ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 26 DE FEBRER
DE 2020
Identificació de la sessió:
Núm. JGL2020000005
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 26 de febrer de 2020
Hora d’inici: 09:45 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:
-

-

-

Proposta d’adjudicació del contracte privat de creació i interpretació artística i
d’espectacles musical pel dia 8 de març de 2020
Proposta per aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Vilobí
d'Onyar i l'Institut de Rocagrossa de Lloret de Mar per a la formació pràctica en
centres de treball
Proposta d'aprovació de rectificació de l'error material de l'acord de la Junta de
Govern Local de data 23 d'octubre de 2019 en relació a l'import d'execució
material del projecte d'obres per la reforma i ampliació de l'edifici dels vestidors
del camp de futbol municipal de Vilobí d'Onyar
Proposta establiment del preu públic per la prestació d’activitats ludico culturals
i de temps lliure que organitza l’Ajuntament.

S’aprova per unanimitat la seva incorporació com assumptes urgents
1.0.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACTA ANTERIOR
La secretària-interventora dona lectura a l’acta corresponent a la sessió de 12 de febrer
de 2020, aquesta esdevé aprovada per assentiment dels membres presents, de
conformitat amb l’article 91, apartat primer, del ROF.
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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 L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ,
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DEL
SERVEI DE CÀTERING DE L’ESCOLA BRESSOL EL PATUFET, L’OBERTURA DEL
PROCEDIMENT DE LICITACIÓ.
(…)
S’ACORD:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, del
contracte administratiu del servei de càtering de l’escola bressol “El Patufet”, per import
de 153.457,02€, corresponents al valor estimat del contracte, als qual s’hauran de
repercutir 12.143,61€ corresponents al 10% de l’Impost sobre el Valor Afegit (pel que fa
a la part del servei no exempta) i una durada de 1 any més dues possibles pròrrogues
d’1 any i el 20% de modificacions.
SEGON.- Autoritzar la despesa amb càrrec al pressupost en vigor i a pressupostos
futurs per un import total de 165.600,63€ IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 6.326.22799 pels exercicis 2020 a 2023 d’acord amb la distribució
següent:
Import 2020: 35.127,40€
Import 2021: 55.200,21€
Import 2022: 55.200,21€
Import 2023: 20.072,81€
TERCER.- Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions
Tècniques Particulars que han de regir la contractació mitjançant procediment obert del
present contracte de serveis.
QUART.- Procedir a l’obertura del procediment d’adjudicació del present contracte per
procediment obert, donant ordre que es procedeixi a la publicació del pertinent anunci
al perfil del contractant d’aquest Ajuntament, per tal que en el termini de 15 dies naturals
es presentin les proposicions que s’estimin pertinent en format electrònic mitjançant la
plataforma:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&keywor
d=vilob%C3%AD&reqCode=viewDetail&idCap=3156220
Resultat: Aprovat per unanimitat

3.0.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ CULTURAL ENTRE LA
FUNDACIÓ DEL GRAN TEATRE DEL LICEU I L’AJUNTAMENT DE VILOBÍ
D’ONYAR PER LA PROJECCIÓ DE L’ÒPERA CARMEN DE BIZET
(…)
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RESOLC:
Primer:- Aprovar el conveni de col·laboració cultural entre la fundació del gran teatre
del liceu i l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar per la projecció de l’òpera “Carmen” de Bizet
el dissabte 20 de juny a les 22.00h i que consta com annex d’aquest acord.
Segon:- Comunicar el present acord a la fundació del gran teatre del liceu
(…)

Resultat: Aprovat per unanimitat
4.0.- PROPOSANT SOL·LICITAR UNA SUBVENCIÓ AL MINISTERI DE L’INTERIOR,
PROTECCIÓ CIVIL, PER LES DESTROSSES DEL TEMPORAL GLORIA,
OCURREGUDES EL 21, 22 I 23 DE GENER DE 2020, AL MUNICIPI DE VILOBÍ
D’ONYAR
(…)
ES DISPOSA:
“1r. Sol·licitar al Ministeri de l’Interior, una subvenció, per import de 52.127,27 euros,,
la reparació dels desperfectes ocasionats pel temporal “Glòria” al municipi de Vilobí
d’Onyar
2n. Comunicar aquest acord al Ministeri de l’Interior per tal de que tramiti la sol·licitud
corresponent.
3r. Facultar a la Sra. Cristina Mundet Benito, com Alcaldessa, o persona en qui delegui,
per la signatura de quants documents siguin necessaris per la tramitació de la present
sol·licitud.
4t. Es fa constar expressament que l’Ajuntament no disposa de cap altra subvenció o
ingrés afectat per l’activitat que es tracta que sumats a l’ajuda del Ministeri de l’Interior
sobrepassi el seu cost total ”
Signat i datat electrònicament,
Resultat: Aprovat per unanimitat

5.0.- ASSUMPTES URGENTS
5.1.- Proposta d’adjudicació del contracte privat de creació i interpretació artística
i d’espectacles musical pel dia 8 de març de 2020
(…)
ACORDS:
Primer:- Contractar a l’Associació Cràdula Teatre amb NIF: G17601899 i domicili a la
Crta. provincial nº163 de Cassà de la Selva (17244) per dur a terme l’espectacle “Que
sigui l’últim cop” el dia 8 de març de 2020, en motiu dels actes del dia de la dona.
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Segon.- El contracte tindrà una durada d’un dia el 8 de març de 2020.
Tercer:- Que l’acceptació i execució del present acord per part del contractista porta
implícita la declaració sota la seva responsabilitat de que reuneix totes i cadascuna de
les condicions exigides per contractar amb l’administració i no està sotmès en cap de
les prohibicions per contractar, de conformitat amb allò que es disposa en els articles 71
i ss de la LCSP
Quart:- Una vegada realitzat el servei, incorpori's la factura corresponent, d'acord amb
l'article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic -*LCSP
2017-, i tramiti's el pagament si escau.
Cinquè:- Publiqui's el contracte menor en el Perfil de Contractant en la forma prevista
en l'article 63.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic *LCSP 2017-, comprenent la informació a publicar el seu objecte, durada, l'import
d'adjudicació, inclòs l'IVA, i la identitat de l'adjudicatari.
Sisè:- El servei s'executarà sota la direcció del regidor de cultura, Sr. Pitu Borrell, que
exercirà les facultats del responsable del contracte.
Setè.- L’adjudicatari haurà de complir amb les següents obligacions:
▪

▪
▪

Complir la programació contractada, tal com s’ha previst en aquest contracte, en
les dates assenyalades, aplicant la diligència específica que correspongui a les
seves personals aptituds artístiques i seguint les instruccions de l’Ajuntament en
allò que afecte a l’organització de l’espectacle, advertint amb l’antelació suficient
les necessitats de modificació de les actuacions en casos de força major.
Realitzar el muntatge de la instal·lació necessària per a l’actuació, (equipament
tècnic, instruments, taula de mescles...).
Adoptar les mesures per a salvaguardar la integritat de les persones físiques i
de les coses, sempre que no concorrin causes de força major que no siguin
imputables a l’artista.

Vuitè:- Notifiqui's la present resolució al contractista adjudicatari, amb indicació dels
recursos que siguin procedents.
Resultat: Aprovat per unanimitat
5.2.- Proposta per aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Vilobí
d'Onyar i l'Institut de Rocagrossa de Lloret de Mar 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 Rocagrossa de Lloret de Mar i l’ajuntament de Vilobí d’Onyar,
per a la realització de pràctiques acadèmiques externes de l’alumne, M.C.R., de primer
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cicle de formació professional, ensenyament i animació socioesportiva (AEA0), que
figura en l’annex d’aquest acord.
Segon.- Designar com a tutor de les pràctiques J.O.B., tècnic mig d’esports de
l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar
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 Rocagrossa de Lloret de Mar, 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
5.3.- Proposta d'aprovació de rectificació de l'error material de l'acord de la Junta
de Govern Local de data 23 d'octubre de 2019 en relació a l'import d'execució
material del projecte d'obres per la reforma i ampliació de l'edifici dels vetidors
del camp de futbol municipal de Vilobí d'Onyar
(…)
S’ACORDA:
Primer- Rectificar l’error material relatiu al pressupost d’execució per contracte que
consta a l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de data 23 d’octubre de 2019,
produït per l’error aritmètic detectat en el projecte presentat i:
On diu:
“ pressupost d’execució per contracte ascendeix a 207.601,94 (IVA inclòs)”
Ha de dir:
“pressupost d’execució per contracte ascendeix a 210.250,43 (IVA inclòs)”
Resultat: Aprovat per unanimitat
5.4.- Proposta establiment del preu públic per la prestació d’activitats ludico
culturals i de temps lliure que organitza l’Ajuntament.
(…)
ACORDS:
PRIMER. Aprovar els preus públics segons s’indica en l’Annex a aquest acord
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SEGON:- Establir per l’espectacle “Que sigui l’últim cop” de l’Associació Cràdula Teatre,
que es preveu dur a terme el dia 8 de març de 2020 un preu públic de 5,00€ atès el cost
i característiques de l’espectacle.
TERCER. Publicar al taulell d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web municipal.
QUART. Comunicar els presents acords al Departament d’Intervenció.
Annex 1.- PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ D’ACTIVITATS DE FORMACIÓ,
LUDICO-CULTURALS I DE TEMPS LLIURE
Preu públic per la prestació d’activitats lúdic-culturals i de temps lliure organitzades per
l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar
Dinar popular organitzat per l’Ajuntament

13,00€/participant adult
8,50€/participant infantil

Preu públic per actuacions musicals, teatrals o similars.
a) Servei o activitat pel qual s’exigeixi.
Constitueix el fet imposable l’assistència a actuacions musicals, teatrals o similars.
b) Obligats al pagament.
Qualsevol persona que vulgui assistir als espectacles de pagament programats.
c) Tarifa.
Tarifa programa ESCÈNICS

3,00€

Tarifa mínima

5,00€

Tarifa màxima

20,00€

*Normes d’aplicació de les tarifes per la venda d’entrades a actes culturals
El preu públic per l’entrada a cada espectacle o acte concret es determinarà d’acord
amb el cost, les característiques i condicions d’aquest, i es fixarà per resolució de la
Junta de Govern Local entre la tarifa mínima i màxima anteriors.
Aquests criteris no exclouen que s’estableixin promocions especials (professionals del
sector, Oficina de Difusió Artística de la Diputació, Generalitat, altres programadors,
companyies, etc) a un preu reduït o gratuït, que s’atendran amb la discrecionalitat que
correspongui i segons les directrius dels responsables dels equipaments i en funció de
la disponibilitat de localitats.
Resultat: Aprovat per unanimitat
7.0.- TORN DE PRECS I PREGUNTES
No n’hi han
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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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