ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 27 DE MAIG DE
2021
Identificació de la sessió:
Núm. PLE2021000005
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 27 de maig de 2021
Hora d’inici: 20:00 h
Hora de fi: 21:06 h
Lloc: Telemàtica per streaming i retransmesa en directe pel canal Youtube de
l’Ajuntament
Hi assisteixen:
Cristina Mundet Benito, Alcaldessa
Joaquim Vivas Vidal, Regidor
Biel Merino Serra, Regidor
Pitu Borrell Mató, Regidor
Laura Rosales Pérez, Regidora
Sandra Ros Cruz, Regidora
Salvador Riumalló Sureda, Regidor
Olga Guillem Pujol, Regidora
Judit Gonzalez Garrancho, Regidora
Joan Pagès Aregay, Regidor
Sara Jordà Casas, Secretària
Irene Ramos Burch, Interventora
Ha excusat la seva absència:
Lluís Salvi Camps, Regidor

Desenvolupament de la sessió:
Un cop la secretària ha comprovat l’existència del quòrum que cal perquè es pugui iniciar
la sessió, es comencen a tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia.
1.0.- APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS
Les actes de les sessions del Ple ordinari del dia 25 de març de 2021 i del Ple
extraordinari del dia 29 d’abril de 2021 esdevenen aprovades de conformitat amb l’article
91, apartat primer del ROF, per assentiment de tots els membres assistents.

2.0.- SUPERVISIÓ D’ÒRGANS DE GOVERN:
2.1.- DONAR CONEIXEMENT DE LES JUNTES DE GOVERN LOCAL
Es dona coneixement dels acords adoptats per les Juntes de Govern Local celebrades
des del darrer Ple ordinari:
Junta de Govern Local JGL2021000006 de 25/03/2021

- Aprovació de l’acta de la sessió de 11 de març de 2021.
- Aprovació bases específiques i convocatòria per a la selecció mitjançant concurs
oposició de 2 agents de la Guàrdia Municipal per l’execució d’un programa temporal
mitjançant funcionari/ària interí/ina per programa i formació d’una borsa de treball per
a la cobertura provisional de vacants, substitucions o altres situacions temporals.
- Alta a la “Plataforma de intermediación de datos” (PID) de la Direcció General de
Trànsit (DGT).
- Concessió ajuts individuals formació joves del municipi, matrícula alumnat cursos
oficials educació en el lleure.
- Aprovació conveni de cessió d’ús a precari de terreny per aparcament públic al carrer
Migdia,13.
- Concessió llicència d’obres per la retirada de plaques de fibrociment i nou acabament
al porxo annex finca V.Bòries.
- Concessió llicència d’obres per la reforma de la cuina i saleta de l’habitatge, V.Sarreda.
- Dissolució del condomini parc. 3 de la UA Rectoria de Sant Dalmai.
- Concessió llicència d’obres per la reforma del bany, cuina, parquet i pintar habitatge,
Av. Can Bells.
Junta de Govern Local JGL2021000007 de 08/04/2021
- Aprovació de l’acta de la sessió de 25 de març de 2021.
- Aprovació bases i convocatòria per la selecció de sis joves per treballar al Projecte
Brigada Jove 2021.
- Aprovació expedient de contractació del servei de prevenció aliè de l’Ajuntament de
Vilobí d’Onyar.
- Aprovació expedient de contractació del servei de neteja dels equipaments i
dependències municipals.
- Aprovació pròrroga del contracte d’obres de remodelació del Centre de Dia.
- Concessió llicència d’obres per refer tanca perimetral al C/ Mercè Rodoreda.
- Concessió llicència d’obres enderroc cobert finca rústica de St. Dalmai.
Junta de Govern Local JGL2021000008 de 22/04/2021
- Aprovació de l’acta de la sessió de 8 d’abril de 2021.
- Aprovació expedient de contractació del servei de prevenció aliè de l’Ajuntament.
- Acord de col·laboració amb l’empresa de salut privada Adeslas.
- Concessió llicència d’obres per la implantació d’una carpa per protecció de maquinària,
parcel·la TH-2 Aeroport.
- Aprovació conveni de cessió d’ús a precari de terreny per apartament públic al C/ Sant
Narcís, 38.
- Modificació dels preus públics per la prestació del servei de casals d’estiu i del preu
públic per la utilització del servei SAM-SAT.
- Moció referent a nova línia doble circuit a 400 kV E / S SE Riudarenes.
Junta de Govern Local JGL2021000009 de 5/05/2021
- Aprovació de l’acta de la sessió de 22 d’abril de 2021.
- Aprovació certificació d’obra núm. 2 de les obres de reforma per a Centre de dia.
- Aprovació de l’expedient de contractació del servei de prevenció aliè de l’Ajuntament.
- Aprovació Pla de gestió del servei de recollida de residus porta a porta, deixalleria i
neteja viària de Vilobí d’Onyar 2021.
- Convocatòria ajuts socials per participar en casals d’estiu municipals 2021.
- Concessió llicència obres per a construcció cobert magatzem a finca St. Dalmai.

- Concessió llicència obres per enderrocar un envà de la cuina d’habitatge de la Pujada
d’en Ballestar.
- Concessió llicència d’obres per a actuacions de reparacions puntuals a masia V. Sta.
Margarida.
- Concessió llicència d’obres per remolinar mur exterior a masia V. de la Sarreda.
Junta de Govern Local JGL2021000010 de 19/05/2021
- Aprovació de l’acta de la sessió de 5 de maig de 2021.
- Adhesió al contracte 2019.03.D1 de l’acord marc de subministrament d’energia
elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (exp. 209.03).
- Aprovació conveni de col·laboració amb l’Institut Salvador Espriu de Salt per a la
formació pràctica en centres de treball.
- Aprovació conveni de col·laboració amb la Fundació privada Gentis per a la formació
pràctica en centres de treball activitats en el lleure infantil i juvenil.
- Concessió llicència d’obres per a la instal·lació solar fotovoltaica per a autoconsum a
casa turisme rural al V. De La Sarreda.
- Concessió llicència d¡obres per a la instal·lació solar fotovoltaica per a autoconsum a
masia turisme rural al V. De la Sarreda.
En prenen coneixement els 10 regidors assistents (Cristina Mundet Benito, Joaquim
Vivas Vidal, Biel Merino Serra, Pitu Borrell Mato, Laura Rosales Perez, Sandra Ros
Cruz, Salvador Riumallo Sureda, Olga Guillem Pujol, Judit Gonzalez Garrancho, Joan
Pages Aregay)

2.2.- DONAR CONEIXEMENT DELS DECRETS DE L'ALCALDIA
Es dóna coneixement dels decrets adoptats des del passat Ple ordinari:
Núm. Decret
2021DECR000122
2021DECR000123
2021DECR000124
2021DECR000125
2021DECR000126
2021DECR000127
2021DECR000128
2021DECR000129
2021DECR000130
2021DECR000131
2021DECR000132
2021DECR000133
2021DECR000134
2021DECR000135
2021DECR000136
2021DECR000137
2021DECR000138
2021DECR000139
2021DECR000140
2021DECR000141
2021DECR000142

Data
22/03/2021
22/03/2021
22/03/2021
22/03/2021
23/03/2021
23/03/2021
23/03/2021
24/03/2021
24/03/2021
24/03/2021
24/03/2021
25/03/2021
25/03/2021
25/03/2021
26/03/2021
26/03/2021
26/03/2021
26/03/2021
30/03/2021
06/04/2021
07/04/2021

Concepte
REQUERIR ESMENA DOCUMENTACIO ACTIVITAT ESTACIO SERVEI
INICI EXP. PROTECCIO LEGALITAT ACTIVITAT PARQUING VEHICLES
BAIXA INSCRIPCIO INDEGUDA PADRO HABITANTS PARATGE CAN PELACH
REQUERIMENT ACTIVITAT TRAV CROSA NAU **
CONVOCATORIA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL 25/03/2021
CONVOCATORIA PLE ORDINARI DEL DIA 25/03/2021
ARXIU EXPEDIENT DE REVOCACIO PER CANVI DE TITULARITAT ACTIVITAT
CONCESSIO TARGETA APARCAMENT PERSONES AMB DISMINUCIO 2-2021
BAIXA INCLUSIO INDEGUDA PADRO HABITANTS
ASSABENTAMENT PAVIMENTACIO GARATGE C PERE ANTONI **
CONCESSIO TARGETA APARCAMENT PERSONES AMB DISMINUCIO 3-2021
ASSABENTAMENT REPARACIO VORERA C MESTRAL ** DE VILOBI
ASSABENTAT REFORMA TANCA PL CATALUNYA ** VILOBI
CONVOCATORIA CONSELL DE GOVERN LOCAL DEL 29/03/2021
ADJUDICACIO CM DESBROSSAMENT VIES PUBLIQUES I ZONES VERDES
APROVACIO DE LA RELACIO DE DESPESES O/2021/11 D'IMPORT 10.026,60€
APROVACIO RELACIO DESPESES O/2021/12 D'IMPORT 62.156,23€
APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES O/2021/10 D’IMPORT 36.188,16€
AUTORITZACIO CANVI TITULARITAT NINXOL
CONVOCATORIA JUNTA DE GOVERN LOCAL DIA 8/4/2021
CREACIO COMISSIO I GRUP DISCUSSIO IGUALTAT

2021DECR000143
2021DECR000144
2021DECR000145
2021DECR000146
2021DECR000147
2021DECR000148
2021DECR000149
2021DECR000150
2021DECR000151
2021DECR000152
2021DECR000153
2021DECR000154
2021DECR000155
2021DECR000156
2021DECR000157
2021DECR000158
2021DECR000159
2021DECR000160
2021DECR000161
2021DECR000162
2021DECR000163
2021DECR000164
2021DECR000165
2021DECR000166
2021DECR000167
2021DECR000168
2021DECR000169
2021DECR000170
2021DECR000171
2021DECR000172
2021DECR000173
2021DECR000174
2021DECR000175
2021DECR000176
2021DECR000177
2021DECR000178
2021DECR000179
2021DECR000180
2021DECR000181
2021DECR000182
2021DECR000183
2021DECR000184
2021DECR000185
2021DECR000186
2021DECR000187
2021DECR000188
2021DECR000189
2021DECR000190
2021DECR000191
2021DECR000192
2021DECR000193
2021DECR000194

07/04/2021
08/04/2021
09/04/2021
09/04/2021
12/04/2021
12/04/2021
13/04/2021
14/04/2021
14/04/2021
14/04/2021
15/04/2021
15/04/2021
15/04/2021
16/04/2021
16/04/2021
16/04/2021
16/04/2021
19/04/2021
20/04/2021
20/04/2021
20/04/2021
20/04/2021
20/04/2021
20/04/2021
21/04/2021
22/04/2021
23/04/2021
23/04/2021
23/04/2021
26/04/2021
27/04/2021
27/04/2021
29/04/2021
30/04/2021
30/04/2021
30/04/2021
30/04/2021
30/04/2021
30/04/2021
03/05/2021
03/05/2021
04/05/2021
05/05/2021
06/05/2021
07/05/2021
07/05/2021
12/05/2021
12/05/2021
12/05/2021
12/05/2021
12/05/2021
12/05/2021

TRAMIT. EXP.PUBLICA I SOL. INF. URBANISME ENDERROC EXPLOT.RAMADERA
AUT PAS 2/2021 RALLY CARRILETS DEL 08052021
CONVOCATORIA CONSELL DE GOVERN LOCAL DEL 12/04/2021
SOL·LICITUD SUBVENCIONS ESPORTS A LA DIPUTACIO- PROGRAMES A1 I A2
APROVACIO LLISTAT PROVIS. ADMESOS I EXCLOSOS AMPLIACIO BORSA GM
ADJUDICACIO CM PRIVAT SUSCRIPCIO EL PUNT AVUI
ASSABENTAMENT REFORMA GARATGE C LLEVANT **
CONCESSIO TARGETA APARCAMENT PERSONES AMB DISMINUCIO 5-2021
ADHESIO 2A PRORROGA I ADQUIS. FOTOCOP.1R PIS AJUNT. I LLAR INFANTS
REQUERIMENT COMUNICACIO CANVI TITULARITAT
LLISTAT PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS CONSTITUC. BORSA TREBALL TEI
DESESTIMENT ADJUDICACIO SERVEI PREVENCIO ALIE
CONCESSIO DRET FUNERARI NÚM. *** DEL CEMENTIRI DE VILOBÍ.
CONCESSIO LLIC OBRES CONSTRUCCIO PISCINA
CONCESSIO DRET FUNERARI *** CEMENTIRI VILOBI
CONCESSIO TARGETA APARCAMENT PERSONES AMB DISMINUCIO 4-2021
CONCESSIO LLIC. OBRES CONSTRUCCIO PISCINA
MODIFICACIO BASE 4E I 7 PROCES SELECCIO PER PROGRAMA 2 AGENTS GM
APROVACIO ADDENDA CONVENI SERVEIS SOCIALS 2021
AJDUDICAR CONTRACTE DE SERVEI PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
SOL LICITUD COMISSIO DE SERVEIS SECRETARIA S.J.C.
ADMETRE TRAMIT PER OBRES PROVIS. REFORMA INTERIOR NAU INDUSTRIAL
ADJUDICACIO CM RESTAURACIO VEGETAL MARGES RIU ONYAR
CONVOCATORIA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL 22/04/2021
APROVACIO RELACIO DESPESES O/2021/13 D'IMPORT 132.708,75€
CONVOCATORIA CONSELL DE GOVERN LOCAL DEL 26/04/2021
CONTRACTACIO SERVEI GESTIO I MANTENIMENT PUNT RECARREGA C GIRONA
ADJUDICACIO CM REDACCIO PROJECTE VIA VERDA VILOBI AEROPORT
CONVOCATORIA SESSIO EXTRAORD.COMISSIO INFORMATIVA DEL 27/04/2021
CONTRACTACIO EDUCADORA P.B.M. PER SUBSTITUCIO BAIXA M.R.R.
CONVOCATORIA PLE EXTRAORDINARI DEL 29/04/2021
APROVACIO RELACIO DE DESPESES O/2021/14 D'IMPORT 60.606,61€
ASSABENTAMENT OBRES INTERIORS HABITATGE ESGLESIA ** ST DALMAI
CONCESS. LLIC. OCUPACIÓ TEMPORAL VIA PUBLICA PER OBRES-V.SARREDA
SOL·LICITUD SUBVENCIO DIPUTACIO FIRA LLET
ADJUDICACIO CM CONTROL PLAGUES
DESESTIMENT 2N PROCEDIMENT LICITACIO SERVEI PREVENCIO ALIE
APROVACIO LIQUIDACIO PRESSUPOST GENERAL 2020
APROVACIO RELACIO DESPESES O/2021/15 D'IMPORT 12.097,86€
DEIXAR SENSE EFECTE DECRET 2020/549 MODIF.DIA/HORA SESSIONS JGL
CONVOCATORIA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL 5/5/2021
CONCESSIO REDUCCIO JORNADA S.J.C. PER CURA FILLS MENORS DE 6 ANYS
APROVACIO PLA SEGURETAT OBRA CALDERA BIOMASSA PAVELLO ST.DALMAI
LLISTAT DEFINITIU ADMESOS I EXCLOSOS AMPLIACIO BORSA GM
CONVOCATORIA CONSELL DE GOVERN LOCAL DEL 10/05/2021
APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES O/2021/16 D’IMPORT 130.189,24
RESOLUC.AL·LEGACIO C.H.C. LLISTAT PROVIS. ADMESOS I EXCLOS. BORSA TEI
RESOLUC.AL·LEGACIO C.P.C. LLISTAT PROVIS. ADMESOS I EXCLOSOS BORSA TEI
RESOLUC.AL·LEGACIO P.L.V. LLISTAT PROVIS. ADMESOS I EXCLOSOS BORSA TEI
LLIST. DEFINIT.ADMES.I EXCLOS. BORSA TREBALL EDUCAD./A LLAR INFANTS
LLISTAT PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS BRIGADA JOVE 2021
LLISTAT PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS GM NOCTURN

2021DECR000195
2021DECR000196
2021DECR000197
2021DECR000198
2021DECR000199
2021DECR000200
2021DECR000201
2021DECR000202
2021DECR000203
2021DECR000204
2021DECR000205
2021DECR000206
2021DECR000207
2021DECR000208
2021DECR000209
2021DECR000210
2021DECR000211
2021DECR000212

12/05/2021
13/05/2021
14/05/2021
14/05/2021
14/05/2021
17/05/2021
17/05/2021
18/05/2021
18/05/2021
19/05/2021
20/05/2021
20/05/2021
20/05/2021
20/05/2021
20/05/2021
21/05/2021
21/05/2021
21/05/2021

CONCESSIO TARGETA APARCAMENT PERSONES AMB DISMINUCIO 7-2021
INCOACIO EXP. BAIXA PADRO HABITANTS INSCRIP INDEGUDA C P ANTONI 3
APROVAC.ACORDS AMB FUNDACIO P.TARRES PRACTIQ. MONITORES LLEURE
CONCESSIO LLIC OBRES 2 HABITATGES PL ESGLESIA ** SALITJA
ASSABENTAMENT OBRES BANY C EMPORDA ** VILOBI
ADJUDICACIO CM REPARACIO VORERES CAN TERRER
CONVOCATORIA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL 19/05/2021
EXEMPCIO TAXA ESCOMBRARIES I.T.
CONVOCATORIA COMISSIO INFORMATIVA DEL PLE DEL DIA 20/05/2021
PRORROGUES CONVENI COL LABORACIO PRACTIQUES N.L.E. i A.M.B.
APROVACIO INICIAL PROJECTE REFORMA PARCIAL 2A. PLANTA AJUNTAMENT
COMUN.PREVIA OBRES SUPRES.ESGLAONS PER RAMPA I PAV. PATI PG. CROSA
CONCES. LLICENC.OCUPACIO TEMPORAL VIA PUBLICA FORMIGON PG. CROSA
BAIXA CADUCITAT INSCRIPCIONS INDEGUDES PADRO HABITANTS 2-2021
APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES O/2021/18 D’IMPORT 155.033,84
CONVOCATORIA CONSELL DE GOVERN MUNICIPAL DEL 24/05/2021
INCOACIO COMPTE GENERAL DE L'EXERCICI 2020
CONVOCATORIA COMISSIO ESPECIAL DE COMPTES PEL 28/05/2021

En prenen coneixement els 10 regidors assistents (Cristina Mundet Benito, Joaquim
Vivas Vidal, Biel Merino Serra, Pitu Borrell Mato, Laura Rosales Perez, Sandra Ros
Cruz, Salvador Riumallo Sureda, Olga Guillem Pujol, Judit Gonzalez Garrancho, Joan
Pages Aregay)

2.3.- DONAR COMPTE DE L'EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA DEL 1R. TRIMESTRE
DE 2021 EN COMPLIMENT DE LA LLEI ORGÀNICA 2/2012. DONAR COMPTE DELS
INFORMES DE TRESORERIA, LLEI DE LA MOROSITAT I PERÍODE MITJÀ DE
PAGAMENT DEL 1R. TRIMESTRE DE 2021
1. DONAR COMPTE DE L’EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA DEL PRIMER TRIMESTRE
DE 2021 EN COMPLIMENT DE LA LLEI ORGÀNICA 2/2012.
La Sra. Alcaldessa dóna compte als assistents del contingut de l’informe emès per la
Interventora el dia 29 d’abril de 2021, en compliment de l’article 16 de l’Ordre
HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de
subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril,
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat financera (LOEPSF) :
De l’informe es destaca:
DEUTE VIU A FINAL DEL TRIMESTRE VENÇUT:
A 31/03/2021 el deute viu és de 102.826,01€
EXECUCIÓ TRIMESTRAL CALENDARI DE TRESORERIA A 31/03/2021:
S’ha elaborat un calendari de tresoreria en el que es recullen els ingressos i pagaments
efectius fins el primer trimestre de 2021,
En resum:

FONS LÍQUIDS 1 de gener de 2021
Cobraments pressupostaris fins 1r. trim. 2021
Cobraments no pressupostaris fins 1r. trim.2021
Cobraments pendent aplicar definitivament fins 1r. trim.2021
(Bestretes del Consell Comarcal de la Selva a compte de la
recaptació delegada).
Pagaments pressupostaris fins 1r. trim. 2021
Pagaments no pressupostaris fins 1r. trim. 2021
FONS LÍQUIDS 31 de març de 2021

643.087,61€
362.406,42 €
68.673,18 €
515.006,72 €
1.127.020,84 €
76.632,75 €
385.520,34 €

L’informe s’eleva al Ple municipal, per a la seva consideració i coneixement. Informar
també que s’han comunicat les dades al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques
dins del termini legal.

2. DONAR COMPTE DELS INFORMES DE TRESORERIA, LLEI DE LA MOROSITAT i
PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT DEL 1r TRIMESTRE DE 2021.
La Sra. Alcaldessa dóna compte als assistents del contingut de l´Informe emès el passat
dia 29 d’abril de 2021 per la Interventora, en compliment de l’article 16.8 de l’Ordre
HAP/2082/2014, de 7 de novembre, per la qual es modifica l’Ordre HAP/2105/2012, d’1
d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació
previstes a la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat financera (LOEPSF).
La Llei 3/2004 de 29 de desembre, per la que s’establien mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials i la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de
la Llei 3/2004, regulen els terminis de pagament de les factures de les administracions
públiques. La Llei 15/2010 estableix un mecanisme de compliment de les obligacions de
pagament, a través d’informes trimestrals.
D’acord amb la normativa indicada, actualment la informació relativa al compliment del
termini de pagament a proveïdors que s’ha d’informar amb caràcter trimestral és el
període mitjà de pagament a proveïdors, i en canvi l’informe del compliment dels terminis
de la normativa de morositat és de caràcter anual, per als municipis amb població inferior
a 5.000 habitants.
D’acord amb el que preveu el Reial Decret 1040/2017, de 22 de desembre que modifica
el RD 635/2014 pel què es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de
pagament a proveïdors de les Administracions Públiques pel 1r. Trimestre de 2021 se’n
destaca:
Rati operacions pagades: 19,01
Import pagaments realitzats: 542.831,17€
PMP: 19,01
Segons RD 1040/2017, el termini de pagament comença a comptar a partir de la
conformitat dels bens lliurats o serveis prestats. Es considera que l’aprovació del

document que acredita la conformitat es produeix en el moment del reconeixement de
l’obligació i a partir d’aquest moment s’inicia el còmput de dies.
L’informe s’eleva al Ple municipal, per a la seva consideració i coneixement. Informar
també que s’han comunicat les dades al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques
dins del termini legal.
Les intervencions del regidor Joan Pagès, l’alcaldessa i la interventora en aquest punt,
es poden veure i escoltar al web municipal www.vilobidonyar.cat, del minut 16:3 al minut
23:4.
En prenen coneixement els 10 regidors assistents (Cristina Mundet Benito, Joaquim
Vivas Vidal, Biel Merino Serra, Pitu Borrell Mato, Laura Rosales Perez, Sandra Ros
Cruz, Salvador Riumallo Sureda, Olga Guillem Pujol, Judit Gonzalez Garrancho, Joan
Pages Aregay)

2.4.- DONAR COMPTE DEL DECRET 2021DECR000180 D'APROVACIÓ DE LA
LIQUIDACIÓ DE L'EXERCICI 2020
Vist l’expedient X2021000092 i vist el Decret d’Alcaldia 2021DECR000180 de data
30/04/2020 d’aprovació de la liquidació de l’exercici 2010, quin text literal és el que
segueix:
«DECRET DE L’ALCALDIA
EXPEDIENT NÚM.: X2021000092
TÍTOL: APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE
L’AJUNTAMENT DE VILOBÍ D’ONYAR DE L’EXERCICI 2020
Tal i com estableix l’article 191.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (RDLeg 2/2004),
el pressupost de cada exercici es liquidarà, quant a la recaptació de drets i al pagament
d’obligacions, el 31 de desembre de l’any natural corresponent, quedant a càrrec de la
Tresoreria local els ingressos i els pagaments pendents.
La liquidació del pressupost s’haurà de confeccionar tal i com determinen l’article 191.3
del RDLeg 2/2004 i l’article 89.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es
desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei reguladora de les hisendes locals,
en matèria de pressupostos.
La liquidació del pressupost ha de posar de manifest, de conformitat amb l’article 93.1
del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril:
a) Respecte el pressupost de despeses i per a cada aplicació pressupostària, els
crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les despeses
autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats
i els pagaments realitzats.
b) Respecte el pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, les previsions inicials,
les seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i anul·lats,
així com els recaptats nets.

Així mateix, com a conseqüència de la liquidació del pressupost, s’hauran de determinar
els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament a 31 de
desembre, el resultat pressupostari de l’exercici, els romanents de crèdit i el romanent
de tresoreria (art. 93.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril).
Per tot això, vist l’informe de control permanent no planificable relatiu a la liquidació del
pressupost de l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar de conformitat amb les atribucions que em
confereix la vigent legislació de règim local (article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de
Bases de règim local),
RESOLC
PRIMER. Aprovar la liquidació del pressupost general de l’exercici 2020 de l’Ajuntament
de Vilobí d’Onyar, de conformitat amb el detall que s’indica a continuació:
1. Liquidació del pressupost de despeses
1.1. Resum
Crèdits inicials
Modificacions de crèdit
Crèdits definitius
Obligacions reconegudes
Pagaments realitzats

5.087.923,96
273.813,51
5.361.737,47
4.131.771,01
3.741.598,66

1.2. Detall d’execució per capítols

Obligacions
reconegudes
Pagaments
netes
de realitzats
de
l'exercici corrent l'exercici corrent

Pagaments
líquids de tots
els exercicis
tancats

Crèdits inicials
de
l'exercici
corrent

Crèdits definitius
de
l'exercici
corrent

1.465.983,47

1.465.983,47

1.356.997,39

1.356.997,39

0,00

2.113.116,30

2.113.116,30

1.881.697,36

1.730.155,54

165.095,58

12.000,00

12.000,00

4.062,87

4.062,87

0,00

280.385,65

335.385,65

181.144,74

167.131,01

21.908,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.178.240,65

1.397.054,16

670.718,24

438.823,13

88.937,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 PASIVOS FINANCIEROS

38.197,89

38.197,89

37.150,41

37.150,41

0,00

CAP.

Classificació
Despeses

econòmica

1 GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES
2 BIENES Y SERVICIOS

EN

3 GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS
4 CORRIENTES

5 FONDO DE CONTINGENCIA

6 INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS
7 CAPITAL

DE

2. Liquidació del pressupost d’ingressos
2.1. Resum
Previsions inicials
Modificacions de crèdit
Previsions definitives
Drets reconeguts nets
Ingressos realitzats
Devolucions d'ingressos
Recaptació neta

5.087.923,96
273.813,51
5.361.737,47
4.067.871,31
3.475.761,62
3.855,44
3.471.906,18

2.2. Detall d’execució per capítols

Classificació econòmica Ingressos

de

Drets
reconeguts
nets
de
l'exercici
corrent

Recaptació
líquida
de
l'exercici corrent

Recaptació líquida
(de
tots
els
exercicis tancats)

2.106.143,74

2.106.143,74

2.097.602,93

1.963.490,61

90.071,84

379.648,00

379.648,00

30.775,53

16.364,51

20,00

700.706,13

700.706,13

523.988,98

416.958,96

31.814,97

1.095.213,07

1.095.213,07

1.062.682,71

965.204,22

73.762,93

Previsió inicial de
l'exercici corrent

IMPUESTOS DIRECTOS
IMPUESTOS INDIRECTOS
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS
INGRESOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Previsió
definiva
l'exercici
corrent

INGRESOS PATRIMONIALES
ENAJENACIÓN
DE
INVERSIONES
REALES

54.196,75

54.196,75

26.315,27

20.958,67

17.682,73

154.000,00

154.000,00

21.298,93

0,00

0,00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

258.016,27

258.016,27

305.206,96

88.929,21

139.704,24

ACTIVOS FINANCIEROS

0,00

273.813,51

0,00

0,00

0,00

PASIVOS FINANCIEROS

340.000,00

340.000,00

0,00

0,00

0,00

3. Magnituds pressupostàries
3.1. Drets pendents de cobrament i obligacions pendents de pagament a 31 de
desembre
Drets pendents de cobrament a 31 de desembre
a. Drets pendents de cobrament exercici corrent
b. Drets pendents de cobrament exercicis tancat
Total (a+b)

IMPORT

Obligacions pendents de pagament a 31 de desembre
c. Obligacions pendents de pagament exercici corrent
d. Obligacions pendents de pagament exercicis tancats
Total (c+d)

IMPORT

595.965,13
492.244,39
1.088.209,52

397.450,66
0,00
397.450,66

3.2. Resultat pressupostari de l’exercici
a. Drets reconeguts nets capítols I a V
b. Obligacions reconegudes netes capítols I a IV
(A) Operacions corrents (a-b)

3.741.365,42
3.423.902,36
317.463,06

c. Drets reconeguts nets capítols VI i VII
d. Obligacions reconegudes netes capítols VI i VII
(B) Operacions de capital (c-d)
1. TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (A+B)
e. Drets reconeguts nets capítol VIII
f. Obligacions reconegudes netes capítol VIII
2. ACTIUS FINANCERS (e-f)
g. Drets reconeguts nets capítol IX
h. Obligacions reconegudes netes capítol IX
3. PASSIUS FINANCERS (g-h)
4. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (1+2+3)
5. Despeses finançades amb romanent de tresoreria per a
despeses generals
6. Desviacions de finançament negatives de l'exercici
7. Desviacions de finançament positives de l'exercici
8. RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (4+5+6-7)

326.505,89
670.718,24
-344.212,35
-26.749,29
0,00
0,00
0,00
0,00
-37.150,41
-37.150,41
-63.899,70
165.288,02
73.789,35
167.083,10
8.094,57

3.3. Romanents de crèdit
Compromesos:
Retinguts:
Autoritzats
Disponibles
No disponibles
No compromesos
TOTAL

459.357,09
0,00
270.005,65
500.603,72
0,00
770.609,37
1.229.966,46

3.4. Romanent de tresoreria
1. FONS LÍQUIDS
2. DRETS PENDENTS DE COBRAMENT (a+b+c)
a. Del pressupost corrent
b. De pressupostos tancats
c. D'operacions no pressupostàries
3. OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT (d+e+f)
d. Del pressupost corrent
e. De pressupostos tancats
f. D'operacions no pressupostàries
4. PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ
g. Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva
h. Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva
I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3+4)
II. Saldos de dubtós cobrament
III. Excés de finançament afectat
IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES
GENERALS (RTDG) (I-II-III)

643.087,61
1.106.511,11
595.965,13
492.244,39
18.301,59
502.518,52
397.450,66
0,00
105.067,86
0,00
0,00
0,00
1.247.080,20
271.277,24
167.083,10
808.719,86

SEGON. Donar-ne compte al Ple de la corporació en la primera sessió ordinària que se
celebri.
TERCER. Trametre l'expedient als òrgans competents de l'Estat i de la Generalitat de
Catalunya.»

Les intervencions del regidor Joan Pagès i l’alcaldessa en aquest punt, es poden veure
i escoltar al web municipal www.vilobidonyar.cat, del minut 35:3 al minut 41:5.
En prenen coneixement els 10 regidors assistents (Cristina Mundet Benito, Joaquim
Vivas Vidal, Biel Merino Serra, Pitu Borrell Mato, Laura Rosales Perez, Sandra Ros
Cruz, Salvador Riumallo Sureda, Olga Guillem Pujol, Judit Gonzalez Garrancho, Joan
Pages Aregay)

3.0.- PROPOSTES D'ACORD:
3.1.- RATIFICACIÓ DE L'ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL
22/04/2021, D'APROVACIÓ MOCIÓ REFERENT A NOVA LÍNIA DOBLE CIRCUIT A
400 kV E / S SE RIUDARENES
Vist que per acord de la Junta de Govern Local de data 22 d’abril de 2021 es va acordar
el que literalment diu:
«MOCIÓ REFERENT A NOVA LÍNIA DOBLE CIRCUIT A 400 kV E / S SE RIUDARENES
Vist l’estudi d’alternatives a la línia de Molt Alta Tensió (400kV) en el ramal projectat per REE de
Santa Coloma de Farners a Riudarenes, obtingut pel CILMA el 20 de maig de 2015. L’estudi
contempla els arguments per a proposar al govern estatal un replantejament de la necessitat
actual de la línia i l’estudi d’alternatives més realistes a les demandes reals del territori.
L’estratègia és promoure l’energia descentralitzada o distribuïda tot invertint en sistemes de
generació local i transformant les xarxes elèctriques existents. Això reduiria la vulnerabilitat dels
sistema i proveiria molts altres beneficis.
Vist que en data 5 d’octubre de 2016, el Congrés dels Diputats va aprovar una Proposició No de
Llei sobre la derogació del projecte de ramal entre Santa Coloma de Farners i Riudarenes de la
línia de molt alta tensió Vic-Bescanó i l’adopció, en el seu cas d’una alternativa sostenible,
presentada per pels grups parlamentaris socialista, confederal de unidos podemos-en comú
podem-en marea, de esquerra republicana i mixte.
Vista la moció que va aprovar en data 26 de setembre de 2019 l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar
per a la derogació definitiva del Projecte del Ramal de la MAT entre Santa Coloma de Farners i
Riudarenes i per a una alternativa sostenible.
Vist el Pla de mandat de la Diputació de Girona 2020-2023 en que en l’àmbit del medi ambient
es proposa desplegar un pla de xoc per lluitar contra el canvi climàtic amb una clara aposta per
les energies renovables, l'eficiència energètica, l'autoconsum, la disminució de les emissions de
CO2, el reciclatge i per l'aplicació del Pacte d'Alcaldes per l'Energia i el Clima, tot acompanyant
els ajuntaments, que són els agents i el principal motor de canvi, a l'hora d'impulsar polítiques
que reverteixin el canvi climàtic i els seus efectes. En definitiva, aconseguir un nou model de
transició energètica.
Vist que la Diputació de Girona en data 21 de juliol de 2020 va aprovar per Ple l’adhesió a la
moció de la Plataforma No a la MAT que va ser presentada a l’ajuntament de Santa Coloma de
Farners i a altres ajuntaments del territori, per a la derogació definitiva del Projecte del Ramal de
la MAT entre Santa Coloma de Farners i Riudarenes.
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent ACORD:

Primer.- Declarar la disconformitat amb el ramal previst de la MAT Selva, tal com s’ha expressat
de manera reiterada els darrers anys en diverses mocions i en la PNL de l'any 2016 al Congrés
dels Diputats, recollint el rebuig social i polític unànime a les línees de MAT en unes comarques
sobradament castigades pel pas de grans infraestructures.
Segon.- Reclamar que es realitzin tots els estudis necessaris, amb dades actualitzades, que
analitzin i justifiquin les necessitats energètiques del territori des de la perspectiva de canvi de
model energètic cap a una energia més neta i sostenible.
Que s'avaluïn els desenvolupaments socials i econòmics del territori des de la visió del nou
escenari de transició energètica amb una xarxa elèctrica ajustada i dimensionada a les
necessitats reals del territori així com la integració amb energies renovables.
Demanar també que s'analitzi la caiguda de demanda que es preveu en els pròxims anys
provocada per la posada en funcionament de moltes instal·lacions d'autoconsum domèstic i
industrial.
En aquest sentit demanar que se segueixi aprofundint en els estudis reclamats en la taula de
treball tècnic en la que participa la Direcció General d'Energia de la Generalitat de Catalunya,
Red Eléctrica España, ENDESA, el CILMA representant al món local i la Subdelegació del
Govern a Girona.
Tercer.- En el cas que s'arribi a un consens tècnic entre totes les parts que assenyali que és
absolutament imprescindible una solució d'interconnexió elèctrica amb la subestació de
Riudarenes, demanar que es proposin a la taula de treball tècnic les solucions existents per
avaluar les que minimitzin el seu impacte mediambiental tot incorporant tantes mesures
compensatòries sigui necessari amb l'objectiu de mitigar i reduir al màxim l'impacte ambiental i
social d'aquesta infraestructura.
Traslladar als ajuntaments del territori les conclusions de la taula de treball tècnic perquè
esdevinguin una solució acordada amb el territori.
Quart.- Donar trasllat d’aquest acord al CILMA, com a representant del món local, perquè faci
arribar aquestes peticions a la taula de treball tècnic (Direcció General d’Energia de la Generalitat
de Catalunya, Red Eléctrica España, ENDESA, el CILMA representant al món local i la
Subdelegació del Govern a Girona).
Cinquè.- Sotmetre aquest acord a la ratificació del Ple a la propera sessió que es celebri.»

Per tot això es proposa al Ple de la corporació l’adopció del següent ACORD:
Primer.- Ratificar l’acord de la Junta de Govern Local de data 22 d’abril de 2021 aprovant
la moció referent a nova línia doble circuit a 400 kV E / S SE Riudarenes.
Segon.- Ordenar l’arxiu d’aquest acord de ratificació a l’expedient corresponent.
Les intervencions del regidor Joan Pagès, l’alcaldessa i el regidor Joaquim Vivas en
aquest punt, es poden veure i escoltar al web municipal www.vilobidonyar.cat, del minut
45:1 al minut 50:1.
Aprovat per 10 vots a favor (Cristina Mundet Benito, Joaquim Vivas Vidal, Biel Merino
Serra, Pitu Borrell Mato, Laura Rosales Perez, Sandra Ros Cruz, Salvador Riumallo
Sureda, Olga Guillem Pujol, Judit Gonzalez Garrancho, Joan Pages Aregay)

3.2.- PROPOSTA D’APROVACIÓ I VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA
MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT EN
L’ÀMBIT DE LA UNITAT D’ACTUACIÓ NÚM. 2 (UA2)
La redacció d’aquest text refós respon a l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme
de Girona adoptat en data 8 de maig de 2020 en el que va acordar el que transcrit
literalment diu:
“1. Rehabilitació del termini administratiu suspès per aplicació de la Disposició addicional
tercera, del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma
per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, segons la
redacció donada pel Reial Decret 465/2020, de 17 de març de l’expedient de Modificació
de les Normes subsidiàries en l'àmbit de la unitat d'actuació número 2 (UA.2), de Vilobí
d'Onyar, d’acord amb la motivació que es recull en els fonaments de dret.
2. Suspendre l’aprovació definitiva de la Modificació de les Normes subsidiàries en
l'àmbit de la unitat d'actuació número 2 (UA.2), de Vilobí d'Onyar, promoguda i tramesa
per l’Ajuntament, fins que mitjançant un text refós, verificat per l’òrgan que ha atorgat
l’aprovació provisional de l’expedient i diligenciat, s’incorporin les prescripcions
següents:
a. Caldrà modificar la proposta reconsiderant l’increment de la densitat d’habitatges
de l’àmbit, d’acord amb el que determina l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua
signat en data 30 de març de 2020
b. Caldrà incorporar normativament les mesures de l’esmentat informe de l’Agència
Catalana de l’Aigua.
c. Caldrà donar compliment a les determinacions de la Dirección General de Aviación
Civil de data 26 de juliol de 2019”
Vist que en data 19 de gener de 2021, el Sr David Calvo Coromina, en representació de
Busquets Sitjà S.L., va entrar per registre (E2021000287) el Text Refós de la Modificació
de les Normes Subsidiàries de Planejament de Vilobí d’Onyar en l’àmbit de la Unitat
d’Actuació número 2 (UA2) en compliment de les prescripcions contingudes en l’Acord
de la CTUG que es deriven de les condicions particulars fixades en l’informe de l’Agència
Catalana de l’Aigua de data 30 de març de 2020, es presenta un text refós en el que
simplifica de manera notable el contingut de la proposta de modificació inicial mantenint
al marge de la mateixa les illes compreses entre el Passeig Lluís Companys, el carrer
Pirineus, el Passeig de la Crossa i el carrer Pere Antoni i entre el Passeig Lluís
Companys, el carrer de Caterina Albert, el Passeig de la Crossa i el carrer de l’Empordà
en les quals, en conseqüència, es mantenen sense variació les tipologies d’edificis i
altres paràmetres urbanístics que ja hi són admesos actualment.
Vist l’informe favorable de l’arquitecte dels serveis tècnics del Consell Comarcal de la
Selva que en la part de consideracions i conclusions diu textualment el següent:
(...)
4. Consideracions.

-

-

S’ha simplificat l’abast i objecte de la Modificació de les NNSS vigents en l’àmbit de
la UA2 a fi de no entrar en contradicció amb les limitacions imposades per l’informe
de l’Agència Catalana de l’Aigua de 30 de març de 2020.
L’única proposta de modificació que roman és la correcció d’alineació diferenciada
existent en la normativa vigent dins les parcel·les qualificades amb la clau 3a.
Aquesta correcció d’alineació té els següents aspectes a destacar:
o La modificació proposada no canvia la superfície de sòl edificable ni la
densitat de l’àmbit.
o No incompleix cap precepte ni limitació establertes pels informes
sectorials fets al llarg de la tramitació d’aquesta modificació puntual.
o La diferència d’alineació actual entre les parcel·les de la mateixa
qualificació no respon a cap millora pel que fa al paisatge urbà ni a la
qualitat de l’espai públic en un àmbit de baixa densitat (cases aïllades)
o S’igualen les condicions d’ocupació en totes les parcel·les qualificades
amb la clau 3a d’aquesta Unitat d’Actuació, donant més opcions a les
possibles propostes per a habitatges en les parcel·les centrals i facilitant
d’aquesta manera la construcció i consolidació de les parcel·les
afectades pel canvi d’alineació, promovent així l’accés de la població a
un habitatge digne i suficient.
5. Conclusions.

Atès el contingut del present informe, el tècnic que subscriu considera que es pot
informar FAVORABLEMENT la “Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries de
Planejament en l’àmbit de la Unitat d’Actuació núm. 2 (UA2).”, pel què fa al contingut
mínim i la justificació de l’interès públic i privat concurrents en relació a allò que estableix
l’article 97 del TRLUC.
Es proposa la tramesa de la documentació a la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Girona per a la seva aprovació definitiva, si s’escau.(...)
Fonaments jurídics
L'art. 92.1.b) de l'DLEG 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
d'urbanisme de Catalunya -TRLUC-, possibilita "suspensió total o parcial del tràmit
d'aprovació de planejament, per raó de deficiències esmenables ".
L'apartat 3r de l'esmentat art. 92 TRLUC, ens dius que les esmenes a què es refereixen
els apartats anteriors han d’ésser introduïdes en el planejament urbanístic per
l’organisme que n’hagi aprovat el tràmit anterior el qual ha de presentar novament el
document esmenat a l'aprovació definitiva de l'òrgan competent, després d'haver
convocat, si ho determina l'acord de suspensió, i d'acord amb el que sigui establert per
reglament, un nou tràmit d'informació pública .
Art. 112 de Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei
d'urbanisme -RLUC
Conseqüentment, a la vista de la documentació que integra l’expedient i els informes
emesos pels serveis tècnics d’aquest Ajuntament, en l’exercici de les competències que
té atribuïdes en virtut de l’article 22.2 c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local, i article 52.2.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, el Ple
d’aquesta Corporació municipal, es proposa l’adopció dels següents

ACORDS:
Primer:- VERIFICAR el text refós de la Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries
de Planejament en l’àmbit de la Unitat d’Actuació núm. 2 (UA2), que incorpora les
prescripcions imposades en l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme, en sessió
del dia 8 de maig de 2020 així com les determinacions i prescripcions que procedeixen
dels informes dels diferents organismes emesos.
Segon:- Traslladar el present acord a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona
juntament amb el text refós de la Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries de
Planejament en l’àmbit de la Unitat d’Actuació núm. 2 (UA2) i degudament diligenciada,
al efectes de la seva aprovació definitiva, i corresponent publicació per a la seva
executivitat.

Les intervencions dels regidors Joan Pagès i Joaquim Vivas en aquest punt, es poden
veure i escoltar al web municipal www.vilobidonyar.cat, del minut 54:4 al minut 56:2.
Aprovat per 7 vots a favor (Cristina Mundet Benito, Joaquim Vivas Vidal, Biel Merino
Serra, Pitu Borrell Mato, Laura Rosales Perez, Sandra Ros Cruz, Salvador Riumallo
Sureda) i 3 abstencions (Olga Guillem Pujol, Judit Gonzalez Garrancho, Joan Pages
Aregay)

3.3.- APROVACIÓ DE DADES RELATIVES A LA REVISIÓ ANUAL DEL PADRÓ
MUNICIPAL D’HABITANTS AMB EFECTES 1 DE GENER DE 2020
Vist el que determina l’article 81 del RD 2612/1996, de 20 de desembre, pel qual es
modifica el Reglament de Població i Demarcació Territorial dels Ens Locals, aprovat per
RD 1690/1986, d’11 de juliol, sobre l’aprovació de la revisió del Padró Municipal
d’Habitants amb referència a 1 de gener de cada any.
Atesos els documents pels que es formalitza l’actuació duta a terme durant l’exercici
2020 per a l’aprovació de la revisió del Padró Municipal. Aquestes dades han estat
lliurades per la Diputació de Girona, en virtut del conveni d’encomanda de gestió del
padró municipal d’habitants signat.
Atès el que preveuen els articles 11.2 i 22.2 b) de la Llei de Bases de Règim Local i
demés legislació vigent i concordant.
Examinada la documentació que l’acompanya, vist l’informe de Secretaria, i de
conformitat amb l’establert als articles 15 al 17 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local. Els articles 81 a 83 del Reglament de Població i
Demarcació Territorial de les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 1690/1986, d’11
de juliol, i la Resolució de 17 de novembre de 2005, de la Sotssecretària, per la qual es
disposa la publicació de la Resolució de l’Institut Nacional d’Estadística i de la Direcció
general per a l’Administració Local per la qual es dicten instruccions tècniques als
Ajuntaments sobre la revisió anual del Padró Municipal i sobre el Procediment d’obtenció
de la proposta de xifres oficials de població.

Vist quan antecedeix, es considera que l’expedient ha seguit la tramitació establerta en
la legislació aplicable procedint la seva aprovació, aquesta Alcaldia proposa al Ple
municipal, l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar la revisió anual del Padró Municipal d’Habitants amb referència a 1 de
gener 2020 amb el resultat consolidat següent:

2020
SALITJA
SANT DALMAI
VILOBÍ
TOTALS

Dones
151
296
1154
1601

%
45,35
49,01
48,16
48,03

Homes
182
308
1242
1732

EFECTES
TOTAL POBLACIÓ
XIFRES SEGONS INE

%
54,65
50,99
51,84
51,97

TOTAL
333
604
2396
3333

1-1-2020
3.333
3.333

Segon.- Que es remetin els Resultats numèrics de la revisió anual a l’Institut Nacional
d’Estadística.

Aprovat per 10 vots a favor (Cristina Mundet Benito, Joaquim Vivas Vidal, Biel Merino
Serra, Pitu Borrell Mato, Laura Rosales Perez, Sandra Ros Cruz, Salvador Riumallo
Sureda, Olga Guillem Pujol, Judit Gonzalez Garrancho, Joan Pages Aregay)
3.4.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL•LABORACIÓ AMB EL DEPARTAMENT
D'INTERIOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER A L'ADHESIÓ A LA
XARXA DE RADIOCOMUNICACIONS D'EMERGÈNCIES I SEGURETAT DE
CATALUNYA (RESCAT) PER A LA COORDINACIÓ EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ
CIVIL
Antecedents
1. En data 21 de juliol de 2008, l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar va signar conveni de
col·laboració amb el Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació de la
Generalitat de Catalunya per a l’adhesió de l’Ajuntament a la xarxa Rescat de
radiocomunicacions d’emergències i seguretat de Catalunya per coordinació amb
Protecció Civil. Això no obstant, les modificacions normatives introduïdes amb l’entrada
en vigor de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic fan necessari
modificar l’instrument de col·laboració entre les parts intervinents.
2. La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, a la disposició
addicional vuitena, estableix que els convenis vigents subscrits per qualsevol
Administració pública o qualsevol dels seus organismes o entitats vinculats o
dependents s’han d’adaptar al que s’hi preveu en el termini de tres anys a comptar de

l’entrada en vigor d’aquesta llei. Pel que fa als convenis que no tinguin determinat un
període de vigència o aquest sigui per un temps indefinit, el període de vigència passa
a ser de quatre anys a comptar de l’entrada en vigor de la llei esmentada.
3. Atès que la vigència del conveni de col·laboració establert entre les parts, en data 21
de juliol de 2008, es veu afectada pel que preveu la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic, s’ha d’establir un nou conveni d’adhesió d’aquesta corporació
local.
4. En data 22/01/2021 i número de registre d’entrada E2021000356, la Direcció General
de Protecció Civil del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, va informar
a aquest Ajuntament que s’havia de signar nou conveni de col·laboració per a l’adhesió
la Xarxa Rescat per adaptar-lo als canvis legislatius.
5. En data 23/04/2021 i número de registre d’entrada E2021002156, la Direcció General
de Protecció Civl ens tramet el text del nou conveni per a la seva aprovació.
6. Atès que és voluntat d’aquest Ajuntament continuar amb l’adhesió a la xarxa Rescat,
amb la finalitat de cobrir les necessitats de comunicació amb el CECAT per a una
adequada coordinació en matèria de protecció civil i per tant subscriure un nou conveni
de col·laboració adaptat a la normativa vigent.
Fonaments jurídics
▪ Articles 55 i 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local.
▪ Articles 144 i 150 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
▪ Articles 47.2, 48 i 49 de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre de Règim Jurídic del
sector públic.
▪ Articles 107 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i de
Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya.
▪ Articles 303 a 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals.
▪ Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya
▪ Article 32.1 del Decret 320/2011, de 19 d’abril, de reestructuració del
Departament d’Interior
▪ Art. 1.2 del Decret 246/1992, de 26 d’octubre, de creació del CECAT
En virtut de tot això, es proposa d’adopció del següent ACORD:
Primer. Aprovar el conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior de la
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar per a la seva adhesió a la
Xarxa de Radiocomunicacions d’Emergències i Seguretat de Catalunya (Rescat) per a
la coordinació en matèria de protecció civil.
Segon. Facultar 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.

Tercer. Comunicar aquest acord al Departament d’Interior de la Generalitat de
Catalunya.
Quart. Donar la publicitat reglamentària al conveni.
ANNEX – TEXT DEL CONVENI
Conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar per a la seva adhesió a la Xarxa de Radiocomunicacions
d’Emergències i Seguretat de Catalunya (Rescat) per a la coordinació en matèria de protecció civil
REUNITS
D’una banda, la senyora Elisabeth Abad Giralt, secretària general del Departament d’Interior de la
Generalitat de Catalunya, que actua en nom i representació d’aquest departament per delegació del
conseller d’Interior, en virtut de l’article 1.d de la Resolució INT/81/2011, de 18 de gener, de delegació de
competències del conseller d’Interior en el secretari general del Departament d’Interior (DOGC núm. 5802,
de 24 de gener de 2011), d’acord amb la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i
règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
D’una altra, l’alcaldessa de l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar, en virtut de l’Acord del Ple de l’Ajuntament de
data __________
Es reconeixen mútuament la capacitat legal per formalitzar aquest conveni.
MANIFESTEN
1. Que la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya ha establert el marc regulador de les
accions destinades a protegir les persones, els béns i el medi ambient davant de situacions de greu risc
col·lectiu, de catàstrofes i de calamitats públiques.
2. Així, d’acord amb l’article 3 d’aquesta llei, el Departament d’Interior és l'òrgan responsable de la
programació en matèria de protecció civil que té com a finalitats bàsiques, entre d’altres, la previsió dels
riscos greus, la planificació de les respostes davant les situacions de greu risc col·lectiu i les emergències,
i també l’estructura de coordinació, les comunicacions, el comandament i el control dels diferents
organismes i entitats que actuen en aquestes respostes.
3. Que l’article 32.1 del Decret 320/2011, de 19 d’abril, de reestructuració del Departament d’Interior
estableix que la Direcció General de Protecció Civil (en endavant, DGPC) exerceix, entre d’altres, la funció
de desenvolupar el sistema de Protecció Civil a Catalunya, els recursos i estructures associades i els
dispositius necessaris per coordinar-los, i també la d’organitzar, coordinar i supervisar el Centre de
Coordinació Operativa de Catalunya (en endavant, CECAT).
4. El CECAT, d’acord amb el que preveu l’article 1.2 del Decret 246/1992, de 26 d’octubre, de creació del
CECAT, té com a missió fonamental la informació, la comunicació, la coordinació, el suport i l’optimització
dels esforços, accions i actuacions de tots els organismes, tant públics com privats, que puguin intervenir
en cas d’emergència en l’àmbit de Catalunya.
5. D’aquesta manera, i d’acord amb l’article 2 del Decret 246/1992, de 26 d’octubre, correspon al CECAT
exercir les funcions, entre d’altres, de rebre i obtenir informació, analitzar, avaluar i determinar les
conseqüències dels sinistres i els riscos significatius en temps real. Així mateix, li correspon tractar les
informacions i dades provinents d’aspectes relacionats amb el risc, sinistres greus, estats de preemergència
o qualsevol altre de caràcter similar.
6. Que els municipis, de conformitat amb el que preveu l’article 47 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, són les
entitats bàsiques de la protecció civil a Catalunya i disposen de capacitat general d’actuació i de planificació
en aquesta matèria, i exerceixen les funcions que els atribueix aquesta llei i qualsevol altra que, sense
contravenir-la, resulti necessària en l'àmbit de llur col·lectivitat per a la protecció de les persones, dels béns
i del medi ambient davant situacions de greu risc col·lectiu, de catàstrofes o de calamitats públiques.

7. El Departament d’Interior, en compliment de les competències que exerceix en matèria de seguretat i
emergències, té la responsabilitat en la gestió de la Xarxa de Radiocomunicacions d’Emergències i
Seguretat de Catalunya (en endavant, xarxa Rescat).
8. La xarxa Rescat és una xarxa de radiocomunicacions mòbils, creada mitjançant el Centre de
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya, que dona servei de
manera transversal a diferents col·lectius en l’àmbit de la seguretat i les emergències. La seva finalitat és
facilitar la tasca de cadascun d’aquests col·lectius, augmentant-ne l’eficàcia i eficiència, i permetre una millor
coordinació entre ells.
9. La xarxa Rescat es basa en la tecnologia Tetra i es caracteritza per un ús eficient de la banda de
freqüències de seguretat i emergències, la possibilitat de comptar amb comunicacions xifrades, una bona
cobertura en els àmbits urbà i rural, i la capacitat d’establir comunicacions entre grups d’usuaris de forma
independent, o bé d’activar grups comuns per facilitar-ne la coordinació.
10. La xarxa Rescat és propietat de la Generalitat de Catalunya i la seva gestió tècnica ha estat encomanada
pel Departament d’Interior al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat
de Catalunya (CTTI) mitjançant conveni de data 21 de desembre de 2012, que formalitza l’encàrrec de
gestió i la cessió d’ús onerosa dels actius de la Xarxa de Radiocomunicacions d’Emergències i Seguretat
de Catalunya. En data 28 de juliol de 2014, el CTTI i el Departament d’Interior van formalitzar una addenda
a aquest conveni amb l’objectiu d’adequar-lo al nou model de relació entre la Generalitat i el CTTI, aprovat
per acord de Govern en data 30 de juliol de 2013.
11. Per Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya GOV/78/2019, de 4 de juny, s’estableix que el
Consell Rector de la Xarxa Rescat n’és el màxim òrgan de direcció, en defineix les funcions i determina la
forma de representació de l’Administració local de Catalunya en aquest òrgan col·legiat.
12. En data 21 de juliol de 2008 es va signar un conveni de col·laboració entre les parts intervinents que
establia les condicions d’adhesió de l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar a la xarxa Rescat del Departament
d’Interior. Això no obstant, les modificacions normatives introduïdes amb l’entrada en vigor de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic fan necessari modificar l’instrument de col·laboració
entre les parts intervinents.
13. La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, a la disposició addicional vuitena,
estableix que els convenis vigents subscrits per qualsevol Administració pública o qualsevol dels seus
organismes o entitats vinculats o dependents s’han d’adaptar al que s’hi preveu en el termini de tres anys a
comptar de l’entrada en vigor d’aquesta llei. Pel que fa als convenis que no tinguin determinat un període
de vigència o aquest sigui per un temps indefinit, el període de vigència passa a ser de quatre anys a
comptar de l’entrada en vigor de la llei esmentada.
14. Atès que la vigència del conveni de col·laboració establert entre les parts, en data 21 de juliol de 2008,
es veu afectada pel que preveu la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, s’ha
d’establir un nou conveni d’adhesió d’aquesta corporació local.
I, en virtut d’això, les parts decideixen subscriure el present conveni de col·laboració per a l’adhesió de
l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar a la xarxa Rescat.
PACTES
1. Objecte i finalitat del conveni
L’objecte d’aquest conveni és regular les condicions generals d’adhesió de l’Ajuntament de ___________ a
la xarxa Rescat, amb la finalitat de cobrir les necessitats de comunicació entre el CECAT i les
administracions locals que s’hi adhereixin per a una adequada coordinació en matèria de protecció civil.
2. Obligacions del Departament
El Departament s’obliga a:
•

Garantir la continuïtat i l’evolució de la xarxa Rescat els propers anys, i la disponibilitat per a
l’Ajuntament, sempre que les condicions econòmiques de la Generalitat ho permetin.

•
•
•
•

•

Assegurar que els costos d’inversió en infraestructura de la xarxa Rescat són assumits per la
Generalitat de Catalunya, per la qual cosa no es repercutiran a l’Ajuntament.
Cedir a l’Ajuntament de manera gratuïta i temporal el dret d’ús de dos terminals portàtils amb els
accessoris necessaris per a la coordinació en matèria de protecció civil entre el Departament i
l’Ajuntament.
Informar l’Ajuntament dels contractes d’explotació i/o assistència tècnica de la xarxa Rescat i de la
previsió de l’evolució de la xarxa Rescat que puguin afectar el que es preveu en aquest conveni, amb
prou antelació.
Oferir a l’Ajuntament un Servei Integral d’Explotació de la xarxa Rescat que, mitjançant el Centre
d’Operacions Rescat (en endavant, COR), proporcioni a l’Ajuntament, entre d’altres, un servei per
atendre les incidències que puguin afectar el funcionament de la xarxa Rescat i dels seus terminals,
utilitzant els recursos necessaris per resoldre-les.
Renovar els terminals cedits quan es consideri necessari excepte en cas de pèrdua, sostracció o avaria
o deteriorament del terminal quan, a criteri del Departament d’Interior, això s’hagi produït per un ús
indegut.

3. Obligacions de l’Ajuntament
L’Ajuntament s’obliga a:
•

•
•

•

•

•

•
•
•
•

Utilitzar adequadament els sistemes de comunicacions, respectant les normes d’ús i les condicions
tècniques que siguin aplicables. A tal efecte haurà de:
Adaptar l’ús de la xarxa a les instruccions rebudes, en qualsevol moment, des de la direcció de la
xarxa Rescat i des de la DGPC.
Seguir les instruccions de la direcció de la xarxa Rescat per garantir la seguretat i l’ús eficient de
la xarxa.
Assegurar que els terminals de la xarxa siguin utilitzats per a la coordinació en matèria de protecció
civil, obligant-se de manera explícita que usuaris amb altres funcions no utilitzin els terminals donats
d’alta a la xarxa Rescat, tret que aquest ús sigui expressament autoritzat pel Departament.
Autoritzar gratuïtament la instal·lació d’equipament tècnic de Rescat en espai municipal, si el
funcionament òptim de la xarxa ho requereix. Aquesta autorització es formalitzarà mitjançant el conveni
de col·laboració corresponent per a la instal·lació d’aquest equipament, que s’haurà de subscriure en
el termini màxim de quatre mesos des de la data de comunicació de la necessitat per part de la
Generalitat.
Assumir el compromís que tots els equips i accessoris cedits de la xarxa Rescat només seran
mantinguts pel COR, el qual gestionarà directament amb les empreses subministradores la reparació
dels equips avariats i s’encarregarà de totes les gestions per resoldre les incidències que afectin els
equips terminals (excepte material fungible). Per tal de facilitar aquesta gestió i poder oferir un servei
àgil i eficient amb uns temps de resposta adequats, el COR, quan rebi un equip avariat de l’Ajuntament,
en facilitarà provisionalment un altre d’operatiu de la mateixa marca i model amb la mateixa
configuració, la mateixa programació i la mateixa identitat. Una vegada s’hagi reparat el terminal de
l’Ajuntament, el COR el retornarà a l’Ajuntament i recollirà el terminal provisional.
Permetre la instal·lació a les seves dependències dels equips de la Xarxa d’Alarmes i Comunicacions
(XAC) que preveu l’article 22 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, en els
termes previstos a l’article 21 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals per serveis de protecció civil.
Informar el CECAT dels contactes municipals en matèria de protecció civil i de les seves dades per a
l’intercanvi d’informació en situacions de risc i d’emergència en cas d’activació d’algun pla d’emergència
de protecció civil (alcalde, CRA, tècnic de protecció civil...), en aquells casos en què es produeixi alguna
renovació de l’equip municipal relacionada amb els responsables de protecció civil del municipi, o
d’aquests mateixos.
Fer-se càrrec del cost del material fungible de substitució (fundes, crancs, bateries, antenes, etc.)
associat als terminals cedits.
Fer-se càrrec del cost de reposició dels terminals que s’hagin extraviat o sostret o hagin quedat
inutilitzats per motius que, a criteri del Departament d’Interior, puguin ser imputables a un ús inadequat.
Autoritzar el Departament d’Interior a incorporar i emmagatzemar el posicionament dels terminals al
seu Sistema d’Informació Geogràfica.
Utilitzar el terminals cedits per activar comunicacions en els casos següents:
Participar en les proves mensuals de comunicació realitzades des del CECAT.
Intercanviar informació en situacions de risc greu o emergència, especialment en situació
d’activació de plans de protecció civil.

-

En general, tots aquells supòsits inclosos en els protocols de protecció civil de l’annex 2.
Facilitar la recollida de terminals per dur a terme manteniments i actualitzacions de programaris,
quan així sigui notificat per la Direcció General de Protecció Civil o per l’Oficina Rescat.

4. Clàusula de reciprocitat de la informació
El Departament i l’Ajuntament es comprometen mútuament a la reciprocitat de la informació sobre
emergències policials i de protecció civil en el marc de la Junta Local de Seguretat, d’acord amb els principis
recollits a l’article 21 de la Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública de
Catalunya, a l’efecte de donar compliment al que preveuen els articles 22 i 23 d’aquesta llei, relatius a la
informació estadística i a l’elaboració d’informes de seguretat.
5. Adquisició de terminals
Amb la signatura d’aquest conveni, l’Ajuntament es compromet a adquirir els terminals i accessoris Rescat
que pugui necessitar si és el cas, a banda dels dos terminals cedits per aquest conveni, i a contractar-ne el
manteniment, amb les mateixes condicions d’homologació i compatibilitat tecnològica amb la xarxa exigides
a les contractacions de terminals i accessoris del Departament d’Interior.
L’Ajuntament podrà adquirir l’equipament segons el procediment de contractació que estableixi, garantint la
compatibilitat dels equips amb els estàndards de la tecnologia Tetra i les especificacions de la xarxa Rescat.
6. Costos d’explotació de la xarxa Rescat
El servei de manteniment, operació, transport, arrendament d’espais, control i gestió de la xarxa Rescat
serà gratuït per a l’Ajuntament.
7. Costos corresponents al servei Centre d’Operacions Rescat (COR)
El servei integral d’incidències del Centre d’Operacions Rescat (COR) serà gratuït per a l’Ajuntament i
resoldrà directament les consultes relatives al funcionament de la xarxa i dels terminals per part dels
ajuntaments.
8. Representació en el Consell Rector
L’Ajuntament estarà representat en el Consell Rector de la Xarxa Rescat a través de la participació dels
vocals de l’Administració local de Catalunya en aquest òrgan, designats per l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya.
9. Protecció de dades i deure de confidencialitat
Les parts es comprometen a considerar confidencial la informació tècnica, comercial o de qualsevol altra
naturalesa que rebin de l’altra part. En conseqüència, es comprometen a no divulgar aquesta informació a
tercers sense el consentiment exprés de l’altra part.
Atès que els annexos al present conveni contenen informació tècnica que ha de ser protegida, no han de
ser objecte de publicació, d’acord amb el que preveu l’article 21.1 a) en relació amb l’article 8. f) de la Llei
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern.
El tractament de les dades és responsabilitat d’ambdues parts i se sotmet a la normativa de protecció de
dades, en especial a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia
dels drets digitals, així com al Reglament (UE) número 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de
27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals
i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46.
Aquest clàusula no expirarà amb la resolució d’aquest conveni, i les parts es comprometen al seu
compliment fins al moment en què la informació hagi esdevingut de coneixement públic, d’acord amb el
marc jurídic aplicable vigent.
10. Condicions tècniques

Els usuaris de l’Ajuntament disposaran de la xarxa Rescat amb els mateixos nivells de qualitat i disponibilitat
que les definides per a la resta d’usuaris del servei de la Generalitat de Catalunya.
Les condicions tècniques i funcionals amb què s’ha de prestar el servei objecte d’aquest conveni es recullen
a l’annex 1, “Condicions tècniques del servei de radiocomunicacions”. En el futur es podran afegir altres
annexos que el modifiquin i que s’hauran de numerar a continuació dels annexos inicials.
En el cas que un terminal de l’Ajuntament donat d’alta a la xarxa provoqui algun tipus d’avaria, bloqueig o
mal funcionament de la xarxa Rescat, serà donat de baixa temporalment fins a comprovar el funcionament
correcte del terminal.
11. Annexos
Formen part d’aquest conveni els annexos següents:
•
Annex 1: “Condicions tècniques del servei de radiocomunicacions”
•
Annex 2: “Protocol de comunicacions en l’àmbit de protecció civil”
12. Vigència del conveni, pròrrogues i resolució
L’adhesió de l’Ajuntament a la xarxa Rescat serà vigent a partir de la signatura del conveni i operativa a
partir de l’activació dels terminals corresponents.
Aquest conveni té una vigència de quatre anys i en qualsevol moment abans que finalitzi les parts poden
acordar-ne la pròrroga de mutu acord per un període de fins a quatre anys addicionals o bé l’extinció, tal
com estableix l’article 49 h) 2n de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
No obstant això, aquest conveni es pot resoldre per alguna de les causes següents:
•
•
•
•

El transcurs del termini de vigència del conveni sense que se n’hagi acordat la pròrroga.
El mutu acord de les parts.
L’incompliment de les clàusules del conveni.
La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de donar compliment a l’objecte del conveni.

13. Règim jurídic i litigis
Les parts sotmetran a la consideració del Consell Rector de la Xarxa Rescat els conflictes que puguin sorgir
de la interpretació, el compliment, l’extinció, la resolució i els efectes d’aquest conveni. En tot cas, per raó
de la naturalesa jurídica administrativa d’aquest conveni, les parts se sotmeten a la jurisdicció contenciosa
administrativa per resoldre els conflictes esmentats.
I, com a prova de conformitat amb tot el que s’exposa i s’acorda, les parts signen aquest conveni.

Aprovat per 10 vots a favor (Cristina Mundet Benito, Joaquim Vivas Vidal, Biel Merino
Serra, Pitu Borrell Mato, Laura Rosales Perez, Sandra Ros Cruz, Salvador Riumallo
Sureda, Olga Guillem Pujol, Judit Gonzalez Garrancho, Joan Pages Aregay)

4.0.- ASSUMPTES URGENTS
No n’hi ha.

5.0.- INFORMACIÓ SOBRE TEMES I GESTIONS MUNICIPALS
L’alcaldessa informa sobre els temes següents:

- S’estan fent les inscripcions pels Casals d’estiu. El casal jove ja està complert i l’infantil
no hi ha límit de participants.
- S’ha publicat la convocatòria de beques pels casals d’estiu.
- S’han fet les preinscripcions a la llar d’infants.
- El diumenge vinent es celebra el tradicional homenatge a la vellesa, en un format més
íntim.
- La situació de la pandèmia va millorant però demana molta prudència.
- S’estan portant a terme el cicle de xerrades de primavera sobre l’aigua.
Les intervenció de l’alcaldessa en aquest punt, es pot veure i escoltar al web municipal
www.vilobidonyar.cat, de l’hora 1, minut 03:3 a l’hora 1, minut 05:4.

6.0.- TORN DE PRECS I PREGUNTES
No n’hi ha.

L’alcaldessa aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
Vilobí d’Onyar, a la data de la signatura electrònica.

