ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 11 DE MARÇ
DE 2020
Identificació de la sessió:
Núm. JGL2020000006
Caràcter: Sessió Ordinària
Data:11 de març de 2020
Hora d’inici: 09:30 h
Hora de fi:10:40 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 26 de febrer
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 APROVACIÓ CALENDARI DE VACANCES DE 2020
(…)
ACORDA:
1.Aprovar la previsió de vacances del personal de l’àrea d’esports i joventut, segons les
noves propostes realitzades per cadascun dels treballadors (G.P. i J.O.), que consten
en l’expedient i s’annexen a aquest acord, tot fent avinent que els canvis o noves
peticions s’hauran de sol•licitar mitjançant E-TRAM, previ consens amb el/la
responsable de l’àrea.
2. Aprovar la previsió de vacances del personal de la Biblioteca, segons la nova proposta
realitzada per la treballadora G.M., que consta en l’expedient i s’annexa a aquest acord,
tot fent avinent que els canvis o noves peticions s’hauran de sol•licitar mitjançant ETRAM, previ consens amb el/la responsable de l’àrea.
Página 1 de 8

3. Aprovar la previsió de vacances del personal de la Guàrdia Municipal, segons
premisses acordades en la reunió interna de data 02/03/2020, d’acord amb els
calendaris que consten el l’expedient i s’annexen en aquest acord, tot fent avinent que
els canvis o noves peticions s’hauran de sol•licitar mitjançant E-TRAM, previ consens
amb el/la responsable de l’àrea.
4. Notificar l’acord als interessats
(…)
Resultat: Aprovat per unanimitat
3.0.- PROPOSTA D’ACORD PER APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE
LES OBRES DE REFORMA DELS VESTIDORS DEL CAMP DE FUTBOL
MUNICIPAL MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT
(…)
PROPOSA:
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 negociat sense publicitat,
amb un valor estimat de contracte de 173.760,69€ (IVA exclòs).
Segon.- Autoritzar la despesa de 210.250,43€, IVA inclòs, amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries 1.342.62208 del Pressupost Municipal de 2019 i 1.920.61900 del
Pressupost Municipal de 2020.
Tercer.- Disposar l’obertura del procediment negociat sense publicat per tramitació
ordinària.
Quart.- CONVIDAR a les següents empreses, a participar en el procediment i a què
pressentin les seves ofertes, d’acord amb l’establert als plecs:
-

CONSTRUCCIONS BUSQUETS, SL
GESPROMAT
ARCADI PLA, SL

Cinquè.- Publicar en el perfil del contractant de l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar tota la
documentació integrant de l’expedient de contractació, per tal que els licitadors
convidats pugin consultar el PCAP i PPT, als quals podran accedir a través de la web
de de l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar, mitjançant l’enllaç del Perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=sear
chCn&reqPhase=Cn&pagingPage=0&idCap=3156220
Les empreses convidades hauran de presentar les seves proposicions d’acord amb
l’establert al PCAP, en format electrònic mitjançant la plataforma :
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https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&keywor
d=vilob%C3%AD&reqCode=viewDetail&idCap=3156220
Resultat: Aprovat per unanimitat
4.0.- PROPOSTA PER APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ,
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT, DEL
CONTRACTE ADMINISTRATIU DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE LES
INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS DELS EDIFICIS DE
COMPETÈNCIA DE L’AJUNTAMENT DE VILOBÍ D’ONYAR.
(…)
S’ACORDA:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat
abreujat, del contracte administratiu del servei de manteniment de les instal·lacions de
protecció contra incendis dels edificis municipals, per import de 15.664,94€,
corresponents al valor estimat del contracte, als qual s’hauran de repercutir 3.289,64€
corresponents a l’Impost sobre el Valor Afegit i una durada de 3 anys més una possible
pròrroga 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 18.954,57€ IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 1.136.22702 pels exercicis 2020 a 2023 d’acord amb la distribució
següent:
Import 2020: 4.297,61€
Import 2021: 3.832,71€
Import 2022: 6.648,10€
Import 2023: 4.176,15€
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
5.0.- PROPOSTA ADMETRE A TRÀMIT EL PROJECTE D’ACTUACIÓ ESPECÍFICA
PER A LA CONSTRUCCIÓ DE DOS MAGATZEMS AGRÍCOLES I UNA PISCINA
D’AIGUA NATURAL A CAN BOADES DE ST. DALMAI
(…)
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S’ACORDA:
PRIMER.- Admetre a tràmit el Projecte d’actuació Específica presentada per la societat
MILLORES AGRÀRIES, S.L.U. representada per I.B.P., en què proposa la construcció
d’una nau amb l’ús de magatzem per a eines destinades a labors agrícoles, un cobert
per xais, una tanca cinegètica, i la legalització de dos coberts agrícoles i un galliner a
can Boades de St. Dalmai, en sòl no urbanitzable.
SEGON.- Obrir un període d’informació pública per termini d’un mes en el Butlletí Oficial
de la Província de Girona, que també es publicarà a la seu electrònica d’aquest
Ajuntament.
TERCER. Obtenir els informes següents previstos per l’article 52 del Reglament sobre
protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig:
• Informe previ del Departament competent en matèria de Cultura.
• Informe previ del Departament competent en matèria d’agricultura i ramaderia, en
relació a si les actuacions estan compreses en algun pla sectorial agrari, i en cas
contrari, sobre els efectes i les repercussions que l’actuació pot ocasionar al
funcionament de l’activitat de les explotacions que en puguin resultar afectades.
• Informe previ de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).
• Informe previ de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.
• Informe previ de Patrimoni Natural i Biodiversitat.
• Sol.licitar l’autorització de l’AESA
QUART.- Remetre les al·legacions presentades als Serveis Tècnics per al seu informe,
si s’escau.
CINQUÈ.- Determinar que, realitzats els tràmits anteriors i obtinguts els informes
preceptius cal procedir a l’aprovació prèvia de l’expedient.
SISÈ.- Comunicar a l’interessat el present acord.
Resultat: Aprovat per unanimitat
6.0.- CONCESSIO LLICÈNCIA D'URBANÍSTICA PER LA TALA D’ARBRES AL
RESTAURANT EL MIRADOR DE VILOBI
Vista la sol·licitud presentada per:
EXPEDIENT:
PROMOTOR:
DATA DE PRESENTACIÓ:
EMPLAÇAMENT:
REFERÈNCIA CADASTRAL:
DESCRIPCIÓ OBRES:

2436-000045-2019 (X2019001764)
I.F.U., en representació de RESTAURACIÓ VILOBÍ
SERVICE
5/11/2019 – E2019005194
Restaurant el Mirador de Vilobí
000600100DG83G0001JM
Tala de 6 pins

(…)

S’ACORDA:
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Primer. - CONCEDIR a I.F.U., en representació de RESTAURACIÓ VILOBÍ SERVICE,
salvat el dret de propietat i sense perjudici de tercers, la llicència d’urbanistica sol·licitada
per la tala de 6 pins al restaurant el Mirador de Vilobí, amb referència cadastral
1000600100DG83G0001JM.
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 laliquidació 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 1000,00 €....................................................... 30,00 €
Taxa............................................................................................................... 24,40 €
IMPORT TOTAL TRIBUTS: ....................................................................... 54,40 €
(…)
Resultat: Aprovat per unanimitat
7.0.- CONCESSIO LLICÈNCIA D'OBRES PER LA REFORMA DE LA PISCINA I
TANCA DE CAN BES DE VILOBÍ
Vista la sol·licitud presentada per:
EXPEDIENT:
PROMOTOR:
DATA DE PRESENTACIÓ:
EMPLAÇAMENT:
REFERÈNCIA CADASTRAL:
DESCRIPCIÓ OBRES:

2436-000005-2020 (X2020000199)
AGROPECUÀRIA MAS BES SL
05/02/2020 – E2020000628
Casa de turisme rural “Les Moreres” (antiga Can
Bes) del veïnat de Sarreda
17248A010000640001TF
Reforma de piscina i tanca

(…)

S’ACORDA:
Primer. - CONCEDIR a la societat Agropecuària Mas Bes, SL representada per J.V.E.,
salvat el dret de propietat i sense perjudici de tercers, la llicència d’obres sol·licitada per
la reforma de la piscina i la tanca de l’habitatge de turisme rural “Les Moreres” (antiga
Can Bes) del veïnat de Sarreda de Vilobí.
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
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procedeixin, APROVAR laliquidació 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 11.700,00 €.................................................. 351,00 €
Taxa............................................................................................................... 40,47 €
IMPORT TOTAL TRIBUTS: ....................................................................... 391,47 €
(…)
Resultat: Aprovat per unanimitat
8.0.- APROVACIÓ ADDENDA AL CONVENI MARC AMB EL CONSELL COMARCAL
DE LA SELVA PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS SOCIALS BÀSICS I
ESPECIALITZATS AL MUNICIPI DE VILOBÍ D'ONYAR PER A L'ANY 2020
(…)
S’ACORDA:
Primer- Aprovar l’addenda per l’any 2020 del conveni per la prestació dels serveis
socials bàsics i especialitzats al municipi de Vilobí d’Onyar, d’acord amb el text tramès
pel Consell Comarcal de la Selva que consta com annex d’aquest acord.
Segon- Autoritzar i Disposar la despesa fixa del servei de treballador social, educador
social i administratius per import de 27.678,22 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària
5.231.46501 del pressupost municipal vigent.
Tercer- Autoritzar i Disposar la despesa pels serveis de SAD Social, SAD Dependència,
servei de teleassistència, transport adaptat, servei d’atenció a la dona i servei
d’intervenció socioeducativa per un import de 22.803,87 € amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 5.231.46501. (Aquesta despesa pot variar en funció del nombre
d’usuaris i/o hores de servei o trajectes realitzats).
Quart:- Facultar l'alcaldessa-presidenta per a la signatura del conveni i per tal que porti
a terme totes les actuacions necessàries per a fer plenament executius els acords.
Cinquè:- Comunicar el present acord al Consell Comarcal de la Selva i donar-ne compte
el proper ple que es celebri.
Sisè:- Publicar el conveni a la seu electrònica de l’Ajuntament.
(…)
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Resultat: Aprovat per unanimitat
9.0.- PROPOSTA D'APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL
CONSELL COMARCAL DE LA SELVA, PER A LA REALITZACIO D'ACCIONS
D'EXPERIÈNCIA LABORAL, EN EL MARC DEL PROGRAMA TREBALL I
FORMACIÓ (RESOLUCIÓ TSF/2232/2019)
(…)
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 realització d’accions d’experiència laboral, en el
marc del Programa Treball i Formació (Resolució TSF/2232/2019).
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa màxima de 19.312,50 € establerta en l’annex
del conveni amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1.241.46504.
Tercer:- Facultar l’Alcaldessa tant àmpliament com en dret sigui necessari per dur a
terme aquest acord.
Quart.- Donar-ne la publicitat reglamentària.
Cinquè.- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal de la Selva.
(…)
Resultat: Aprovat per unanimitat
10.0.- ADHESIÓ I APORTACIÓ ECONÒMICA A LA CAMPANYA "MULLA'T PER
L'ESCLEROSI MÚLTIPLE"
(…)
S’ACORDA:
Primer.- Adherir-se a la campanya “Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple” que tindrà lloc el
proper dia 12 de juliol de 2020.
Segon.- Fer una aportació econòmica de 100 € a la campanya “Mulla’t per l’Esclerosi
Múltiple”.
Tercer.- Autoritzar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 5.231.48000
Resultat: Aprovat per unanimitat
12.0.- PROPOSTA DE COL·LABORACIÓ ECONÒMICA A LES JORNADES
ESPORTIVES DEL CENTRE DE RECURSOS PEDAGÒGICS DE LA SELVA

(…)
S’ACORDA:
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Primer.- Col·laborar econòmicament mitjançant l’aportació de 25,00€, amb el Centre de
Recursos Pedagògics la Selva per les jornades esportives dels dies 29 i 30 d’abril de
2020.
(…)
_

Tercer.- Autoritzar, disposar i ordenar la despesa de 25,00 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 1.920.48007 del pressupost municipal vigent.
Quart.- Traslladar aquests acords al Centre de Recursos Pedagògics la Selva i als
Serveis de Tresoreria Municipal.
Resultat: Aprovat per unanimitat
13.0.- PROPOSTA PER APROVAR, SI S’ESCAU, LA PRÒRROGA DEL CONVENI
PER LA CESSIÓ D’UN DRET DE PAS A PRECARI EN TERRENYS, PER
ADEQUACIÓ DE TRAM DE CAMÍ PEATONAL.
(…)
S’ACORDA:
PRIMER:- APROVAR la pròrroga d’un any fins el 15 de desembre de 2020, del conveni
per la cessió d’un dret de pas a precari en terrenys, per adequació de tram de camí
peatonal signat en data 15 de desembre de 2017
SEGON.- NOTIFICAR el presenta acord als interessats.
TERCER.- DONAR-NE la publicitat reglamentària.
Resultat: Aprovat per unanimitat
14.0.- ASSUMPTES URGENTS
No n’hi ha
15.0.- 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 la presidenta amb
mi.
Vilobí d’Onyar, a data de signatura electrònica.
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