ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 30 DE GENER
DE 2020
Identificació de la sessió:
Núm. JGL2020000003
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 30 de gener de 2020
Hora d’inici: 09:35 h
Hora de fi: 10:10 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 dóna lectura a l’acta corresponent a la sessió del 15 de gener de 2020,
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’ACORD D’INICI I ADJUDICACIO DEL CONTRACTE BASAT EN
L’ACORD MARC PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE COBRAMENTS A
L’ESTRANGER DE SANCIONS EN MATÈRIA DE TRÀNSIT A TITULARS I
CONDUCTORS AMB DOMICILI FORA D’ESPANYA DE LA CENTRAL DE
CONTRATACIÓ DE LA FEMP (Lot 4: Catalunya, València, Múrcia, Illes Balears)
(…)
S’ACORDA:
PRIMER.- Iniciar el procediment de licitació i simultàniament adjudicar el Contracte
basat per a la prestació del servei de cobraments a l'estranger de sancions en matèria
de trànsit a titulars i conductors amb domicili fora d'Espanya de l’Ajuntament de Vilobí
d’Onyar a NIVI CREDIT, SRL , única adjudicatària del Lot (4) de l'Acord marc per a la
prestació del servei de cobraments a l'estranger de sancions en matèria de trànsit a
titulars i conductors amb domicili fora d'Espanya per part de la central de contractació
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de la FEMP, amb subjecció a les condicions previstes en l'antecedent novè, així com al
que es disposa en el Plec de Clàusules Administratives Particulars i en el Plec de
Prescripcions Tècniques.
SEGON- Notificar a l'adjudicatària a través de la plataforma informàtica de la Central de
Contractació, publicar aquesta resolució en el perfil del contractant d'aquesta Entitat
Local (especificar), i donar per iniciat el termini per a interposar recurs especial en
matèria de contractació conforme al que es preveu en els articles 44 i següents de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic).
TERCER.- Formalitzar el contracte una vegada finalitzi el termini per a la interposició de
recurs, incorporant el mateix a la plataforma informàtica de la Central de Contractació
de la FEMP.
Resultat: Aprovat per unanimitat
3.0.- PROPOSTA MODIFICACIÓ DEL TRAÇAT DEL CAMÍ RURAL A L’INTERIOR DE
LA FINCA DE CAN XARGAI
Vista la sol·licitud presentada per:
NÚM .EXPEDIENT:
PROMOTOR:
DATA DE PRESENTACIÓ:
EMPLAÇAMENT:
REFERÈNCIA CADASTRAL:
DESCRIPCIÓ OBRES:

2436-000050-2019 (X2019001942)
P.R.B.
4/12/2019 – E2019005766
Finca de C.X. de St. Dalmai
Finca: 17248******************
Masia: **********************
Modificació del traçat del camí rural a l’interior de la
finca de C.X.

(…)
S’ACORDA:
Primer. - CONCEDIR a P.R.B. representat per F.F.X., salvat el dret de propietat i sense
perjudici de tercers, la llicència d’obres sol·licitada per a la Modificació del traçat del
camí rural a l’interior de la finca de C.X. de St. 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 7.724,80 € .................................................. 231,74 €
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Taxa............................................................................................................... 180,00 €
IMPORT TOTAL TRIBUTS: ....................................................................... 411,74 €
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 abans de l’inici de
les obres s’ha d’aportar la següent documentació:
•
•
•

Full d’assumeix de la direcció facultativa visat i signat (arquitecte)
Assumeix de coordinació de seguretat i salut visat i signat
Còpia de l’acta d’inici de les obres estesa per la direcció facultativa.

D’acord amb l’art. 37.3 del Decret 64/2014, una vegada finalitzades les obres, s’haurà
d’entregar a l’ajuntament una còpia del certificat final d’obres expedit per la direcció
facultativa de les obres
El termini màxim per a l’execució de les obres d’aquesta llicència urbanística és d’un
any per començar les obres i de tres anys per acabar-les, ambdós terminis es computen
a partir de l’endemà de la notificació de la llicència atorgada. Es poden prorrogar
automàticament per la meitat dels terminis fixats si la persona titular de la llicència
urbanística ho sol•licita justificadament abans que hagi transcorregut el termini de què
es tracti.
Les llicències urbanístiques no alteren les situacions jurídiques privades existents entre
els particulars i s’entenen atorgades salvat el dret de propietat i sense perjudici de tercer.
(...)

Resultat: Aprovat per unanimitat
5.0.- ASSUMPTES URGENTS
No n’hi ha
6.0.- 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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