ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 15 DE GENER
DE 2020
Identificació de la sessió:
Núm. JGL2020000002
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 15 de gener de 2020
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 18 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 DE MODIFICACIÓ DE L’OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ 2019
(…)
S’ACORDA:
Primer. Aprovar la modificació de l’Oferta Pública d’Ocupació per a l’any 2019,
consistent en aclarir els llocs de treball subjectes a procés d’estabilització, i que queda
de la manera següent:
A. PERSONAL FUNCIONARI

Denominació

Grup

Núm.
Places

Vacants

Vacants
subjectes a
procés
d’estabilització

Vacants
reservades a
promoció
interna

Sistema de
selecció
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Administració General
Tècnic/a
general
d’administració
Administratiu/va

A2

2

C1

5

2

4

0

3

0

Concursoposició lliure

1

Concursoposició lliure
i promoció
interna

Subescala Serveis Especials
Tècnic mig

A2

1

1

0

0

Guàrdia
municipal

C2

6

3

2

3

Concursoposició lliure
Concursoposició lliure
i promoció
interna

B. PERSONAL LABORAL
Vacants
subjectes a
Vacants
procés
d’estabilització
Educació-Biblioteca

Vacants
reservades a
promoció
interna

Denominació

Grup

Núm.
Places

Tècnic/a mig

A2

2

1

1

0

Educador/a

C1

5

2

2

0

Director/a
tècnic
bibliotecari/a

A2

1

1

0

0

Sistema de
selecció

Concursoposició
lliure
Concursoposició
lliure
Concursoposició
lliure

Brigada i neteja
Oficial de
brigada

C2

3

2

2

0

Concursoposició
lliure

Local Jove, Esports, Festes, Entitats, Participació
Tècnic/a
auxiliar

C1

1

1

0

0

Concursoposició
lliure

Així mateix, s’ha procedit a eliminar les places vacans següents:
-

1 Tècnic/a auxiliar bibliotecari/a, atès que ja ha estat provisionada definitivament
1 Oficial de Brigada, atès que ja ha estat provisionada definitivament
1 Neteja, atès que ja ha estat provisionada definitivament

Segon. Publicar la modificació de l’oferta pública d’ocupació 2019 en el Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya i a la seu electrònica de l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar.
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Tercer. Trametre còpia d’aquest acord a la Direcció General de l'Administració Local de
la Generalitat de Catalunya i a l’administració de l’Estat.
Resultat: Aprovat per unanimitat
3.0.- CONCESSIO LLICÈNCIA OBRES PER A LA RESTAURACIO DE LA
LEGALITAT URBANÍSTICA DE LA FINCA DE CA L'HONORIO
Vista la sol·licitud presentada per:
NÚM .EXPEDIENT:
Exp. ESET:
PROMOTOR:
DATA DE PRESENTACIÓ:
EMPLAÇAMENT:
REFERÈNCIA CADASTRAL:
DESCRIPCIÓ OBRES:

LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
2436-000017-2019 (X2019000550)
R.S.A. i J.R.S.
26/03/2019
Polígon **, parcel·la ***17185 Vilobí d’Onyar
17248A00900**********
Projecte per a la restauració de la legalitat urbanística
d’una finca

(…)
S’ACORDA:
Primer. - CONCEDIR a R.S.A. i J.R.S., salvat el dret de propietat i sense perjudici de
tercers, la llicència d’obres sol·licitada per a la restauració de la legalitat urbanística
d’una finca situada al polígon **, parcel•la ***17185 Vilobí d’Onyard.
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 11.045,90 €.................................................. 331,38 €
Taxa............................................................................................................... 150,00 €
IMPORT TOTAL TRIBUTS: ....................................................................... 481,38 €
(…)
Resultat: Aprovat per unanimitat
4.0.- PROPOSTA CONCESSIÓ SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ COLLA JOVE DE
MARXAIRES PER A LA CELEBRACIÓ DE LA MARXA POPULAR VILOBÍ D'ONYAR
DEL DIA 26/01/2020
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(…)
S’ACORDA:
Primer.- Concedir una subvenció econòmica per import de 4.000 € a favor de
l’associació Colla Jove de Marxaires, com seguidament es detalla:

Entitat

Concepte

Aplicació

MARXA
POPULAR
ASSOCIACIÓ COLLA
VILOBÍ D’ONYAR DEL
JOVE DE MARXAIRES
1.340.48010
DIA 26/01/2020

Import concedit
que s’haurà de
justificar
4.000 €

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.- Aprovar i ordenar el pagament del 60% de l’import atorgat, en concepte de
bestreta, amb càrrec a la partida pressupostària 1.340.48010 del pressupost municipal
vigent i el 40% restant s’abonarà en el moment en què es presenti la documentació
justificativa de la realització de l’activitat.
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.
Página 4 de 8

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 a la Sra. Georgina Prunell González, com a representant de
l’Associació Colla Jove de Marxaires.
Resultat: Aprovat per unanimitat
5.0.- PROPOSTA ATORGAMENT SUBVENCIÓ NOMINATIVA ASSOCIACIÓ ONYAR
SOLIDARI
(…)
S’ACORDA:
Primer. Concedir una subvenció econòmica per import de 3.500 € a favor de
l’Associació Onyar Solidari, com seguidament es detalla:

Entitat

Concepte

Compra d’aliments frescos,
Associació Onyar
bolquers i productes d’higiene
Solidari de Vilobí
personal i neteja de la llar

Aplicació

5.231.48002

Import
concedit
s’haurà
justificar

que
de

3.500,00 €

Segon. Aprovar el model de conveni a subscriure entre l’Ajuntament de Vilobí i
l’Associació Onyar Solidari que s’adjunta com annex el present acord.
Tercer:- Subjectar l’atorgament de la concessió d’aquesta subvenció al compliment de
les següents condicions:
▪
▪

A la formalització i signatura del conveni referit anteriorment
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.

Quart.- Aprovar i ordenar el pagament del 50% de l’import atorgat en concepte de
bestreta amb càrrec a la partida pressupostària 5.231.48002 del pressupost municipal
vigent i el 50% restant s’abonarà en el moment en què es presenti la documentació
justificativa de la realització de l’activitat objecte del conveni.
Cinquè. Notificar-ho a la l’Associació Onyar Solidari

Resultat: Aprovat per unanimitat
6.0.- ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEI DE MONITORATGE PER
ACOLLIDA MATINAL I DE TARDES (SAM-SAT), CASALET I AUXILIAR LINGÜÍSTIC
PER L'ESCOLA JOSEP MADRENYS I LA LLAR D'INFANTS MUNICIPAL
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(…)
S’ACORDA:
Primer.- ADJUDICAR a l’empresa BIG BEN ENGLISH TECHING, SL, representada
per M.R.D. i J.P., amb NIF B55035976 i domicili al c/ Sant Josep, 12, de Vilobí d’Onyar,
el contracte de servei de monitoratge per acollida matinal i de tardes (SAM-SAT), casalet
i auxiliar lingüístic a l’escola pública Josep Madrenys i la Llar d’infants municipal El
Patufet de Vilobí d’Onyar, per un preu de contracte de 72.240,27 € per una durada de
dos anys, amb possibilitat de pròrroga de dos anys mes, exempt d’IVA, amb subjecció
als plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques i a l’oferta
presentada, que inclou les millores al contracte sense cost per a l’ajuntament.
Segon.- Publicar l’anunci d'adjudicació en el perfil de contractant en el termini de 15
dies.
Tercer.- Designar com a responsable del contracte a la Sra. Cristina Mundet Benito,
Alcaldessa de l’Ajuntament.
Quart.- NOTIFICAR el present acord la Sra. Montserrat Ribas Duran i la Sra. Jennifer
Povey com a legals representants de l’empresa BIG BEN ENGLISH TECHING, SL,
adjudicatari del contracte i CITAR-LES per la signatura del contracte que tindrà lloc
mitjançant signatura electrònica en el termini de 15 dies a comptar des de la notificació
del present acord.
Cinquè.- DISPOSAR la despesa amb caràcter plurianual per import de 144.480,53
euros IVA exempt, essent el preu del contracte per l’exercici 2020 de 36.120,14 euros
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 6.326.22609 del Pressupost Municipal de 2020
i despeses plurianuals segons el següent detall:
Any 2021: 36.120,13 €
Any 2022: 36.120,13 €
Any 2023: 36.120,13 €
Sisè.- Publicar la formalització del contracte d’aquest servei al Perfil del contractant, i en
el termini no superior a quinze dies un cop signat el contracte.
Setè.- Comunicar al Registre de Contractes del sector Públic les dades bàsiques del
contracte incloent les dades de l’adjudicatari, l’import d’adjudicació, junt amb el
desglossat de l’IVA.
Resultat: Aprovat per unanimitat
7.0.- APROVACIÓ PLA DE GESTIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS
PORTA A PORTA, DEIXALLERIA NETEJA VIÀRIA DE VILOBÍ D'ONYAR 2020
(…)
S’ACORDA:
Primer.- Aprovar el Pla de gestió del servei de recollida de residus porta a porta,
deixalleria i neteja viària de Vilobí d’Onyar, actuacions a realitzar dins la delegació de
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competències de l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar al Consell Comarcal de la Selva per al
2020.
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de 357.061,64 €, per a la prestació del servei
ordinari previst al Pla de gestió, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries que es
detallen:
2.1621.25000
2.1623.25000
7.163.25000

268.984,36 €
44.067,00 €
44.010,28 €

Tercer.- Facultar l’Alcaldessa tant àmpliament com en dret sigui necessari per dur a
terme aquest acord.
Quart.- Donar trasllat d’aquest acord al Consell Comarcal de la Selva.

Resultat: Aprovat per unanimitat
8.0.- PROPOSTA PER APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
L’AJUNTAMENT DE VILOBI D’ONYAR I L’INSTITUT DE SANTA COLOMA DE
FARNERS PER A LA FORMACIÓ PRÀCTICA EN CENTRES DE TREBALL
(…)
S’ACORDA:
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració per la formació pràctica en centres de
treball entre l’Institut de Santa Coloma de Farners i l’ajuntament de Vilobí d’Onyar, per
a la realització de pràctiques acadèmiques externes de l’alumne de segon cicle de
formació professional, gestió administrativa, que figura en l’annex d’aquest acord.
Segon.- Designar com a tutora de les pràctiques la secretària de l’Ajuntament Sra. Sara
Jordà Casas, funcionària amb habilitació de caràcter estatal.
Tercer.- Facultar a l’Alcaldessa de l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar per a fer totes les
gestions i signar tots els documents que siguin necessaris per a l’efectivitat d’aquest
acord.
Quart.- Comunicar aquest acord a l’Institut de Santa Coloma de Farners, als efectes de
la subscripció del conveni.
Cinquè.- Donar trasllat del present acord a la Direcció General de l’Administració Local
del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de
Catalunya, de conformitat amb el que disposa l’article 309.1 del Reglament d’Obres,
activitats i serveis dels ens locals.
Sisè:- Fer-ho públic al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web.
Resultat: Aprovat per unanimitat
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9.0.- PROPOSTA D’ ADHESIÓ AL PLA DE POLÍTIQUES DE DONES DE LA SELVA
2016-2020
(…)
S’ACORDA:
Primer:- Aprovar l’adhesió del municipi de Vilobí d’Onyar al Pla de Polítiques de Dones
de la Selva 2016-2020.
Segon:- Notificar el present acord al Consell Comarcal de la Selva.
Tercer:- Facultar a l’Alcaldessa, tan àmpliament com sigui de menester, per dur a terme
el present acord.
Quart:- Donar publicitat del present acord juntament amb el Pla de Polítiques de Dones
de la Selva 2016-2020 a la web municipal o altres mitjans de comunicació local per al
seu coneixement general.
Resultat: Aprovat per unanimitat

Vilobí d’Onyar, a data de signatura electrònica.
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