgents.

1.0.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACTA ANTERIOR
La secretària dóna lectura a l’acta corresponent a la sessió de 4 de desembre 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 PER APROVAR LA CERTIFICACIÓ NÚM. 2 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

(...)
S’ACORDA:
Primer.- Aprovar la Certificació núm. 2 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 61.185,65€ (IVA inclòs)
Segon.- Aplicar la despesa a la partida pressupostària 5.165.62300 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

3.0.- CONCESSIÓ SUBVENCIÓ NOMINATIVA A L'ASSOCIACIÓ ALS PASTORETS
DE VILOBÍ D'ONYAR
(...)
S’ACORDA:
Primer.- Concedir la subvenció econòmica per import de 3.000 € a favor de
l’associació Els Pastorets de Vilobí d’Onyar, com seguidament es detalla:

Entitat

Concepte

Aplicació

REPRESENTACIÓ
ASSOCIACIÓ
ELS DELS PASTORETS A
PASTORETS
DE VILOBÍ D’ONYAR ELS
4.330.48906
VILOBÍ D’ONYAR
DIES 26 I 28 DE
DESEMBRE

Import concedit
que s’haurà de
justificar

3.000 €

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.- Autoritzar i disposar la despesa de 3.000 € amb càrrec a la partida
pressupostària 4.330.48906 del pressupost municipal vigent i fer constar que es podrà
efectuar el pagament d’una bestreta màxima del 70% de l’import atorgat prèvia
sol·licitud de la mateixa.
Quart.- S’entendrà acceptada la subvenció si el beneficiari no ha manifestat
expressament les seves objeccions en el termini de 10 dies comptadors des de la data
de la notificació d’aquesta resolució.
Cinquè.- 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.
Sisè.- Notificar-ho al Sr. Gerard Saus Blanch, com a representant de l’Associació Els
Pastorets de Vilobí d’Onyar.
Resultat: Aprovat per unanimitat

4.0.- PROPOSTA CONCESSIÓ LLICÈNCIA D'OBRES PER A LA TALA D’ ARBRES
DE 25 POLLANCRES AL POLÍGON 11 PARCEL.LA 13 DE ST. DALMAI
Vista la sol·licitud presentada per:
EXPEDIENT:
PROMOTOR:
DATA DE PRESENTACIÓ:
EMPLAÇAMENT:
REFERÈNCIA CADASTRAL:
DESCRIPCIÓ OBRES:
(...)
S’ACORDA:

2436-000040-2019 (X2019001559)
J.M.C.
27/09/2019 – E2019004513
Polígon **, parcel·la ** de Sant Dalmai
*****A01100*****00RE
Tala de 25 pollancres

Primer. - CONCEDIR a J.M.C., salvat el dret de propietat i sense perjudici de tercers,
la llicència d’obres sol·licitada per la tala de 25 pollancres al Polígon 11, parcel·la 13
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 400,00 €.................................................. 12,00 €
Taxa............................................................................................................... 40,47 €
IMPORT TOTAL TRIBUTS: ....................................................................... 52,47 €
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
(...)
Resultat: Aprovat per unanimitat
5.0.- PROPOSTA APROVACIÓ DE L’ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I DELS
PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER LA LICITACIÓ
DE LES OBRES DE REFORMA I AMPLIACIÓ DE L’ EDIFICI DE VESTIDORS
VELLS DEL CAMP DE FUTBOL DE VILOBÍ D’ ONYAR
(...)
S’ACORDA:
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació i el plec de clàusules administratives
particulars que regiran la contractació de les obres per la reforma i ampliació de l’edifici
de vestidors vells del camp de futbol, mitjançant, procediment obert, amb tramitació
simplificada, atenent una pluralitat de criteris de valoració mitjançant l’aplicació de
fórmules automàtiques, entre els quals l’oferta econòmica i millores, amb un
pressupost, IVA exclòs de 171.571,86€ euros.
Segon .- Convocar el procediment de contractació del projecte executiu, amb un
pressupost de licitació 171.571,86€ (IVA exclòs), mitjançant la publicació del
corresponent anunci al perfil del contractant de la Corporació.

Tercer.- Autoritzar la despesa de 207.601,95€ (iva inclòs) amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 1.342.62208 del Pressupost Municipal de 2019.
Quart.- Publicar al Perfil del contractant de la seu electrònica municipal
www.vilobidonyar.cat l’anunci de licitació, perquè, durant el termini de 20 dies
naturals, es puguin presentar les proposicions que s’estimin pertinents.
Resultat: Aprovat per unanimitat
6.0.- ASSUMPTES URGENTS
6.1.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LES BASES DEL CONCURS DE PESSEBRES
DE 2019
(...)
S’ACORDA:
PRIMER.- Aprovar les bases específiques que han de regir el concurs de pessebres
en els seus propis termes, i que consten com a annex al present acord.

SEGON.- Determinar que les inscripcions seran fins el dia 31 de desembre de 2019 i
s’hauran de presentar a les oficines municipals de l’Ajuntament o al correu electrònic
ajuntament@vilobidonyar.cat
TERCER.- Autoritzar les despeses que es derivin del concurs a l’aplicació
pressupostària xxx corresponent al pressupost de la corporació per a l’exercici del
2019.
QUART.- Publicar les bases específiques i la convocatòria al tauler d’anuncis, a la
pàgina web i a tots els programes de divulgació.
CINQUÈ.- Autoritzar a l’Alcaldia-Presidència per a la signatura de quants documents
siguin necessaris per a l’execució dels presents acords.
(...)
Resultat: Aprovat per unanimitat
7.0.- TORN DE PRECS I PREGUNTES
No n’hi ha
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 el/la president/a
amb mi.
Vilobí d’Onyar, a data de signatura electrònica.

