ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 22 DE JULIOL DE
2021
Identificació de la sessió:
Núm. PLE2021000006
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 22 de juliol de 2021
Hora d’inici: 20:03 h
Hora de fi: 22:26 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
Lluís Salvi Camps, Regidor
Judit Gonzalez Garrancho, Regidora
Joan Pagès Aregay, Regidor
Sara Jordà Casas, Secretària
Irene Ramos Burch, Interventora

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 L'ACTA ANTERIOR
L’acta de la sessió del Ple ordinari del dia 27 de maig de 2021 esdevé aprovada 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 JGL2021000011 de 02/06/2021
- Aprovació de l’acta de la sessió de 19 de maig de 2021.

- Ratificació Decret Alcaldia 204/2021 de 19/5/2021 d’aprovació de la pròrroga de
convenis de col·laboració per a la formació en centres de treball.
- Adjudicació del contracte de serveis de neteja dels equipaments i dependències
municipals.
- Adjudicació del contracte d'obres d'adequació de la planta altell del polivalent de Sant
Dalmai.
- Aprovació de la certificació d'obra núm. 3 de les obres de reforma d'un local existent
per ubicar-hi un centre de dia a Vilobí d'Onyar.
- Concessió subvenció nominativa a l'Escola Josep Madrenys per activitats "projecte
mural" i "renovacio material informàtic".
- Aprovació definitiva projecte d’urbanització del polígon d’actuació urbanística “Camp
de la Rectoria 1 i 2” al nucli de Sant Dalmai, municipi de Vilobí d’Onyar.
- Concessió llicència obres per la construcció d’una piscina a l’avda. Can Bells de St.
Dalmai.
Junta de Govern Local JGL2021000012 de 16/06/2021
- Aprovació de l’acta de la sessió de 2 de juny de 2021.
- Aprovació expedient de contractació del servei de conservació i manteniment de la
gespa natural dels camps de futbol.
- Concessió subvencions ajuts socials per participar en casals d’estiu municipals 2021.
- Aprovació projecte “Curs premonitor/a 2021 – Espai Jove el Sindicat”.
Junta de Govern Local JGL2021000013 de 30/06/2021
- Aprovació de l’acta de la sessió de 16 de juny de 2021.
- Aprovació de la pròrroga del contracte de servei del càtering de la llar d’infants
municipal “El Patufet”.
- Aprovació convocatòria per l'atorgament de subvencions per a participar en curses
solidàries.
- Concessió llicència d’obres per a la instal·lació solar fotovoltaica per a autoconsum a
habitatge del c/ Montserrat Roig de Vilobí d’Onyar.
- Concessió llicència obres per la construcció d’una piscina al pol. 7 parc.cad. núm. 169.
- Acord per comparèixer al jutjat contenciós administratiu nº3 de girona en el recurs
ordinari nº163/2021 i sol·licitar a la Diputació de Girona l'assistència jurídica.
Les intervencions del regidor Joan Pagès, l’alcaldessa i la secretària en aquest punt, es
poden veure i escoltar al web municipal www.vilobidonyar.cat, del minut 2:0 al minut 3:3
i del minut 6:0 al minut 12:1.
En prenen coneixement els 11 regidors assistents (Cristina Mundet Benito, Joaquim
Vivas Vidal, Biel Merino Serra, Pitu Borrell Mató, Laura Rosales Pérez, Sandra Ros
Cruz, Salvador Riumalló Sureda, Olga Guillem Pujol, Lluís Salvi Camps, Judit González
Garrancho, Joan Pagès Aregay)

2.2.- DONAR CONEIXEMENT DELS DECRETS DE L'ALCALDIA
Es dóna coneixement dels decrets adoptats des del passat Ple ordinari:
Núm. Decret

Data

Concepte

2021DECR000213

25/05/2021

BAIXA PADRO HABITANTS PER INSCRIPCIO INDEGUDA F.J.C.

2021DECR000214
2021DECR000215
2021DECR000216
2021DECR000217
2021DECR000218
2021DECR000219
2021DECR000220
2021DECR000221
2021DECR000222
2021DECR000223
2021DECR000224
2021DECR000225
2021DECR000226
2021DECR000227
2021DECR000228
2021DECR000229
2021DECR000230
2021DECR000231
2021DECR000232
2021DECR000233
2021DECR000234
2021DECR000235
2021DECR000236
2021DECR000237
2021DECR000238
2021DECR000239
2021DECR000240
2021DECR000241
2021DECR000242
2021DECR000243
2021DECR000244
2021DECR000245
2021DECR000246
2021DECR000247
2021DECR000248
2021DECR000249
2021DECR000250
2021DECR000251
2021DECR000252
2021DECR000253
2021DECR000254
2021DECR000255
2021DECR000256
2021DECR000257
2021DECR000258
2021DECR000259
2021DECR000260
2021DECR000261
2021DECR000262
2021DECR000263
2021DECR000264
2021DECR000265

25/05/2021
25/05/2021
25/05/2021
25/05/2021
26/05/2021
27/05/2021
27/05/2021
27/05/2021
27/05/2021
27/05/2021
28/05/2021
28/05/2021
28/05/2021
28/05/2021
28/05/2021
31/05/2021
01/06/2021
01/06/2021
01/06/2021
01/06/2021
02/06/2021
02/06/2021
03/06/2021
07/06/2021
07/06/2021
07/06/2021
07/06/2021
08/06/2021
08/06/2021
08/06/2021
08/06/2021
08/06/2021
08/06/2021
08/06/2021
08/06/2021
08/06/2021
08/06/2021
10/06/2021
11/06/2021
11/06/2021
11/06/2021
11/06/2021
14/06/2021
14/06/2021
14/06/2021
14/06/2021
15/06/2021
15/06/2021
16/06/2021
16/06/2021
16/06/2021
16/06/2021

BAIXA PADRO HABITANTS PER INSCRIPCIO INDEGUDA F.P.B.
BAIXA PADRO HABITANTS PER INSCRIPCIO INDEGUDA C.E.V.P.
BAIXA PADRO HABITANTS PER INSCRIPCIO INDEGUDA M.S.
CONVOCATORIA PLE ORDINARI DEL 27/05/2021
ADJUDICACIO CM REDACCIO PROJECTE URBANITZACIO FINAL PG CROSA
FINALITZAR PROCEDIMENT PROTECCIO LEGALITAT ACTIVITAT PARQUING
CONTRACTACIO E.J.C. EDUCAD. LLAR INFANTS COBRIR ABSENCIES PERSONAL
ADJUDICACIO CM ADQUISICIO LLISTONS PER REFER PASSERES
LLISTAT DEFINTIU ADMESOS I EXCLOSOS BRIGADA JOVE 2021
RESOLUCIO AL·LEGACIO S.B.J. LLISTAT PROVISIONAL BRIGADA JOVE 2021
ADJUDICACIO CM SERVEI SUPORT MONITORATGE ESTOP 2021
CONCESSIO DRET FUNERARI *** CEMENTIRI VILOBI
ADJUDICACIO CM PODA PRIMAVERA ESTIU 2021
APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES O/2021/20 D’IMPORT 10.370,10 €
APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES O/2021/19 D’IMPORT 63.233,40 €
CONVOCATORIA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL 2/6/2021
ASSABENTAMENT OBRES INSTAL FOTOVOLTAIC C MIGJORN VILOBI
ASSABENTAT INSTAL PLAQUES C ESGLESIA ST DALMAI
SOL·LIC. SUBV. SOC PER CONTR.EN PRACT PERSONA JOVE BENEF.GAR JUVEN
DEIXAR SENSE EFECTE 2 ACORDS PRACTIQ CURS MONIT EDUC EN EL LLEURE
SOL·LICITUD INFORME A URBANISME PISCINA TERRENY PARC PGA
APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES O/2021/21 D’IMPORT 35.454,52 €
CONVOCATORIA CONSELL DE GOVERN LOCAL DEL 7/6/2021
LLISTAT DEFINITIU ADMESOS I EXCLOSOS GM NOCTURN
RESOL AL·LEGACIO AJ.S.P. LLISTAT PROVIS ADMES I EXCLOSOS GM NOCTURN
RESOL AL LEGACIO A.U.G. LLISTAT PROVIS ADMES I EXCLOSOS GM NOCTURN
APROVACIO MODIFICACIO ADDENDA SERVEIS SOCIALS ANY 2021
ASSABENTAMENT REFORMA BANY C EMPORDA VILOBI
ACCEPTACIO SUBVENCIO ACTUACIO ARXIVISTICA ANY 2021
AUTORITZ TARGETA APARCAM PER A PERSONES AMB DISMINUCIO 8-2021
ASSABENTAT OBRES D HUMITAT EDIFICI POMPEU FABRA **
ASSABENTAMENT OBRES TANCA C ST GALDERIC VILOBI
ASSABENTAMENT OBRES PAVIMENTAR PATI C ST JOSEP VILOBI
AUTORITZACIO OCUPACIO VIA PUBLICA PER OBRES C. ST JOSEP
APROVACIO AJUT SOCIAL D'URGENCIA PER MEDICAMENTS
APROVACIO RELACIO ASPIRANTS PROPOSATS PER BORSA TREBALL GM
OBERTURA TRAMIT DE DETERMINACIO DEL PREU JUST
SOL·LICITUD SUBVENCIO PEL CLUB DE LECTURA
NOMENAMENT FUNCIONARI INTERI F.G.C. GUARDIA MUNICIPAL
APROVACIO LLISTA ASPIRANTS PROPOSATS BORSA TREBALL TEI
ADJUDICACIO CM DESBROSSAMENT FRANGES PERIMETRALS
CONFORM COMUNIC OBERT ESTABL TATUATGES TRV PRIMER OCTUB 2017
CONTRAC POLISSA ACCIDENTS JOVES INSCRITS ACTIVITATS LUDIQ AJUNTAM
CONVOCATORIA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL 16/06/2021
ADQUISICIO 2 MODULS PARC INFANTIL
CONCESSIO LLIC OBRES CONSTRUCCIO PISCINA C BERNAT BOADES VILOBI
REQUER DOCUM EXPED ACTIV BAR I COMERÇ VINS I LICORS C STA MARGAR
COMUNICACIO PREVIA OBRES CANVI PAVIMENT HABITATGE C ST DALMAI
AUTORITZACIO INSTAL·LACIO GUAL PL CATALUNYA
AUTORITZ INSTAL·LACIO TAULES I CADIRES VIA PUBLICA BAR C ST DALMAI
AUTORITZ INSTAL TAULES I CADIRES VIA PUBLICA RESTAURANT PL CROSA
AUTORITZ INSTAL·LACIO TAULES I CADIRES VIA PUBLICA BAR C ST NARCIS

2021DECR000266
2021DECR000267
2021DECR000268
2021DECR000269
2021DECR000270
2021DECR000271
2021DECR000272
2021DECR000273
2021DECR000274
2021DECR000275
2021DECR000276
2021DECR000277
2021DECR000278
2021DECR000279
2021DECR000280
2021DECR000281
2021DECR000282
2021DECR000283
2021DECR000284
2021DECR000285
2021DECR000286
2021DECR000287
2021DECR000288
2021DECR000289
2021DECR000290
2021DECR000291
2021DECR000292
2021DECR000293
2021DECR000294
2021DECR000295
2021DECR000296
2021DECR000297
2021DECR000298
2021DECR000299
2021DECR000300
2021DECR000301
2021DECR000302
2021DECR000303
2021DECR000304
2021DECR000305
2021DECR000306
2021DECR000307
2021DECR000308

16/06/2021
16/06/2021
16/06/2021
16/06/2021
16/06/2021
17/06/2021
18/06/2021
18/06/2021
18/06/2021
18/06/2021
18/06/2021
18/06/2021
18/06/2021
21/06/2021
21/06/2021
21/06/2021
21/06/2021
21/06/2021
23/06/2021
23/06/2021
25/06/2021
25/06/2021
28/06/2021
29/06/2021
30/06/2021
01/07/2021
05/07/2021
07/07/2021
07/07/2021
07/07/2021
07/07/2021
07/07/2021
12/07/2021
12/07/2021
13/07/2021
13/07/2021
13/07/2021
14/07/2021
15/07/2021
16/07/2021
16/07/2021
16/07/2021
16/07/2021

AUTORITZACIO INSTAL·LACIO TAULES I CADIRES VIA PUBLICA BAR PL NOVA
APROV DOCUM JUSTIFIC SUBVENC NOMIN ESCOLA J.MADRENYS ANY 2021
AUTORITZACIO INSTAL·LACIO TAULES I CADIRES VIA PUBLICA BAR PL NOVA
AUTORITZ INSTAL TAULES I CADIRES VIA PUBLICA BAR C STA MARGARIDA
AUTORITZ INSTAL·LACIO TAULES I CADIRES VIA PUBLICA BAR C ST NARCIS
CONVOCATORIA CONSELL DE GOVERN LOCAL DEL 21/06/2021
APROVACIO PLA GESTIO SERVEI PREVENCIO INCENDIS 2021
RENOVAC TARGETA APARCAM PER A PERSONES AMB DISMINUCIO 9-2021
ADQUISICIO VEHICLE ELECTRIC SERVEIS BRIGADA "CAMIONET"
NOMENAMENT A.M.M GUARDIA MUNICIPAL TEMPORADA ESTIU 2021
APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES O/2021/22 D’IMPORT 59.863,58 €
ADJUDICACIO CM CLAU UNICA AJUNTAMENT, CAN ROSCADA I PAV. VILOBI
ADJUDICACIO CM ADQUISICIO PARC INFANTIL PLAÇA DEL PLA
CONTRACTACIO BRIGADA JOVE 2021
ADJUDICACIO CM REPARACIO PAVIMENT PL PAISOS CATALANS
ADJUDICACIO CM CANVI TANCAMENTS ESCOLA MADRENYS
RESOL RECURS ALÇADA E.A.M. ACTA TRIB QUALIFIC BORSA TREBALL EDUCAD
AUTORITZACIO OCUPACIO VIA PUBLICA I VENDA AMBULANT PL DEL PLA
ENCARREC DO I CSS OBRES ALTELL SANT DALMAI
ADHESIO I ADQUISICIO VESTUARI GM
APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES O/2021/25 D’IMPORT 65.626,09 €
APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES O/2021/24 D’IMPORT 65.460,03 €
CONVOCATORIA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL 30/06/2021
DESIGNACIO MEMBRES MESA TREBALL SISTEMA AEROPORTUARI CATALUNY.
APROVACIO RELACIO DE DESPESES O/2021/26 D'IMPORT 8.542,60 EUROS
CONVOCATORIA CONSELL DE GOVERN LOCAL DEL 5/7/2021
INDEMNITZACIONS ASSISTENCIA TRIBUNAL PROCES SELECTIU BORSA G.M.
CONCESSIO DRET FUNERARI 30 CEMENTIRI SANT DALMAI
CONCESSIO TARGETA APARCAMENT PERSONES AMB DISMINUCIO 11-2021
DECLARACIO RESIDU DOMESTIC I DESTRUC. I DESCONTAM.VEHICLE 2293GRB
DECLARACIO RESIDU DOMESTIC I DESTRUC. I DESCONTAM.VEHICLE 1450DKH
DECLARACIO RESIDU DOMESTIC I DESTRUC. I DESCONTAM.VEHICLE 9674CHC
FI AMPLIACIO HORARI L.M.DLP MESTRA LLAR INFANTS
CONVOCATORIA JUNTA DE GOVERN DEL 14/07/2021
SOL·LICITUD RECURSOS PLA SERVEIS DIPUTACIO PER GESTIO CEMENTIRIS
CONVOCATORIA COMISSIO INFORMATIVA DEL PLE DEL 15/07/2021
APROV. MODIFICACIO LLIC.OBRES LEGALITZACIO TANCA GALLINER A MASIA
AUTORIT.OCUP. VIA PUBLICA AMB SITJA FORMIGO PER OBRES-C/GREGAL
CONVOCATORIA CONSELL DE GOVERN LOCAL DEL 19/07/2021
ADJUDICACIO CM OBRES AILLAMENT BUC GRAVACIO ESPAI JOVE
ADJUDICACIO CM ADQUISICIO EQUIPAMENT PER OMBREJAR
APROVACIO LLISTA ASPIRANTS GM NOCTURN
APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES O/2021/27 D’IMPORT 72.318,35 EUROS

En prenen coneixement els 11 regidors assistents (Cristina Mundet Benito, Joaquim
Vivas Vidal, Biel Merino Serra, Pitu Borrell Mató, Laura Rosales Pérez, Sandra Ros
Cruz, Salvador Riumalló Sureda, Olga Guillem Pujol, Lluís Salvi Camps, Judit González
Garrancho, Joan Pagès Aregay)

2.3.- DONAR COMPTE DE L'ACORD DE LA JGL DEL 30 DE JUNY DE 2021 PER
COMPARÈIXER AL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 3 DE GIRONA
EN EL RECURS ORDINARI NÚM. 163/2021 I SOL·LICITAR ASSISTÈNCIA JURÍDICA
A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA
Es dóna compte el Ple de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en data 30 de
juny de 2021, en virtut de de la delegació de competències acordades en la sessió
plenària de 3 de juliol de 2019 i que transcrit literalment diu el següent:
“Vist l'escrit de la lletrada de l’Administració de Justícia amb registre d'entrada número
E2021003491 de data 28/06/2021, dimanant del recurs número 163/2021 promogut pel
Sr. LLUIS GÜELL NOGUE contra la desestimació presumpte de la sol·licitud presentada
pel recurrent em data 31/12/2019 i reiterada en data 07/07/2020 en denúncia d’infracció
urbanística i sol·licitud d’incoació d’expedient de restauració de la legalitat urbanística
de les obres portades a terme a la finca del carrer Montseny nº1 de Vilobí d’Onyar.
Atenent que la lletrada de l’administració de Justícia de referència reclama la remissió
de l'expedient administratiu, tal i com disposa l'article 48 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciós Administrativa, així com la notificació
personal a quants apareguin com a interessats a l'expedient, emplaçant-los per tal que
puguin personar-se com a demandats en el termini de 9 dies.
L’article 52.2.k) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 22.2.j)
de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim, estableix que és competència del
Ple exercir les accions administratives i judicials i la defensa de la corporació en matèries
de competència plenària, si bé per acord del Ple de data 3 de juliol de 2019 (publicat al
BOPG 137 de 17/07/2019) es va delegar a la Junta de Govern Local la compareixença
de la corporació en tot tipus de processos judicials que, afectant directament o
indirectament a aquest ajuntament, es segueixin per o contra altres administracions o
particulars.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en
virtut de les delegacions acordades per aquest Ajuntament, en sessió plenària que va
tenir lloc el dia 3 de juliol de 2019.
Es proposa l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER. Comunicar al Jutjat Contenció Administratiu nº3 de Girona que en data
28/06/2021 ha tingut entrada en el registre general de l’Ajuntament amb el número
E2021003491 l’ofici en el que ens comuniquen la interposició del recurs contenciós
administratiu nº163/2021 interposat pel Sr. Lluis Güell Nogué contra aquest ajuntament
pels motius exposats en els antecedents.
SEGON. Que aquest Ajuntament comparegui davant del Jutjat Contenciós Administratiu
número 3 de Girona, en relació amb el recurs contenciós administratiu número 163/2021
pel procediment ordinari, interposat per la procuradora Sra. Immaculada Biosca Boada,
en nom i representació de Lluís Güell Nogué contra la desestimació presumpte de la
sol·licitud presentada pel recurrent em data 31/12/2019 i reiterada en data 07/07/2020
en denúncia d’infracció urbanística i sol·licitud d’incoació d’expedient de restauració de
la legalitat urbanística de les obres portades a terme a la finca del carrer Montseny nº1
de Vilobí d’Onyar.
TERCER. Remetre dins del termini improrrogable de vint dies, a comptar des que la

comunicació judicial ha tingut entrada al registre general a la Secretària
Judicial l'expedient administratiu (l'expedient, original o copiat, s'enviarà complet, foliat
i, en el seu cas, autentificat, acompanyat d'un índex, així mateix autentificat, dels
documents que contingui. L'Administració conservarà sempre l'original o una còpia
autentificada dels expedients que enviï), de referència, juntament amb el duplicat de la
notificació practicada als interessats/ a les interessades en l'expedient, emplaçant-los
per tal que puguin personar-se en els autos de l'esmentat recurs contenciós
administratiu en el termini de 9 dies si al seu dret convé.
QUART. Posar en coneixement que aquest ajuntament no compta amb servei jurídic
propi o contractat mitjançant contracte de servei, ni compta amb advocats col·legiats en
exercici a la seva plantilla.
CINQUÈ. Sol·licitar a la Diputació de Girona l’assistència jurídica del seu servei jurídic
designant els lletrats del Servei Jurídic de la Diputació de Girona perquè representin la
corporació i defensin els seus drets en el recurs contenciós administratiu nº163/2021.
SISÈ. Citar a termini el Sr.
, a la Sra.
i a l’entitat asseguradora d’aquesta
administració, com a parts interessades, perquè comparegui en el termini de nou dies
per exercir el seu dret, si ho considera convenient, de conformitat amb l’article 49 de la
Llei 29/1998, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa (LJCA).
SETÈ. Comunicar al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Girona que l’Ajuntament
de Vilobí d’Onyar no té coneixement de l’existència d’altres recursos contenciosos
administratius, en tràmit, en els que pugui concórrer els supòsits d’acumulació que
preveu el capítol III del títol III de la LJCA.”
Les intervencions del regidor Joan Pagès, de la secretària i de l’alcaldessa en aquest
punt, es poden veure i escoltar al web municipal www.vilobidonyar.cat, del minut 20:2 al
minut 22:5.
En prenen coneixement els 11 regidors assistents (Cristina Mundet Benito, Joaquim
Vivas Vidal, Biel Merino Serra, Pitu Borrell Mató, Laura Rosales Pérez, Sandra Ros
Cruz, Salvador Riumalló Sureda, Olga Guillem Pujol, Lluís Salvi Camps, Judit González
Garrancho, Joan Pagès Aregay)

3.0.- PROPOSTES D'ACORD:
3.1.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE CONVENIS DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL
SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT I L'AJUNTAMENT DE VILOBÍ D'ONYAR EN
MATÈRIA DE SEGURETAT VIÀRIA
Antecedents
1. D'acord amb el que disposen la Llei orgànica 6/1997, de 15 de desembre, de
transferència de competències executives en matèria de trànsit i circulació de vehicles
de motor a la Comunitat Autònoma de Catalunya; el Reial decret 391/1998, de 13 de
març, sobre traspàs de serveis i funcions de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de
Catalunya en matèria de trànsit i circulació de vehicles de motor; el Reial decret
575/1999, de 9 d’abril i el Reial decret 404/2000, de 24 de març, sobre l’ampliació de

mitjans personals, materials i pressupostaris traspassats a la Generalitat de Catalunya
pel Reial decret 391/1998, de 13 de març; la Llei 14/1997, de 24 de desembre, de creació
del Servei Català de Trànsit, i el Decret 102/1998, de 15 d'abril, de desenvolupament de
les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria de trànsit, circulació de
vehicles i seguretat viària, el Departament d’Interior és el responsable de l'execució de
les competències de la Generalitat en matèria de trànsit, circulació de vehicles i
seguretat viària, que han de ser exercides mitjançant el Servei Català de Trànsit i els
òrgans del Departament que es determinin per reglament.
2. D’acord amb l’article 7 del Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat
viària, s’atribueix als municipis competències en matèria de regulació, ordenació, gestió,
vigilància i disciplina, per mitjà d’agents propis, del trànsit en les vies urbanes de la seva
titularitat, així com la denúncia de les infraccions que es cometin en aquestes vies i la
sanció de les mateixes quan no estigui atribuïda a una altra Administració.
3. Els darrers anys a Catalunya es constata que més del 50% de les víctimes per
accidents de trànsit es produeixen en vies urbanes, i que la diversa problemàtica sobre
el trànsit en aquestes vies ha posat de manifest la necessitat de desenvolupar una acció
conjunta i coordinada en els àmbits urbà i interurbà en matèria de seguretat viària amb
l’objectiu de reduir els accidents de trànsit.
4. El Servei Català de Trànsit estableix com una de les línies prioritàries d’actuació la
cooperació amb els ajuntaments i les autoritats locals en matèria de seguretat viària,
amb l’objectiu de contribuir a la creació d’una nova cultura de conducció, circulació i
mobilitat.
5. Al Pla de seguretat viària s’estableix una línia de cooperació amb els governs locals,
donada la importància que té la seguretat viària a les vies urbanes. Una de les accions
establertes al Pla de seguretat viària per tal d’impulsar un espai continu de seguretat
viària i involucrar i coordinar entitats públiques i privades en la millora de la mobilitat
segura, és la d’establir un marc de col·laboració en matèria de seguretat viària entre el
Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament per tal de desenvolupar una participació millor i
més efectiva d’ambdues parts en el disseny, execució i evolució de les polítiques de
seguretat viària.
6. El Ple d’aquest Ajuntament, en sessions del 31 de març de 2016 i del 23 de novembre
de 2017, va aprovar el conveni marc de col·laboració amb el Servei Català de Trànsit
de la Generalitat de Catalunya en matèria de seguretat viària, així com alguns annexes
a aquest.
7. El Servei Català de Trànsit, en data 30 de setembre de 2020, va comunicar a aquest
ajuntament que en data 2 d’octubre de 2020 finalitzaven els convenis de col·laboració
que teníem subscrits amb el Servei Català de Trànsit i que en cas d’estar interessats a
continuar amb la col·laboració endegada en el seu moment en matèria de seguretat
viària, calia subscriure nous convenis de col·laboració adaptats a la normativa vigent.
8. Aquest Ajuntament està interessat en mantenir la col·laboració amb el Servei Català
de Trànsit en matèria de seguretat viària i aprovar nou conveni de col·laboració en
matèria de seguretat viària, així com els annexes relatius al seguiment del Pla Local de

seguretat viària i als controls d’alcoholèmia que ens han tramès des del Servei Català
de Trànsit.
Fonaments jurídics
-

Els articles 22.2.p), 25.2.g) 47.2.h) i 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local.
Els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector
Públic.

-

Els articles 150 i 191 del Decret Legislatiu 2/2003 pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

-

Els articles 303 a 311 Del Decret 179/1995 de 13 de juny pel qual s’aprova el
Reglament d’obres activitats i serveis dels ens locals.
Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’administració local ha modificat la Llei 7/1985, de bases del règim local

-

-

Reial Decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària.
Llei orgànica 6/1997, de 15 de desembre, de transferència de competències
executives en matèria de trànsit i circulació de vehicles a motor a la Comunitat
Autònoma de Catalunya.
Reial Decret 391/1998, de 13 de març sobre traspàs de serveis i funcions de
l’Administració de l’Estat de la Generalitat de Catalunya en matèria de trànsit i
circulació de vehicles de motor.
Decret 102/1998, de 15 d’abril, de desenvolupament de les competències de la
Generalitat de Catalunya en matèria de trànsit, circulació de vehicles i seguretat
viària.

En virtud de tot això i atès que es preveu una durada del conveni de 4 anys prorrogables
per un període de fins a 4 anys addicionals, per la qual cosa correspon al Ple l’aprovació
del conveni i els seus annexes, es proposa d’adopció del següent
ACORD:
Primer. Aprovar el text del Conveni marc de col·laboració entre el Servei Català de
Trànsit i l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar en matèria de seguretat viària.
Segon. Aprovar el text de l’Annex 1 al Conveni marc referit a la col·laboració per a la
redacció, el seguiment i l’avaluació/actualització d’un Pla Local de Seguretat Viària per
a l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar.
Tercer. Aprovar el text de l’Annex 4 al Conveni marc referit a la col·laboració en
matèria de controls d’alcoholèmia amb aportació d’etilòmetre a l’Ajuntament de Vilobí
d’Onyar.
Quart. Facultar l’Alcaldessa, Sra. Cristina Mundet i Benito, tant àmpliament com en dret
sigui necessari per a l’execució d’aquest acord.
Cinquè. Notificar aquest acord al Servei Català de Trànsit.

Sisè. Donar la publicitat reglamentària als convenis.
ANNEXES – TEXT DELS CONVENIS
CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT I
L’AJUNTAMENT DE ............. EN MATÈRIA DE SEGURETAT VIÀRIA
REUNITS
D'una banda, el senyor ........, director del Servei Català de Trànsit.
D’una altra, el/la senyor/a ......., alcalde/essa de l'Ajuntament de .......
ACTUEN
El primer, en nom i representació del Servei Català de Trànsit, organisme autònom de caràcter administratiu,
adscrit al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, per autorització de ....
El/La segon/a, en representació de l'Ajuntament de .........., de conformitat amb l'article 21.1 b de la Llei 7/1985,
de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, en relació amb l'article 53.1 a 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.
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal per formalitzar aquest conveni.
MANIFESTEN
1. Que, d'acord amb el que disposen la Llei orgànica 6/1997, de 15 de desembre, de transferència de
competències executives en matèria de trànsit i circulació de vehicles de motor a la Comunitat Autònoma de
Catalunya; el Reial decret 391/1998, de 13 de març, sobre traspàs de serveis i funcions de l'Administració de
l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de trànsit i circulació de vehicles de motor; el Reial decret
575/1999, de 9 d’abril i el Reial decret 404/2000, de 24 de març, sobre l’ampliació de mitjans personals,
materials i pressupostaris traspassats a la Generalitat de Catalunya pel Reial decret 391/1998, de 13 de març; la
Llei 14/1997, de 24 de desembre, de creació del Servei Català de Trànsit, i el Decret 102/1998, de 15 d'abril,
de desenvolupament de les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria de trànsit, circulació de
vehicles i seguretat viària, el Departament d’Interior és el responsable de l'execució de les competències de la
Generalitat en matèria de trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària, que han de ser exercides mitjançant el
Servei Català de Trànsit i els òrgans del Departament que es determinin per reglament.
2. Que, d’acord amb l’article 7 del Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària, s’atribueix als municipis competències
en matèria de regulació, ordenació, gestió, vigilància i disciplina, per mitjà d’agents propis, del trànsit en les vies
urbanes de la seva titularitat, així com la denúncia de les infraccions que es cometin en aquestes vies i la sanció
de les mateixes quan no estigui atribuïda a una altra Administració.
3. Que els darrers anys a Catalunya es constata que més del 50% de les víctimes per accidents de trànsit es
produeixen en vies urbanes, i que la diversa problemàtica sobre el trànsit en aquestes vies ha posat de manifest
la necessitat de desenvolupar una acció conjunta i coordinada en els àmbits urbà i interurbà en matèria de
seguretat viària amb l’objectiu de reduir els accidents de trànsit.
4. Que el Servei Català de Trànsit estableix com una de les línies prioritàries d’actuació la cooperació amb els
ajuntaments i les autoritats locals en matèria de seguretat viària, amb l’objectiu de contribuir a la creació d’una
nova cultura de conducció, circulació i mobilitat.
5. Que al Pla de seguretat viària s’estableix una línia de cooperació amb els governs locals, donada la importància
que té la seguretat viària a les vies urbanes. Una de les accions establertes al Pla de seguretat viària per tal
d’impulsar un espai continu de seguretat viària i involucrar i coordinar entitats públiques i privades en la millora
de la mobilitat segura, és la d’establir un marc de col·laboració en matèria de seguretat viària entre el Servei

Català de Trànsit i l’Ajuntament per tal de desenvolupar una participació millor i més efectiva d’ambdues parts
en el disseny, execució i evolució de les polítiques de seguretat viària.
D’acord amb el que s’ha exposat anteriorment, ambdues parts acorden subscriure aquest conveni marc en
matèria de seguretat viària. Aquesta col·laboració es subjectarà als pactes següents.
PACTES
1. Objecte del conveni
L’objecte d’aquest conveni és establir el marc de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament
de ...... en el desenvolupament de determinades accions en matèria de trànsit i seguretat viària i d’altres
relacionades que es puguin anar definint o que siguin d’interès per a les parts.
2. Compromisos del Servei Català de Trànsit
El Servei Català de Trànsit oferirà assistència tècnica en matèria de seguretat viària al municipi d’acord amb les
accions que figuren als annexos a aquest conveni, al qual s’adhereixen les parts.
Igualment, l’SCT es compromet a planificar les directrius de les policies locals en matèria de seguretat viària en
l’àmbit urbà, a cedir els materials en perfecte estat i a facilitar informació sobre l’accidentalitat urbana del
municipi.
3. Compromisos de l’Ajuntament
L’Ajuntament es compromet a:
a)

Col·laborar amb l’SCT per a la millora de la seguretat viària en el municipi.

b)

Conservar en perfecte estat el material, si s’escau, cedit per l’SCT als vigilants municipals.

4. Normes de col·laboració
Les accions derivades del present conveni queden sotmeses al que disposa la legislació vigent, la normativa
interna de cada òrgan i les que s’acordin per a cadascun dels convenis específics, tenint en compte la naturalesa
de la col·laboració i acció a realitzar en matèria de trànsit i seguretat viària.
Cap acció en matèria de trànsit i seguretat viària es pot dur a terme sense estar, prèviament, definida i regulada
en un conveni específic.
Els convenis específics que es redactin vinculats al present conveni han de ser aprovats i signats pels
representants del Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament de ......
5. Contingut dels convenis específics
Cada acció a realitzar en matèria de trànsit i seguretat viària en el marc del present conveni ha de ser objecte
d’un conveni específic, que ha de contenir les matèries que preveu la normativa vigent.
Les accions inicials en què es concretarà aquesta col·laboració durant el primer període de vigència del present
conveni es desenvolupen als annexos 1 a 8.
Les properes accions objecte de col·laboració en el marc del present conveni es concretaran en el si de la
comissió o, en el seu defecte, pel responsable del mecanisme de seguiment, vigilància i control, a què es fa
referència en el pacte sisè.
6. Mecanisme de seguiment, vigilància i control
Les parts poden constituir una comissió de seguiment, vigilància i control del present conveni, que ha d’estar
integrada per dos membres designats per cadascuna de les parts signants, o, en el seu defecte, designar un
responsable del mecanisme de seguiment, vigilància i control, essent els encarregats de portar a terme els
convenis específics.

Aquest mecanisme té com a funció:
1. El seguiment i el control de les accions que es derivin de l’aplicació d’aquest conveni, així com la seva
interpretació i la proposta de possible modificació, si escau.
2. La intervenció, en cas de discrepàncies en la formalització dels convenis específics en els quals es concreten
les obligacions esmentades, que han de respectar el contingut i els límits fixats per aquest conveni. En aquests
casos, la comissió, després d’analitzar la situació creada, decidirà la manera d’actuar per resoldre-les.
3. Resoldre els problemes de compliment d’aquest conveni.
Les decisions i els acords de la comissió han de tenir la conformitat de les dues parts.
La comissió o, en el seu defecte, el responsable del mecanisme de seguiment, vigilància i control, es consideraran
el mecanisme de seguiment, vigilància i control de l’execució del conveni als efectes de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
7. Vigència del conveni
El present conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura i tindrà una durada de 4 anys. En qualsevol
moment abans de la finalització d’aquest, les parts podran acordar unànimement la pròrroga per un període de
fins a quatre anys addicionals.
L’acord de pròrroga d’aquest conveni suposarà automàticament la dels convenis específics signats i vigents.
8. Extinció del conveni
1. Aquest conveni s’extingirà pel compliment de les actuacions que en constitueixen l’objecte o perquè s’ha
incorregut en alguna de les causes de resolució següents:
a) El transcurs del termini de vigència del conveni sense que se n’hagi acordat la pròrroga.
b) L’acord unànime de les parts.
c) L’incompliment de les obligacions i els compromisos assumits per les parts. En aquest cas, s’estarà al que
disposa el pacte novè.
d) Per impossibilitat d’aconseguir l’objecte o les accions previstes en aquest conveni.
e) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.
f) Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista en el conveni o en altres lleis.
L’extinció d’aquest conveni suposarà automàticament la dels convenis específica signats i vigents.
2. La part que proposi resoldre el present conveni ho haurà de comunicar a l’altra part per escrit amb dos mesos
d’antelació. Aquest procés l’haurà de controlar la comissió o, en el seu defecte, el responsable del mecanisme
de seguiment, vigilància i control, havent de garantir la correcta finalització de les accions pendents d’execució,
d’acord amb l’article 52.3 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
En defecte de constitució formal de la comissió, el responsable del mecanisme de seguiment, vigilància i control,
en decidirà el més convenient, tenint en compte, entre d’altres, els supòsits anteriors.
9. Actuació en cas d’incompliment dels compromisos establerts per aquest conveni
En aquest cas, s’ha d’estar al que estableix l’article 51.2.c) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del
sector públic.
En aquest sentit, qualsevol de les parts pot notificar a la part incomplidora un requeriment perquè compleixi
en un termini determinat els compromisos que es consideren incomplerts.
Si, un cop transcorregut el termini indicat en el requeriment, l’incompliment persisteix, la part que el va adreçar
ha de notificar la concurrència de la causa de resolució i el conveni s’entén resolt.
10. Protecció de dades

L’obtenció, cessió i conservació de dades personals de les accions que es derivin de l’aplicació d’aquest conveni
resten subjectes al que estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i
garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril,
relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació
d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), sens
perjudici de l’aplicació de la legislació sobre gestió i preservació de la documentació administrativa.
La documentació i la informació obtinguda que tingui caràcter confidencial no pot ser objecte de reproducció
total o parcial per cap mitjà o suport ni se’n pot fer un tractament o edició informàtics, ni transmissió a terceres
persones fora de l’estricte àmbit de l’acció.
Les dades personals no poden ser comunicades ni cedides, ni tan sols per a la seva conservació, a altres persones.
11. Finançament o implicacions econòmiques
El present conveni entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament de ... no comporta ni preveu cap despesa
econòmica entre les parts.
12. Interpretació i jurisdicció
El present conveni té naturalesa administrativa i en queda exclosa l’aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, en virtut del que estableixen els articles 4 i següents, i sens perjudici
que s’hi apliquin els seus principis compatibles per tal de resoldre els dubtes i buits que es puguin presentar.
Aquest conveni es regeix pels seus pactes, per la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic,
per la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya, i per la normativa sectorial corresponent, així com per les normes generals de dret administratiu, els
principis de bona administració i l’ordenament jurídic en general.
Les parts es comprometen a resoldre de forma amistosa en un primer moment a través de la comissió o, en el
seu defecte, del responsable del mecanisme de seguiment, vigilància i control, les possibles controvèrsies que
poguessin originar-se en la interpretació o aplicació del present conveni. Si no fos possible, atesa la naturalesa
juridicoadministrativa de les actuacions litigioses que es puguin plantejar, quedaran sotmeses a la jurisdicció
contenciosa administrativa.
I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, el signen a la data de la signatura electrònica.
Pel Servei Català de Trànsit
Per l’Ajuntament
....
xxxxxxxxxxxxxxx
Director
Alcalde/essa
(Per autorització. Resolució de .....)
ANNEX 1
AL CONVENI MARC REFERIT A LA COL·LABORACIÓ PER A LA REDACCIÓ, EL
SEGUIMENT I L’AVALUACIÓ/ACTUALITZACIÓ D’UN PLA LOCAL DE SEGURETAT
VIÀRIA PER A L’AJUNTAMENT DE ......................
REUNITS
D'una banda, el senyor ...., director del Servei Català de Trànsit.
D’una altra, el/la senyor/a ......., alcalde/essa de l'Ajuntament de .......
ACTUEN
El primer, en nom i representació del Servei Català de Trànsit, organisme autònom de caràcter administratiu,
adscrit al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, per autorització de .....

El/La segon/a, en representació de l'Ajuntament de .........., de conformitat amb l'article 21.1 b de la Llei 7/1985,
de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, en relació amb l'article 53.1 a 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.
Les dues parts convenen el conveni específic de col·laboració a l’empara del conveni marc de col·laboració.
MANIFESTEN
1. Que el Servei Català de Trànsit estableix com una de les línies prioritàries d’actuació la cooperació amb els
ajuntaments i les autoritats locals en matèria de seguretat viària, en concret, l’elaboració, el seguiment i
l’avaluació/actualització de plans locals de seguretat viària (d’ara endavant, PLSV), amb l’objectiu de contribuir
a la millora de la seguretat viària en el municipi.
2. Que tant el Servei Català de Trànsit com l'Ajuntament de ............. consideren oportú redactar un PLSV que
tingui en compte els trets bàsics i característics de ............., amb l'objectiu de contribuir a un augment en la
seguretat viària.
PACTES
1. Redactar un PLSV per tal de reduir la sinistralitat a la xarxa viària urbana de ..............
2. Realitzar un seguiment de les mesures contingudes en el PLSV i al cap del 5è any de redacció del PLSV
efectuar una avaluació/actualització del PLSV.
3. El Servei Català de Trànsit es compromet a:
a)

b)
c)

Dirigir l’elaboració i redacció del PLSV dotat dels apartats següents:
1. Dades generals i mobilitat
2. L’accidentalitat
3. Detecció dels indrets amb major concentració d’accidents
4. Objectius i àrees d’actuació
5. Pla d’actuació
6. Seguiment i avaluació
Aportar l’assistència tècnica d’una enginyeria especialitzada per fer possible l’elaboració i redacció, el
seguiment i l’avaluació/actualització del PLSV.
Establir criteris comuns per a tots els PLSV que en facin homogeni el contingut per a tots els
municipis, tot i atenent a la diversitat de cadascun.

3. L'Ajuntament de ............. es compromet a:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Crear un grup de seguiment del desenvolupament del PLSV amb la participació de representants
polítics i tècnics, i altres persones clau, en el seu cas.
Definir els objectius i les àrees d’actuació del PLSV d’acord amb els criteris propis i en funció dels
problemes detectats en el diagnòstic de l’accidentalitat a l’àrea local.
Recollir i lliurar la informació sol·licitada pel Servei Català de Trànsit per a aquesta finalitat.
Aprovar i dur a terme el pla d’actuació, recollint les actuacions prioritàries i definint un pla temporal
per a l’execució de cadascuna.
Dur a terme el seguiment i l’avaluació del PLSV.
Lliurar al Servei Català de Trànsit biennalment les dades de seguiment.

4. Termini de vigència del conveni
La vigència d’aquest conveni serà la del Conveni marc de col·laboració a partir de la seva signatura, pròrroga
inclosa.
El present conveni s’extingirà pel compliment de l’acció que en constitueix l’objecte o perquè s’hagi incorregut
en alguna de les causes de resolució següents:

a) El transcurs del termini de vigència del Conveni marc de col·laboració sense que se n’hagi acordat la
pròrroga.
b) L’acord unànime de les parts.
c) L’incompliment de les obligacions i els compromisos assumits per les parts. En aquest cas, s’estarà al
que disposa l’article 51.2.c) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
d) Per impossibilitat d’aconseguir l’objecte o l’acció prevista en aquest conveni.
e) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.
f) Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista en el conveni o en altres lleis.
La part que proposi resoldre aquest conveni ho haurà de comunicar a l’altra part per escrit amb dos mesos
d’antelació.
L’acord de pròrroga o l’extinció del Conveni marc de col·laboració suposarà automàticament que aquest
conveni quedarà, segons el cas, prorrogat o extingit a tots els efectes.
El compliment, la resolució o les possibles controvèrsies que poguessin originar-se en la interpretació o
aplicació del present conveni seran sotmeses a la consideració de les parts, a través del mecanisme de seguiment,
vigilància i control, del Conveni marc de col·laboració.
5. Interpretació i jurisdicció
Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de la interpretació o aplicació d’aquest conveni, les parts se sotmeten
a la jurisdicció contenciosa administrativa.
I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, el signen a la data de la signatura electrònica.
Pel Servei Català de Trànsit
...
Director
(Per autorització. Resolució de ...)

Per l’Ajuntament
xxxxxxxxxxxxxxx
Alcalde/essa

ANNEX 4
AL CONVENI MARC REFERIT A LA COL·LABORACIÓ EN MATÈRIA DE CONTROLS
D’ALCOHOLÈMIA AMB APORTACIÓ D’ETILÒMETRE A L'AJUNTAMENT DE .............
REUNITS
D'una banda, el senyor ..., director del Servei Català de Trànsit.
De l’altra, el/la senyor/a ......., alcalde/essa de l'Ajuntament de ........
ACTUEN
El primer, en nom i representació del Servei Català de Trànsit, organisme autònom de caràcter administratiu,
adscrit al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, per autorització de ....
El/La segon/a, en representació de l'Ajuntament de .........., de conformitat amb l'article 21.1 b de la Llei 7/1985,
de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, en relació amb l'article 53.1 a 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.
Les dues parts acorden el conveni específic de col·laboració a l’empara del conveni marc de col·laboració.
MANIFESTEN

1. Que el resultat dels estudis d'accidentalitat i comportament de la circulació en les vies urbanes demostra la
significativa participació dels excessos d'alcohol en conductors en la producció d'accidents i, en general, en la
conflictivitat del trànsit.
2. Que tant el Servei Català de Trànsit com l'Ajuntament de ............. consideren aconsellable vigilar i controlar
el nivell d'alcoholèmia en l'àmbit local amb l'objectiu d'incrementar els nivells de seguretat viària.
A la vista d'aquests antecedents, ambdues parts acorden subscriure aquest conveni de col·laboració mitjançant
la cessió de l'ús, per part del Servei Català de Trànsit, d'un etilòmetre a l'Ajuntament de ............. Aquesta
col·laboració es subjecta als pactes següents.
PACTES
1. Objecte
L'objecte d'aquest conveni de col·laboració és la vigilància i control dels nivells d'alcoholèmia dels conductors
i conductores que circulen per les travesseres i vies públiques urbanes de .......... Per aquest motiu, el Servei
Català de Trànsit cedeix temporalment l'ús d'un etilòmetre, d'acord amb el que s'estableix en el pacte segon.
2. Compromisos del Servei Català de Trànsit
Per a l'efectivitat d'aquest conveni de col·laboració, el Servei Català de Trànsit, a través del Servei Territorial de
Trànsit de ..........., es compromet a:
a) Cedir temporalment l'ús d’un etilòmetre per a la seva utilització per part dels vigilants d'aquest municipi.
b) Facilitar el material fungible necessari per fer els controls d’alcoholèmia, com broquets, cinta d’impressora i
rotllo de paper.
c ) Es procedirà a la retirada de l'etilòmetre:
a. Quan el seu ús per altres policies locals o vigilants municipals amb caràcter rotatiu ho requereixi, d'acord
amb la programació establerta a l'efecte; quan per causes no justificades, no s’obtingui el rendiment
adequat en la realització de controls d’alcoholèmia, o es detecti un ús indegut o per a finalitats diferents
de les establertes en aquest conveni.
b. Per efectuar les reparacions d’avaries que puguin sorgir, així com per passar les operacions de control
metrològic.
d) Quan el Servei Territorial de Trànsit de .......... procedeixi a la retirada de l’etilòmetre, aquest s’ha de retornat
en idèntiques condicions a les que tenia en el moment de cedir-lo. En aquest sentit, el Servei Català de Trànsit
declara que els béns aportats per fer efectiva aquesta cooperació estan en perfecte estat de conservació i
funcionament.
3. Compromisos de l'Ajuntament de ...........
L'Ajuntament de ........... es compromet a:
a) Destinar l'etilòmetre per a ús exclusiu de les finalitats que persegueix aquest conveni.
b) Fer un ús correcte de l'etilòmetre.
c) Fer controls d'alcoholèmia utilitzant l'etilòmetre i remetent puntualment, al Servei Català de Trànsit, els
qüestionaris estadístics d'alcoholèmia amb el model que s’adjunta, degudament formalitzats, tant pel que fa
als controls que resultin positius com per als negatius.
d) Informar el Servei Territorial de Trànsit de ........... les avaries que puguin sorgir en l’etilòmetre.
e) Quan el Servei Territorial de Trànsit de .............. procedeixi a la retirada de l’etilòmetre, aquest s’ha de retornar
en idèntiques condicions a les que tenia quan es va procedir a cedir-lo.
f) Col·laborar en els diversos aspectes de la seguretat viària per als quals sigui requerit pel Servei Català de
Trànsit.
En aquest aspecte, ha de col·laborar en la realització de controls d'alcoholèmia que li requereixin altres policies
locals del seu entorn geogràfic, sense que suposi necessàriament la sortida del seu terme municipal, en els
casos en què aquests no disposin d'etilòmetres evidencials.
g) El nombre d'agents de la Policia Local encarregats d'operar amb l’etilòmetre ha de ser l’adient per utilitzarlo correctament.

h) En qualsevol cas, cal utilitzar butlletes de denúncia municipals i aplicar les sancions prefixades per
l’Ajuntament.
4. Termini de vigència del conveni
La vigència d’aquest conveni serà la del Conveni marc de col·laboració a partir de la seva signatura, pròrroga
inclosa.
El present conveni s’extingirà pel compliment de l’acció que en constitueix l’objecte o perquè s’hagi incorregut
en alguna de les causes de resolució següents:
a) El transcurs del termini de vigència del Conveni marc de col·laboració sense que se n’hagi acordat la
pròrroga.
b) L’acord unànime de les parts.
c) L’incompliment de les obligacions i els compromisos assumits per les parts. En aquest cas, s’estarà al
que disposa l’article 51.2.c) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
d) Per impossibilitat d’aconseguir l’objecte o l’acció prevista en aquest conveni.
e) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.
f) Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista en el conveni o en altres lleis.
La part que proposi resoldre aquest conveni ho haurà de comunicar a l’altra part per escrit amb dos mesos
d’antelació.
L’acord de pròrroga o l’extinció del Conveni marc de col·laboració suposarà automàticament que aquest
conveni quedarà, segons el cas, prorrogat o extingit a tots els efectes.
El compliment, la resolució o les possibles controvèrsies que poguessin originar-se en la interpretació o
aplicació del present conveni seran sotmeses a la consideració de les parts, a través del mecanisme de seguiment,
vigilància i control, del Conveni marc de col·laboració.
5. Efectes de l'extinció del conveni
En la data de finalització de la vigència d’aquest conveni, l'Ajuntament de ................ ha de retornar al Servei
Territorial de Trànsit, si escau, el material cedit en idèntiques condicions a com va ser lliurat.
6. Document de lliurament de material
Amb la finalitat de concretar el lliurament objecte d’aquest conveni, el Servei Territorial de Trànsit de ....... ha
de trametre el document de lliurament de material a l’Ajuntament de ......., on s’ha de concretar l’aparell i/o
material que es cedeix d’acord amb el que disposen els pactes d’aquest conveni.
7. Interpretació i jurisdicció
Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de la interpretació o aplicació d’aquest conveni, les parts se sotmeten
a la jurisdicció contenciosa administrativa.
I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, el signen a la data de la signatura electrònica.
Pel Servei Català de Trànsit
....
Director
(Per autorització. Resolució de ...)

Per l’Ajuntament
xxxxxxxxxxxxxxx
Alcalde/essa

Les intervencions del regidor Joan Pagès i de l’alcaldessa en aquest punt, es poden
veure i escoltar al web municipal www.vilobidonyar.cat, del minut 24:3 al minut 29:1.
Aprovat per 7 vots a favor (Cristina Mundet Benito, Joaquim Vivas Vidal, Biel Merino
Serra, Pitu Borrell Mató, Laura Rosales Pérez, Sandra Ros Cruz, Salvador Riumalló

Sureda) i 4 abstencions (Olga Guillem Pujol, Judit González Garrancho, Joan Pagès
Aregay)

3.2.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LES DUES FESTES LOCALS ANY 2022
En data 2 de juliol de 2021, amb registre d’entrada E2021003595, vam rebre del
Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, comunicat referent a
la ratificació, en sessió plenària del Consell de Relacions Laborals del dia 23 de juny de
2021, de la proposta dels dies festius laborals per a l’any 2022 a Catalunya i l’Ordre
corresponent publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 8446, de 30
de juny de 2021.
Per aquest motiu, amb l’objectiu de poder avançar la publicació de les festes locals
corresponents a l’any 2022 i d’acord amb l’article 37.2 del Reial decret legislatiu 2/2015,
de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors,
en el qual s’indica que de les catorze festes laborals, dues tindran caràcter local, i
d’acord amb el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, en el qual s’estableix que les dues
festes locals seran fixades per ordre del Departament d’Empresa i Treball, a proposta
dels municipis respectius, cal que aquest Ajuntament adopti acord plenari proposant les
festes locals per a l’any 2022, tal com estableix l’article 46 del Reial decret 2001/1983,
de 28 de juliol.
En base a l’exposat, l’Alcaldessa eleva al Ple per la seva aprovació, si escau, la següent
PROPOSTA :
Primer.- Proposar al Departament d’Empresa i Treball, de conformitat amb el que
disposa l’article 37 de l’Estatut dels treballadors i demés legislació vigent i concordant,
les dues festes locals dels pobles del municipi de Vilobí d’Onyar per l’any 2022 en les
dates següents:
•
•

14 d’abril (Dijous Sant)
20 de juliol (Santa Margarida)

Segon.- Notificar aquest acord al Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de
Catalunya.

Aprovat per 11 vots a favor (Cristina Mundet Benito, Joaquim Vivas Vidal, Biel Merino
Serra, Pitu Borrell Mató, Laura Rosales Pérez, Sandra Ros Cruz, Salvador Riumalló
Sureda, Olga Guillem Pujol, Lluís Salvi Camps, Judit González Garrancho, Joan Pagès
Aregay)

3.3.- RESPOSTA A LES AL·LEGACIONS FORMULADES A L'ACORD DEL PLE
D'APROVACIÓ INICIAL DELS PROPIETARIS, BÉNS I DRETS AFECTATS PER
L'EXPROPIACIÓ FORÇOSA PER RAONS URBANÍSTIQUES
Per acord del Ple de data 28 de gener de 2021 es va aprovar inicialment la relació
concreta i individualitzada dels propietaris, béns i drets afectats per l’expropiació forçosa
per raó urbanística, de 144,90m2 de la finca registral núm. 464 parcel·la cadastral

9098805DG7399N0001ZB, classificada com a sòl urbà i qualificada com a Espai lliure
destinat a verd públic, no inclòs en cap àmbit d’actuació urbanística sotmès al sistema
de reparcel·lació.
L’esmentat acord es va sotmetre a informació pública, durant el termini de 15 dies
hàbils, a comptar de l’endemà de l’ultima publicació de l’anunci corresponent, en el
Butlletí Oficial de la Província (BOP) del dia 17 de febrer de 2021, en el diari el Punt
Avui del dia 11 de febrer de 2021, i al tauler d’edictes electrònic de l'Ajuntament de
Vilobí d’Onyar, per tal que les persones interessades poguessin formular al·legacions
als únics efectes de rectificar els possibles errors que s'estimessin comesos en la
relació, d'acord amb el que regulen els articles 18 i 19.2 de la Llei d'expropiació forçosa
de 16 de desembre de 1954 i 17 del Reglament d'expropiació forçosa de 26 d'abril de
1957, en concordança amb l’article 212.3 del Reglament de la Llei d’urbanisme.
En el tràmit d’informació pública el Bisbat de Girona, representat per l’advocat Sr. Oriol
Sarasa Perpinyà, presenta escrit d’al·legacions, en les quals resumidament indica:

▪

NUL·LITAT DE PLE DRET I ABSÈNCIA DE DECLARACIÓ D’UTILITAT
PÚBLICA. L’acord del Ple de l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar de 28 de gener de
2021 contradiu el conveni de 29 de juliol de 2004, fet que evidencia la manca
d’interès general de l’expropiació de la porció assenyalada en verd en el plànol
precedent, a la que la seva inclusió comportaria un flagrant i incomprensiu
incompliment per part de l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar dels seus propis
convenis.

▪

ELEVAT COST DE L’EXPROPIACIÓ, atès que a banda del preujust del sòl
caldria afegir-hi el demèrit o pèrdua de valor de la rectoria, la qual deixaria de
tenir un jardí annex i vinculat a la mateixa.
I sol·licita que tingui per efectuades les al·legacions contra l’acord del Ple de
l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar de data 28 de gener de 2021, i d’acord amb el seu
contingut es resolgui excloure del procediment d’expropiació la zona de superfície
aproximada de 144m2 que a tenor del conveni urbanístic de 29 de juliol de 2004, té la
condició de verd privat.
En data 12 de juliol de 2021 s’ha emès informe de secretaria en relació a les
al·legacions presentades i en el que resumidament diu el següent:
“L’expropiació es una transferència coactiva de la propietat d’una particular o d’una altra
administració (expropiat) a un altra administració (expropiant), o un altra particular
(beneficiari), per raons d’interès públic o utilitat social, previ pagament d’una justa
indemnització.
Hi ha dos classes d’expropiacions urbanístiques les sistemàtiques o no sistemàtiques,
segons afectin o no a la totalitat de la unitat d’execució o representin un sistema d’execució
previst al pla o no.
La finca descrita en els antecedents està afectada per una zona qualificada de verd públic,
és a dir per un sistema urbanístic general. Integren els sistemes urbanístics generals els
terrenys que el planejament urbanístic reserva a comunicacions, als equipaments
comunitaris i els espais lliures públics. Els sistemes urbanístics generals configuren

l’estructura general del territori i determinen el desenvolupament urbà. Els terrenys que
estiguin reservats a sistemes urbanístics públics que no siguin compresos en un àmbit
d’actuació urbanística sotmès al sistema de reparcel·lació es poden adquirir mitjançant
l’actuació expropiatòria que correspongui (art. 34.8 TRLUC).
(...)
El Conveni signat en data 29 de juliol de 2004 entre l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar i el Bisbat
de Girona tenia per objecte la cessió de l’edifici anomenat els Delmes de Salitja, propietat
del Bisbat, a canvi de fer-se càrrec de les obres d’arranjament de l’edifici anomenat la
Rectoria que compta amb planta baixa més dos pisos, propietat del Bisbat de Girona, per
tal d’adaptar les dues plantes pis en dos habitatges, destinats a règim de lloguer i la planta
baixa per destinada a funcions socials per realitzar activitats parroquials i casal de lleure o
esbarjo pels infants del municipi.
La planta baixa seria d’ús compartit entre la Parròquia de Salitja i l’Ajuntament sempre amb
prioritat per les activitats pastorals pròpies de la parròquia i per un període de 25 anys.
El manteniment i subministrament de llum, aigua, gas i neteja dels baixos de la rectoria
cedits serien a càrrec de l’Ajuntament.
La planta pis és d’ús exclusiu del Bisbat de Girona- Parròquia de Salitja
En el conveni es detallen les obres a executar per part de l’Ajuntament a canvi de la cessió
de l’edifici, les quals s’estimaven en 141.271,44€, segons informe tècnic.
(..)
Per tan, es tracta no d'un conveni, que són acords amb efectes jurídics adoptats per les
Administracions Públiques amb subjectes de dret privat per a un fi comú, i que no podran
tenir per objecte prestacions pròpies dels contractes (art. 47.1 del Llei 40/2015, d'1
d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic -LRJSP-), sinó d'un contracte onerós, pel
qual s’adquireix un bé immoble de propietat particular.
L'adquisició d’un bé immoble, mitjançant un contracte entre les parts, és un contracte
patrimonial. L'art. 15 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les
Administracions Públiques -LPAP-, precepte d'aplicació general, estableix que:
"Les Administracions públiques podran adquirir béns i drets per qualsevol de les maneres
previstes en l'ordenament jurídic i, en particular, pels següents: (...)"
Entre ells es comprenen maneres d'adquirir a títol onerós.
(...)
La naturalesa d’aquest contracte era patrimonial i onerosa, l’article 12 RBEL ens diu que si
l'adquisició porta "annexa alguna condició o modalitat onerosa, només podran acceptar-se
els béns previ expedient en el qual s'acrediti que el valor del gravamen imposat no excedeix
del valor del que s'adquireix". Així es contempla també en l'art. 21.3 LPAP, restringit en
aquest cas el precepte a l'àmbit de l'Administració General de l'Estat.
Si bé, s’introdueix en la clàusula sisena una obligació urbanística, consistent en el
compromís de l’Ajuntament de de tramitar una modificació de planejament consistent en la
desqualificació de la part destinada a zona verda pública, per convertir-ho en zona verda
privada d’ús exclusiu de l’edifici. Al contenir un compromís en matèria de planejament el
converteix en conveni urbanístic. El règim jurídic aplicable, i considerant el seu caràcter de
conveni de planejament, es contempla en els article 9.8, 25.1, 18.1-c) i 61 del text refós de
la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana, aprovat per Reial decret legislatiu 7/2015, de 30
d'octubre -TRLSRU-, l'article 104 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova
el Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya –TRLUC-, i els articles 25 i 26 del Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme.

No obstant, hem de tenir en compte que l'urbanisme és una potestat pública l'exercici de la
qual és atribuït a l'Administració. Així ho estableix a nivell estatal l'art. 4.1 del RDLeg 7/2015,
de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana TRLSRU-, que disposa que:
“La ordenación territorial y la urbanística son funciones públicas no susceptibles de
transacción que organizan y definen el uso del territorio y del suelo de acuerdo con el
interés general, determinando las facultades y deberes del derecho de propiedad del suelo
conforme al destino de éste. Esta determinación no confiere derecho a exigir indemnización,
salvo en los casos expresamente establecidos en las leyes.”
Per tant, cap dret tenen conferit els ciutadans al fet que se'ls reclassifiquin o
requalifiquin els seus terrenys, ni, conseqüentment, cap obligació se li imposa a
l'Administració d'estimar les sol·licituds que en aquest sentit es formulin, puix que
aquesta ha de vetllar per l'interès públic i no pels interessos individuals de particulars. És
més, a l'Administració se li reconeix la potestat de ius variandi, entesa com la facultat
discrecional innovadora o revisora del planejament quan concorren raons d'interès públic,
de tal manera que està legitimada per a reclassificar i requalificar els terrenys sense que
aquesta actuació generi drets indemnitzatoris als ciutadans, per la qual cosa molt menys
els generarà la falta d'exercici d'aquesta potestat i el manteniment de la situació i règim
aplicable al sòl que resulti d'aplicació en una zona determinada.
No obstant això, de la formalització amb els particulars d'un conveni urbanístic en el qual
l'Administració assumeix l'obligació de tramitar una modificació del planejament deriven una
sèrie de conseqüències jurídiques, puix que, encara que és cert que les competències
jurídic públiques són irrenunciables i s'exerceixen pels òrgans que les tenen atribuïdes com
a pròpies, i que, per aquest motiu, l'Ajuntament ha d'actuar sempre en nom de l'interès
general per a aconseguir la millor ordenació urbanística possible, no sent admissible una
'disposició' de la potestat de planejament per via contractual, no és menys cert també que
aquesta previsió s'aplica sense perjudici de les conseqüències indemnitzatòries que pugui
desencadenar en el seu cas l'apartament per part de l'Administració de convenis urbanístics
previs o preparatoris d'un canvi de planejament.
El Conveni subscrit no és una mera declaració d'intencions, sinó un autèntic contracte que
imposa obligacions bilaterals i, com a tal, vincula a les parts que l'han concertat.
Per aquest motiu, sent aquest contracte vigent, a data d’avui, els pactes que va assumir
l’Ajuntament el vinculen i si bé el compromís de modificació de planejament no pot ser
objecte d’aquest contracte, atès que com hem vist la ordenació territorial i la urbanística són
funcions públiques no susceptibles de transacció, la resta de pactes i en concret la reserva
en propietat del terreny, a favor del Bisbat, situat entre l’edifici de la Rectoria i la línia
imaginària situada a 14 mts sud del mateix edifici (que no està inclosa en la superfície abans
assenyalada), qualificada en part com a zona verda pública en la mateixa modificació de
normes i part com a verd privat, si que vinculen a l’Ajuntament i per tan abans d’expropiar
aquest terreny s’hauria de denunciar aquesta clàusula del contracte, o tenir en compte en
el preu d’expropiació la indemnització per incompliment d’aquest acord, o bé desistir de
l’expropiació fins que es resolguin els compromisos adoptats en el contracte d’adquisició.
Respecte aquesta última qüestió la jurisprudència del TS, (STS 2967/2018 de 17 de juliol
de 2018, Sentència de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 22 de octubre de 2013) en
relació al desistiment per part de l’Administració en procediments d’expropiació ha dit el
següent: “Es jurisprudencia clara y constante de esta Sala que la Administración
expropiante puede desistir de la expropiación siempre que no se haya producido la

ocupación del bien expropiado o que no se haya fijado el justiprecio. La razón por la
que la fijación del justiprecio en vía administrativa determina la imposibilidad de desistir de
la expropiación es que a partir de ese momento se perfecciona el derecho subjetivo del
expropiado al cobro de aquél, tal como se desprende del apartado primero del art. 48 LEF:
Más aún, a la luz del apartado segundo del art. 50 LEF , ni siquiera el eventual desacuerdo
sobre el monto del justiprecio fijado en vía administrativa es óbice a la existencia de un
auténtico derecho subjetivo del expropiado, pues éste . Así, una vez fijado el justiprecio
en vía administrativa, el procedimiento expropiatorio ha concluido, de manera que la
Administración expropiante no puede ya desistir. Véanse en este sentido, entre otras
muchas, las sentencias de esta Sala de 2 de junio de 1989 , 23 de marzo de 1993 , 16 de
marzo de 2011 y 5 de diciembre de 2012 . No es ocioso añadir que, si el límite temporal
que se acaba de examinar no existiese, quedaría abierta la puerta a comportamientos
fraudulentos o abusivos por parte de la Administración expropiante.”
Per tan la doctrina reiterada del Tribunal Suprem considera que el moment en virtut del qual
queda tancada la possibilitat de que l’administració desisteixi de la expropiació és la de la
determinació del just i preu o, en seu cas, la ocupació material dels béns. Si s’escau, en
aquest cas també es podria plantejar un desistiment.”

Després d’haver mantingut vàries reunions fallides amb el Bisbat a fi d’arribar a un acord
consensuat en relació amb el conveni esmentat i en la valoració de l’expropiació i atès
que encara no s’ha procedit a la fixació del preu just ni a l’ocupació dels terrenys aquest
equip de govern creu oportú desistir, pel moment, del procediment d’expropiació forçosa
iniciat, per tal de disposar de més temps per arribar a un acord comú amb el Bisbat en
relació amb els terrenys qualificats de verd públic que figuren en el conveni signat.
Es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents ACORDS:
Primer:- Estimar els al·legacions presentades pel Bisbat de Girona en relació a
l’aprovació inicial de la relació concreta i individualitzada dels propietaris, béns i drets
afectats per l’expropiació forçosa per raó urbanística, de 144,90m2 de la finca registral
núm. 464 parcel·la cadastral 9098805DG7399N0001ZB, classificada com a sòl urbà i
qualificada com a Espai lliure destinat a verd públic, per entendre vigents els
compromisos establerts en el Conveni signat en data 29 de juliol de 2004 entre
l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar i el Bisbat de Girona, que tenia per objecte la cessió de
l’edifici anomenat els Delmes de Salitja, propietat del Bisbat, i on s’establia la reserva
en propietat del terreny, a favor del Bisbat, situat entre l’edifici de la Rectoria i la línia
imaginària situada a 14 mts sud del mateix edifici (que no està inclosa en la superfície
abans assenyalada), qualificada en part com a zona verda pública en la mateixa
modificació de normes i part com a verd privat.
Segon:- Desistir del procediment d’expropiació forçosa per raons d’urbanisme iniciat
per adquirir els 144,90m2 de la finca registral núm. 464 parcel·la cadastral
9098805DG7399N0001ZB, classificada com a sòl urbà i qualificada com a Espai lliure
destinat a verd públic, pels motius exposats en els antecedents i en l’acord anterior.
Tercer:- Notificar el present acord al Bisbat de Girona.
Les intervencions dels regidors Joan Pagès i Joaquim Vivas i de l’alcaldessa en aquest
punt, es poden veure i escoltar al web municipal www.vilobidonyar.cat, del minut 36:0 al
minut 39:3.

Aprovat per 11 vots a favor (Cristina Mundet Benito, Joaquim Vivas Vidal, Biel Merino
Serra, Pitu Borrell Mató, Laura Rosales Pérez, Sandra Ros Cruz, Salvador Riumalló
Sureda, Olga Guillem Pujol, Lluís Salvi Camps, Judit González Garrancho, Joan Pagès
Aregay)

3.4.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL 2020
Finalitzat l’exercici pressupostari de 2020, i mitjançant decret de data 21 de maig de
2021 la Intervenció municipal ha elaborat el Compte General de l’Ajuntament de Vilobí
d’Onyar de l’exercici 2020.
Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2020 s’han sotmès a l’informe de
la Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen aprovador en data 28
de maig de 2021.
D’acord amb l’article 209 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLLRHL), el Compte General
està integrat pel compte de l’entitat, dels organismes autònoms i de les societats
mercantils de capital íntegrament propietat de l’entitat local.
Vist l’informe de la Intervenció de Fons de l’Ajuntament,
Exposat el compte general al públic en el Butlletí Oficial de la Província número 111 de
data 10 de juny de 2021, pel període reglamentari, no s’hi ha formulat reclamacions ni
observacions,
I atès el què disposa l’article 212.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, la Comissió Especial
de Comptes proposa elevar al Ple la següent proposta d’acord:
PRIMER.- APROVAR el Compte general de l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar de l’exercici
2020 segons detall que a continuació s’exposa segons documentació a l’expedient.
• Comptes anuals de la pròpia entitat local
1.-Balanç
- El balanç, amb un actiu i un passiu de 21.200.310,14 €.
2.- Compte del resultat econòmic-patrimonial,
- El compte del resultat econòmic-patrimonial amb un estalvi de 191.797,74
€.
3.-Estats d’execució de la liquidació del pressupost i resultat pressupostari
- L’estat de liquidació del pressupost, integrat per:
a. La liquidació del pressupost de despeses d’acord amb el següent
detall:
▪ Crèdits inicials ............................................ 5.087.923,96€
▪ Modificacions de crèdit.................................. 273.813,51€
▪ Crèdits definitius ........................................ 5.361.737,47€
▪ Obligacions reconegudes ........................... 4.131.771,01€
▪ Pagaments realitzats.................................. 3.741.598,66€
▪ Reintegraments................................................. 7.278,31€

▪
▪
▪

Pagaments líquids ..................................... 3.734.320,35€
Obligacions pendent de pagament ................ 397.450,66€
ESTAT D’EXECUCIÓ: 1.229.966,46€

b. La liquidació del pressupost d’ingressos d’acord amb el següent
detall:
▪ Previsions inicials ....................................... 5.087.923,96€
▪ Modificacions de crèdit.................................. 273.813,51€
▪ Previsions definitives.................................. 5.361.737,47€
▪ Drets reconeguts nets ................................ 4.067.871,31€
▪ Recaptació líquida ..................................... 3.471.906,18€
▪ Drets pendents de cobrament ....................... 595.965,13€
▪ ESTAT D’EXECUCIÓ: -1.273.866,16€
c. El resultat pressupostari en termes ajustats és de 8.094,57€.
a. Drets reconeguts nets capítols I a V
3.741.365,42
b. Obligacions reconegudes netes capítols I a IV
3.423.902,36
(A) Operacions corrents (a-b)
317.463,06
c. Drets reconeguts nets capítols VI i VII
326.505,89
d. Obligacions reconegudes netes capítols VI i VII
670.718,24
(B) Operacions de capital (c-d)
-344.212,35
1. TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (A+B)
-26.749,29
e. Drets reconeguts nets capítol VIII
0,00
f. Obligacions reconegudes netes capítol VIII
0,00
2. ACTIUS FINANCERS (e-f)
0,00
g. Drets reconeguts nets capítol IX
0,00
h. Obligacions reconegudes netes capítol IX
-37.150,41
3. PASSIUS FINANCERS (g-h)
-37.150,41
4. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (1+2+3)
-63.899,70
5. Despeses finançades amb romanent de tresoreria per a
165.288,02
despeses generals
6. Desviacions de finançament negatives de l'exercici
73.789,35
7. Desviacions de finançament positives de l'exercici
167.083,10
8. RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (4+5+6-7)
8.094,57

4.-Estat del Romanent Líquid de tresoreria
▪

El romanent de tresoreria per despeses generals a 31 de desembre de
2020 és de 808.719,86 € constituint una font de finançament per a les
modificacions de crèdit de l’exercici 2021.

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

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

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)

0,00
0,00
1.247.080,20
271.277,24
167.083,10
808.719,86

5.-Acta d’arqueig i els altres punts significatius de la memòria
La memòria, que estableix la Instrucció del model normal de
comptabilitat local aprovada per l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de
setembre.
•

•

Documentació complementària de l’entitat local:
Acta d’arqueig de les existències a caixa a 31/12/20: pel què fa a la gestió
de la tresoreria durant l’exercici 2020, cal dir que ha estat correcta i ha
permès atendre amb normalitat els pagaments de l’Ajuntament, d’acord
amb l’estat de situació d’existències a Tresoreria. Segons acta d’arqueig
les existències inicials a 1/1/2020 eren de 813.221,64 € + ingressos totals
del 2020 (6.606.031,35 €) – pagaments totals del 2020 (6.776.165,38 €)
ens donen unes existències finals de 643.087,61 €.
Les certificacions de cada entitat financera.

SEGON.- Retre l’expedient a la Sindicatura de Comptes abans del 15 d’octubre de 2021.

Les intervencions del regidor Joan Pagès en aquest punt, es poden veure i escoltar al
web municipal www.vilobidonyar.cat, del minut 45:2 al minut 46:3.
Aprovat per 7 vots a favor (Cristina Mundet Benito, Joaquim Vivas Vidal, Biel Merino
Serra, Pitu Borrell Mató, Laura Rosales Pérez, Sandra Ros Cruz, Salvador Riumalló
Sureda) i 4 vots en contra (Olga Guillem Pujol, Lluís Salvi Camps, Judit González
Garrancho, Joan Pagès Aregay)

3.5.- ENCÀRREC AL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA PER LA REDACCIÓ
DEL NOU POUM DE VILOBÍ D'ONYAR
Antecedents
Atès que és necessària la redacció del nou pla d’ordenació urbanística municipal
(POUM) de Vilobí d’Onyar.
Vist l’expedient per l’encàrrec al Consell Comarcal de la Selva per la redacció del nou
POUM de Vilobí d’Onyar on s’inclou la liquidació final de la redacció anterior.
Atès les condicions tècniques i econòmiques de l’assistència tècnica per la redacció
del nou POUM pressupostades al gener de 2021 pel Consell Comarcal de la Selva i

que els terminis que s’estipulen a les condicions per l’encàrrec determinen més de 4
anualitats en la tramitació de despeses plurianuals,
Segons condicions econòmiques que consten a l’expedient i els terminis fixats que
podran ser modificats en funció de les incidències externes que es puguin produir en
la redacció del nou POUM, en resulten les oportunes retencions de crèdit.
Resultant també que s’ha emès informe de la Intervenció Municipal que consta a
l’expedient.
Fonaments de dret
Les Comarques, en virtut de l'establert en l'art. 3.2. b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL), ostenten la condició d'Entitats
Locals.
L’article 85 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, ens diu que correspon a la comarca realitzar
activitats i prestar serveis públics d’interès supramunicipal. Li correspon també
assegurar l’establiment i l’adequada prestació dels serveis municipals en el territori de
la comarca i l’exercici de competències municipals, en els termes establerts per la Llei
d’organització comarcal de Catalunya i per la legislació de règim local.
El Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei de l'organització Comarcal de Catalunya (TRLOC), en el seu art. 28, en
relació amb l'art. 25 d'aquesta norma, estableix de forma expressa que correspon a les
Comarques prestar assistència tècnica, jurídica i econòmica als municipis.
Aquesta competència s’articula mitjançant el servei de cooperació i d'assistència
municipals, òrgan encarregat d'assessorar als municipis que ho sol·licitin en matèria
jurídic-administrativa, economicofinancera i d'obres i serveis, que ha existir
obligatòriament en totes les Comarques, excepte en aquelles en les quals el consell
d'alcaldes, atenent a la tipologia dels municipis integrants, acordi no crear aquest servei
(art. 30 TRLOC).
L'art. 86 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les
administracions públiques, confereix llibertat a les Administracions Públiques per
celebrar acords, pactes, convenis o contractes amb persones tant de dret públic com a
privat, sempre que no siguin contraris a l'Ordenament Jurídic ni versin sobre matèries
no susceptible de transacció i tinguin per objecte satisfer l'interès públic que tenen
encomanat. El conveni se signa precisament perquè la Comarca pugui complir una
obligació legal, la de prestar assistència a un dels municipis integrants de la mateixa, i
per establir les condicions de prestació del servei.
L’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya preveu la realització d’activitats de caràcter
material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans administratius o de les
entitats de dret públic podrà ser encarregada a altres òrgans o entitats de la mateixa o
d’una altra administració, per raons d’eficàcia o quan no es tinguin els mitjans tècnics
idonis per a dur-la a terme.

Considerant que l’article 174.2 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 –TRLRHL(EDL 2004/2992), disposa que podran adquirir-se compromisos per despeses que
hagin d’estendre’s a exercicis posteriors a aquell en què s’autoritzin, sempre que la
seva execució s’iniciï en el propi exercici i que compleixin els requisits que la pròpia
norma estableix.
Considerant que l’aprovació de la despesa plurianual és competència del Ple, atès
que l’import de l’encàrrec superaria les quatre anualitats i elevaria els percentatges a
què fa referència la Llei.
Per la qual cosa s’eleva al Ple de la Corporació, previ dictamen de la Comissió
Informativa la següent
PROPOSTA D’ACORD
PRIMER.- APROVAR la liquidació final de la redacció del POUM anterior i autoritzar
i disposar la despesa de 13.275,97 euros amb càrrec a la partida 2.151.64001 del
pressupost 2021.
SEGON.- Aprovar la despesa plurianual següent:
Import:67.216,45 euros.

Exercicis

FASE

%

IMPORT
(EUROS)

Actual: 2021

SIGNATURA DE L’ENCARREC I DIAGNOSI
AMB TREBALLS PREVIS

15%

10.082,47

Futurs: 2022

AVANÇ DEL PLA

15%

10.082,47

2023

DOCUMENT D’APROVACIÓ INICIAL

30%

20.164,93

2024

DOCUMENT PROPOSTA PER APROVACIÓ
PROVISIONAL

25%

16.804,11

2025

DOCUMENT APROVACIÓ
TEXT REFÓS DEL PLA

15%

10.082,47

PROVISIONAL

I

- Total de la despesa que representa per a l’Ajuntament: 67.216,45 euros.
- Aplicació pressupostària: 2.151.64001
- Termini d’execució de l’encàrrec: 5 anys
TERCER.- Autoritzar, de conformitat amb allò previst a l’article 174.5 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 –TRLRHL-, a elevar els percentatges a què es refereix l’apartat 3

de l’esmentat article on diu que “la despesa que s’imputi a cadascun dels exercicis futurs
autoritzats no podrà excedir de la quantitat que resulti d’aplicar al crèdit corresponent de
l’any en què es compromet els següents percentatges: a l’exercici immediat següent, el
70 per cent; en el segon exercici, el 60 per cent, i en el tercer i quart, el 50 per cent”,
establint el següent:

ANY

Import

Percentatge sobre els 10.082,47 euros
de despesa de l’any 2021, any del
compromís.

2022

10.082,47

100%

2023

20.164,93

200%

2024

16.804,11

166,66%

2025

10.082,47

100%

QUART.- Encomanar al Consell Comarcal de la Selva, d’acord amb les condicions
tècniques i econòmiques de gener de 2021 la redacció del nou pla d’ordenació
urbanística municipal (POUM) de Vilobí d’Onyar, per un import final de 67.216,45 euros,
sotmesa a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient per finançar
les obligacions derivades del contracte en els següents exercicis.
CINQUÈ. Autoritzar i disposar les despeses derivades del present acord, pel què fa a
l’exercici 2021 per un import de 10.082,47 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària
2.151.64001 i adoptar el compromís de consignar als pressupostos futurs els crèdits
adequats i suficients.
SISÈ. El servei s'executarà sota la direcció del regidor d’urbanisme, Sr. Quim Vivas,
juntament amb els serveis tècnics d’aquesta corporació, que exercirà les facultats del
responsable del contracte, amb un termini d’execució de 5 anys.
SETÈ. Notificar el present acord al Consell Comarcal de la Selva
Les intervencions dels regidors Joan Pagès i Joaquim Vivas i de l’alcaldessa en aquest
punt, es poden veure i escoltar al web municipal www.vilobidonyar.cat, del minut 56:2 a
l’hora 1, minut 18:4.
Aprovat per 7 vots a favor (Cristina Mundet Benito, Joaquim Vivas Vidal, Biel Merino
Serra, Pitu Borrell Mató, Laura Rosales Pérez, Sandra Ros Cruz, Salvador Riumalló
Sureda) i 4 vots en contra (Olga Guillem Pujol, Lluís Salvi Camps, Judit González
Garrancho, Joan Pagès Aregay)

3.6.- PROPOSTA APROVACIÓ BASES REGULADORES AJUTS A FAMÍLIES
MONOPARENTALS, SUBJECTES PASSIUS DE L'IMPOST SOBRE BÉNS
IMMOBLES CORRESPONENTS AL SEU HABITATGE HABITUAL

D’acord amb l’article 39 de la CE 1978, els poders públics han d’assegurar la protecció
social, econòmica i jurídica de la família.
L’augment de les càrregues econòmiques de la família i el descens de la natalitat que
s’ha produït en els darrers anys ens evoquen a dissenyar noves polítiques familiars,
orientades a millorar les condicions en què es desenvolupa la vida familiar, i a evitar la
penalització que pot patir la família, facilitant la igualtat d’oportunitats de les famílies amb
més càrregues respecte a la resta de ciutadans i a valorar l’aportació de les famílies al
progrés, la cohesió i la solidaritat social.
Creiem que els poders públics estem obligats a garantir la igualtat d'oportunitats i a
donar suport a les famílies amb fills a càrrec, per a lluitar contra la marginació crònica i
el perill d'exclusió social i per a facilitar l'exercici d'una maternitat i una paternitat
responsables. És per aquest motiu que l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar inicia aquest
expedient, per l’aprovació d’unes bases per l’atorgament d’ajuts adreçat a les famílies
monoparentals, que tenen com a finalitat eliminar la possible discriminació que pateixen
aquestes famílies respecte a les famílies nombroses, en relació a l’accés a la bonificació
establerta a l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns immobles (IBI), per als
subjectes passius propietaris del seu domicili habitual.
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (endavant LGS), i el seu
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol
(endavant RLGS), així com els articles 118 a 129 del Decret 179/1995, de 13 de juny,
pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals (endavant
ROAS).

Atès que la Llei General de Subvencions estableix en el seu article 22 que la
concurrència competitiva és la forma ordinària de concessió de subvencions. No
obstant l’apartat segon d’aquest mateix article així com l’article 16.3 de la Ordenança
General de Subvencions habiliten a concedir subvencions pel procediment de
concessió directe quan es donin les següents circumstàncies:
1a. Les previstes nominativament en els Pressupostos Generals de les Entitats Locals, en
els termes recollits en els convenis i en la normativa reguladora d'aquestes subvencions. A
aquest efecte, s'entén per subvenció prevista nominativament en els Pressupostos aquella
en què almenys la seva dotació pressupostària i beneficiari apareguin determinats en els
estats de despesa del Pressupost. L'objecte d'aquestes subvencions haurà de quedar
determinat expressament en el corresponent conveni de col·laboració o resolució de
concessió que, en tot cas, haurà de ser congruent amb la classificació funcional i econòmica
del corresponent crèdit pressupostari.
2a. Aquelles l'atorgament o la quantia del qual vingui imposat a l'Administració per una norma
de rang legal, que seguiran el procediment de concessió que els resulti d'aplicació d'acord
amb la seva pròpia normativa.
3a. Amb caràcter excepcional, aquelles altres subvencions en què s'acreditin raons d'interès
públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que dificultin la seva
convocatòria pública

Atès l’informe tècnic de l’àrea de serveis socials que figura en l’expedient i en el que
es justifica el caràcter singular d’aquestes subvencions i les raons socials que concorren
pel seu atorgament en règim no competitiu.
Vist que d’acord amb la normativa aplicable conjuntament o prèviament a la
convocatòria del procés de selecció s’hauran d’aprovar i publicar les corresponents
Bases Reguladores.
Atès que el contingut de les bases reguladores de la concessió d’ajuts social de
l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar s’ajusta allò previst a l’article 17.3 LGS.
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir al procés de
selecció i de conformitat amb allò previst a l’article 124.2 del ROAS, procedeix publicar
el corresponent anunci al BOP de la província del contingut d’aquestes bases
reguladores específiques.
Es proposa l’adopció dels següents ACORDS
Primer.- APROVAR les bases reguladores per l’atorgament d’ajuts econòmics adreçats
a persones titulars de famílies monoparentals de Vilobí d’Onyar, subjectes passius de
l’impost sobre béns immobles (IBI) corresponents al seu habitatge habitual.
Segon:- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província de Girona i al tauler d’anuncis de
la corporació i una referència en el DOGC, l’anunci de les present Bases Reguladores
per un termini de vint dies hàbils, de conformitat amb allò que estableix l’article 124.2
del ROAS, en el cas que no es presentin al·legacions d’acord d’aprovació definitiva
esdevindrà definitiu sense necessitat de nou acord plenari.
ANNEX
BASES ESPECÍFIQUES PER A L’ATORGAMENT D’AJUTS ECONÒMICS ADREÇATS A
PERSONES TITULARS DE FAMÍLIES MONOPARENTALS DE VILOBÍ D’ONYAR,
SUBJECTES PASSIUS DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (IBI), CORRESPONENT AL
SEU HABITATGE HABITUAL
1. Objecte
L’objecte de les presents bases és regular, fixar els criteris i el procediment de sol·licitud,
tramitació, concessió i cobrament dels ajuts econòmics adreçats a persones titulars de famílies
monoparentals de Vilobí d’Onyar a la data de meritament de l’impost (1 de gener), que siguin
subjectes passius de l’IBI pel seu habitatge habitual, sobre l’import de la quota líquida de l’IBI
corresponent a aquest habitatge.
2. Finalitat
La finalitat d’aquests ajuts econòmics és eliminar la possible discriminació de les persones titulars
de família monoparental respecte les destinatàries de la bonificació establerta a l’Ordenança
fiscal reguladora de l’impost sobre béns immobles (IBI), per als subjectes passius propietaris del
seu domicili habitual que tinguin la condició de titulars de família nombrosa.
3. Règim jurídic

a) Els ajuts econòmics a què fan referència aquestes bases tenen caràcter voluntari i eventual,
són lliurament revocables en tot moment, no generen cap dret a l’obtenció d’altres ajuts
econòmics en anys posteriors, i no es poden al·legar com a precedent.
b) El procediment per a l’atorgament dels ajuts econòmics previstos en aquestes bases serà el
de concurrència pública no competitiva.
c) La gestió dels ajuts econòmics s’efectuarà d’acord amb els principis establerts en l’Ordenança
general de subvencions de l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar, i la restant normativa aplicable en
matèria de subvencions.
4. Persones destinatàries
4.1 Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les persones físiques, sempre que no
estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003 de 17 de
novembre, General de Subvencions (en endavant LGS) i reuneixin les següents condicions:
1. Que siguin subjectes passius de l’impost de béns immobles (IBI) del seu domicili habitual
a la data de meritament de l’impost (1 de gener de l’any de la subvenció).
2. Que estigui en possessió del títol de família monoparental expedit per la Generalitat
d’acord amb el Decret 151/2009, de 29 de setembre, desplegat per la Llei 18/2003, a la
data de meritament de l’impost (1 de gener).
3. Que el valor cadastral del bé immoble, sigui inferior a 60.000€.
4. Que els ingressos bruts anuals de la unitat familiar no sobrepassin el límit d’ingressos
anuals que es determini en la corresponent convocatòria anual.
5. Que estigui el corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar i
la resta d’Administracions, o davant la Seguretat Social, segons les disposicions vigents
a la data de presentació de la sol·licitud.
6. Que hagi fet efectiu el pagament dels rebuts i/o liquidacions que s’hagin posat al
cobrament corresponents a l’IBI de l’exercici que es subvenciona.
4.2 La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud,
mitjançant la presentació dels documents que l’indiquen en l’article següent.
4.3 Estaran excloses d’aquests ajuts les persones que:
- No estiguin al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Vilobí
d’Onyar
- Hagin estat sancionades mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d’obtenir
subvencions segons la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, o la Llei
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
- Hagin estat condemnades mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat
d’obtenir subvencions o ajuts públics.
4.4 Als efectes d’aquest precepte s’entendrà per família monoparental el concepte que sigui
d’aplicació de conformitat amb la normativa vigent en la data de la convocatòria de la subvenció.
Titular de família monoparental: la titular de la unitat familiar a la qual s’ha reconegut la condició
de família monoparental.
Domicili habitual: aquell en el qual estigui empadronat el/la beneficiari/ària en el moment de
meritar-se la quota d’IBI sobre la qual recaurà l’ajut.
5. Documentació a aportar
Les sol·licituds s’efectuaran segons model normalitzat per l’Ajuntament, adjuntant la següent
documentació:
a) Instància normalitzada de la subvenció

b) Fotocòpia del títol de família monoparental, vigent a 1 de gener de l’any de la
convocatòria.
c) Declaració responsable de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries, amb
l'Ajuntament de Vilobí d’Onyar i la resta d'administracions i amb la Seguretat Social.
d) Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i
compromís de comunicar les que s’obtinguin en el futur, d’acord amb el model
normalitzat.
e) Dades bancàries, amb el segell de validació de l'entitat bancària, del compte on es vol
percebre l’ajut.
f) En cas que hi hagin membres de la família monoparental amb discapacitat, fotocòpia de
la resolució acreditativa del reconeixement legal de la discapacitat o fotocòpia de la
targeta acreditativa de la discapacitat.
g) Declaració de renda o de la documentació que acrediti els ingressos bruts anuals de la
unitat familar.
La presentació de la sol·licitud implica autoritzar l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar a consultar i
verificar, mitjançant les plataformes habilitades per les diferents administracions públiques, les
dades disponibles en altres administracions públiques com a mitjà alternatiu a la presentació dels
corresponents documents que les acrediten i que són imprescindibles per a la resolució d’aquesta
tramitació, i en especial per consultar el nivell d’ingressos, amb la finalitat de comprovar les
circumstàncies expressades per la persona beneficiària
La presentació de declaració responsable substituirà a la presentació de trobar-se al corrent de
les obligacions tributàries amb l’Agència Tributària i amb la Seguretat Social
(article 24è.4t del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que es va aprovar el Reglament de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions).
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà a la persona
sol·licitant, per tal que en el termini de deu dies hàbils a comptar a partir del dia següent a la
notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació que si
no ho fa així s’entendrà per desistida de la seva sol·licitud.
6. Presentació de sol·licituds
El termini límit per a la presentació de sol·licituds serà mínim de 20 dies naturals comptats a partir
del dia següent a la publicació de cada convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de
Girona.
Les sol·licituds s’hauran d’adreçar a l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar, amb el model d’instància i
amb la documentació que determini la convocatòria. S’hauran de presentar al Registre de
l’Ajuntament, no obstant també es podran presentar en qualsevol lloc que preveu l’article 16 de
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació plena d’aquestes bases reguladores
7. Import
L’import de l’ajut econòmic serà equivalent a un 30% de la quota de l’IBI de l’habitatge habitual
corresponent a l’any de la publicació de la convocatòria. L’ajut no podrà excedir d’un import
màxim que també es determinarà en la convocatòria.
No es podran concedir ajuts econòmics per una quantia superior al crèdit disponible.
8. Incompatibilitats

Aquests ajuts seran incompatible amb el gaudiment de la bonificació en l’IBI per a famílies
nombroses prevista en l’ordenança fiscal corresponent, ni amb altres subvencions que, sobre la
quota de l’IBI, es puguin reconèixer.
9. Instrucció del procediment
L’òrgan responsable per a l’ordenació i la instrucció del procediment per a l’atorgament de les
subvencions previstes en les presents bases serà l’Àrea d’Hisenda.
Rebudes les sol·licituds d’ajuts, seran examinades i comprovades, prèvia informació sobre l’IBI
per part de Gestió Tributària i la intervenció municipal
La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat constituït
d’acord amb allò previst a l’article 17.5 de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament
( OGS ) i que estarà format per les persones següents:
Presidència: Interventora de l’Ajuntament o persona en qui delegui
Vocal: Tècnic de l’àrea de serveis socials o persona en qui delegui.
Vocal (Secretaria): Administrativa Hisenda o persona en qui delegui.
L’òrgan competent que resoldrà el procediment per atorgar les subvencions serà la Junta de
Govern Local.
10. Termini de resolució i notificació
El procediment de concessió es tramitarà i resoldrà en règim de concurrència no competitiva.
Es tramitarà pel sol fet de concórrer la persona sol·licitant, sense que sigui necessari establir la
comparació de les sol·licituds ni la prelació entre les mateixes.
S’examinaran totes les sol·licituds presentades dins el termini establert, i es resoldrà en un únic
acte administratiu.
El termini màxim per resoldre i notificar el procediment serà de 2 mesos, comptats a partir del dia
següent a la finalització del termini de presentació de sol·licituds. Tant l’acord de concessió com
de denegació es notificarà individualment als interessats
Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades als interessats en
un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la resolució, d’acord amb allò previst
a l’article 40 i següents de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, de Règim jurídic de procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
Si en el termini de 2 mesos a comptar des de l’endemà de la sol·licitud de l’ajut econòmic no s’ha
notificat la resolució, aquesta es pot entendre desestimada per l’interessat per silenci
administratiu negatiu.
11. Acceptació de la subvenció
D’acord amb l’art.24.2 de l’OGS de l’ajuntament, transcorreguts 10 dies hàbils a comptar des de
la notificació de la resolució en que s’aprovi la concessió de la subvenció, s'entendrà acceptada
sense reserves la subvenció; la no acceptació de la mateixa haurà de formalitzar-se
expressament dins d’aquest mateix termini de 10 dies.
L’acceptació de la subvenció comporta també el de la normativa que la regula.
12. Pagament

El pagament de l’ajut econòmic s’efectuarà mitjançant qualsevol mitjà admès en dret a determinar
en la corresponent convocatòria.
Quan les possibles persones beneficiàries siguin dos o més, la sol·licitud haurà de ser signada
per totes elles. En cas contrari l’ajut s’atorgarà a la sol·licitant proporcionalment al seu dret sobre
l’immoble (tant en percentatge com import màxim).
Igualment l’ajut s’atorgarà a la sol·licitant proporcionalment al seu dret sobre l’immoble
(en percentatge i import màxim), quan no totes les sol·licitants reuneixin els requisits necessaris
per tenir dret a l’ajut, o quan no totes les titulars de l’immoble tinguin dret a l’ajut.
13. Justificació
S’entén justificada la finalitat amb la comprovació per la Tresoreria municipal del pagament de
l’impost corresponent a l’exercici en què s’hagi concedit la subvenció.
14. Infraccions i sancions
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la Llei General
de Subvencions, en el Títol IV del Reglament de la Llei General de Subvencions i al Títol XIII de
la Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament.
15. Legislació aplicable
Per allò no previst en aquests bases és d’aplicació el que estableix l’Ordenança General de
Subvencions de l’Ajuntament publicada en el BOPG nº 77 del dia 21 d’abril de 2020, també
resultarà d’aplicació supletòria la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la mateixa, la legislació
en matèria de Règim local, les bases d’execució de l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar, la Llei
39/2015, de 1 d’octubre, de Règim jurídic del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, així com totes aquelles normes de caràcter general o procedimental
que en resultin d’aplicació.
16. Vigència
Aquestes bases tindran vigència a partir de l’endemà de la seva publicació i la vigència serà
indefinida fins a la seva modificació o derogació.
17. Protecció de dades de caràcter personal
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal, es posa de manifest que la informació facilitada pels peticionaris d’aquestes
subvencions serà tractada en un fitxer degudament protegit per a la gestió d’aquestes bases,
del que n’és responsable l’ Ajuntament de Vilobí d’Onyar. Els interessats podran sol·licitar
l’exercici dels seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició.
18. Nota informativa
De conformitat amb l’article 7 de la Llei 35/2006 de l’impost sobre la renda de les persones
físiques (IRPF), l’import de la subvenció està subjecte a tributació en l’IRPF, amb l’obligació
tributària de presentar la declaració.

Les intervencions del regidor Joan Pagès, la regidora Laura Rosales i la secretària en
aquest punt, es poden veure i escoltar al web municipal www.vilobidonyar.cat, de l’hora
1, minut 23:2 a l’hora 1, minut 24:3 i les intervencions de la regidora Olga Guillem, de la

secretària, de la interventora, de l’alcaldessa i del regidor Joan Pagès, en aquest mateix
punt, de l’hora 1, minut 25:5 a l’hora 1, minut 29:3.
Aprovat per 11 vots a favor (Cristina Mundet Benito, Joaquim Vivas Vidal, Biel Merino
Serra, Pitu Borrell Mató, Laura Rosales Pérez, Sandra Ros Cruz, Salvador Riumalló
Sureda, Olga Guillem Pujol, Lluís Salvi Camps, Judit González Garrancho, Joan Pagès
Aregay)

3.7.- PROPOSTA DE NOMENAMENT DE VILOBINENC IL·LUSTRE 2021
Per acord del Ple d’aquest Ajuntament, de data 25 de març de 2021, es va aprovar el
Reglament especial d’honors i distincions de l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar i a l’article
7 es regula el títol de Vilobinenc/a il·lustre que s’atorgarà per honrar i honorar a
persones, institucions i entitats pel mèrit de la tasca realitzada o per la conducta
continuada que hagin contribuït a augmentar el prestigi del nostre municipi. Aquesta
concessió es porta a terme d’acord amb el Reglament de la distinció honorífica de
Vilobinenc il·lustre de l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar, aprovat per acord de Ple de data
31/03/2016 i publicat al BOP núm. 120 de data 23/06/2016.
Atesa la proposta del regidor de Cultura, Fires i Festes sobre la conveniència de
concedir el títol de Vilobinenca il·lustre 2021 a l’entitat VILOBÍ CLUB DE FUTBOL, en la
qual posa de manifest la seva rellevant trajectòria esportiva i social i el seu ferm
compromís amb el municipi i els valors de cooperació i treball en equip durant els gairebé
30 anys de la seva història (1975-2004).
Era un club de referència, amb 11 equips i uns 300 jugadors entre totes les categories.
El nivell més alt el van assolir els equips de cadets i juvenils, que van ascendir fins a la
Divisió d’Honor, i el 1er equip que, començant a 3a regional, va arribar, l’any 1990, a 3a
Divisió i s’hi va mantenir durant 11 temporades consecutives. Vilobí d’Onyar era el poble
més petit de la 3a Divisió i el Vilobí CF es va convertir en un referent no només a
Catalunya sinó a tot l’estat, i encara ara, fora de les nostres fronteres, molta gent coneix
el nom del nostre municipi com “allà on hi havia aquell club de futbol tan potent”. L’èxit
d’aquest club feia que cada setmana Vilobí d’Onyar sortís a la premsa fent que la crònica
esportiva d’aquest equip ple de persones valentes, il·lusionades i compromeses
transformés un simple esport en tot un aparador del municipi.
L’anomenada del Vilobí Club de Futbol i tot el seu treball atreia jugadors d’arreu de la província,
que preferien venir a jugar a Vilobí que a altres clubs on potser haurien rebut una remuneració
més gran i que a les files del Vilobí CF es formessin jugadors que després van destacar a 1a
divisió, com per exemple en Ferran Corominas (Coro).
El fet de posar Vilobí d’Onyar al món a través de la pràctica d’un esport tant arrelat al nostre
territori com és el futbol i el de fomentar els valors originals d’aquest esport (l’esforç, el treball en
equip, la perseverança, la vida saludable, etc.) ha estat possible gràcies a totes les persones
que, des del primer moment es van implicar en aquest projecte d’èxit, els membre de la junta
directiva, tècnics, jugadors, col·laboradors i ajudants, tots amants del futbol que es dedicaven a
tota mena de tasques de manera altruista abans, durant i després dels partits, i que fins i tot es
perdien el partit per poder-les fer.

L’any 2004 el Vilobí CF es va fusionar amb el Girona FC deixant per a la història i memòria del
nostre municipi, un projecte d’entitat de cohesió i implicació social i una trajectòria esportiva plena
d’èxits.
És per aquest motiu que creiem més que justificat proposar a l’entitat Vilobí CF, formada per
totes aquelles persones que durant els 30 anys d’història del club van estar-hi relacionades, van
fer possible el projecte i que van portar el nom de Vilobí d’Onyar arreu del territori, com a
Vilobinenca Il·lustre per aquest 2021, i en representació de totes elles, en qualitat de President
el Sr. Josep Panella i Gubau.

Atès que en els actes de la Festa Major de Vilobí dels últims anys s’ha dut a terme l’acte
de reconeixement de Vilobinenc/a Il·lustre i que enguany es té programat donar
continuïtat a aquest acte.
Atès l’esmentat i en virtut dels articles 50.24, 190 i 191 del RD 2568/1986, de 28 de
novembre, del Reglament d’Organització i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es
proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:
Primer.- Nomenar Vilobinenca il·lustre l’entitat VILOBÍ CLUB DE FUTBOL, formada per
totes aquelles persones que durant els 30 anys d’història del club van estar-hi
relacionades, van fer possible el projecte i que van portar el nom de Vilobí d’Onyar arreu
del territori.
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord al Sr. Josep Panella i Gubau, com a darrer
president de l’entitat, i convidar-lo oficialment a assistir a l’acte que tindrà lloc dins els
actes de la propera Festa Major de Vilobí.
Les intervencions del regidor Joan Pagès, de l’alcaldessa i del regidor Pitu Borrell en
aquest punt, es poden veure i escoltar al web municipal www.vilobidonyar.cat, de l’hora
1, minut 36:0 a l’hora 1, minut 41:00.

Aprovat per 11 vots a favor (Cristina Mundet Benito, Joaquim Vivas Vidal, Biel Merino
Serra, Pitu Borrell Mató, Laura Rosales Pérez, Sandra Ros Cruz, Salvador Riumalló
Sureda, Olga Guillem Pujol, Lluís Salvi Camps, Judit González Garrancho, Joan Pagès
Aregay)

4.0.- PROPOSTES I MOCIONS:
4.1.- MOCIÓ PER A LA CELEBRACIÓ DE LA SETMANA EUROPEA DE LA
MOBILITAT SOSTENIBLE I SEGURA 2021
El director general de Transports i Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya ens ha adreçat escrit en data 31 de maig de 2021 i registre d’entrada
E2021003042 en el qual demana a l’Ajuntament que s’adhereixi a la Setmana Europea de la
Mobilitat que aquest any es celebrarà la setmana entre el 16 i el 22 de setembre de 2021, i que
aprovi la moció acordada amb les entitats municipalistes per tal de poder recollir les mesures
que es porten a terme en el conjunt del país.
Text de la moció:

«Des de fa anys, centenars de ciutats europees, celebren la Setmana Europea de la Mobilitat,
un esdeveniment que s'emmarca dins la European Mobility Week. L’objectiu és conscienciar a
la ciutadania sobre un model de mobilitat més saludable, segura i sostenible i menys
contaminant en benefici de tothom.
La Setmana de la Mobilitat se celebra a tot Europa entre el 16 i el 22 de Setembre. És una
oportunitat per presentar davant la ciutadania les alternatives que ja existeixen i explicar els
reptes que afronten les ciutats i pobles per incloure el canvi de comportament com a pilar
fonamental per una estratègia de transport sostenible a tot Europa i una millora ambiental.

Per a l’any 2021 el tema de la campanya és “Seguretat i salut amb una mobilitat
sostenible” i s’ha escollit un lema adequat a l’objectiu principal de millora de la salut
“Fes salut. Mou-te de manera sostenible”.
A Catalunya portem molts anys treballant per fomentar una mobilitat sostenible, avançant en la
utilització del transport públic, i el foment de la mobilitat activa. Per això és molt important que
enguany, per superar la baixada en la utilització del transport públic fruit de la pandèmia de la
Covid19, treballem conjuntament per fer-hi front.
La setmana Europea de la Mobilitat de l’any 2020 va enregistrar un total de 227 municipis de
Catalunya amb una població afectada de 5.955.452 ciutadans, el representa una participació
molt per sobre de la resta dels municipis europeus. Aquestes dades s’han mantingut al llarg dels
anys, ja que els Ajuntaments de Catalunya sempre han estat cabdals en la millora de l’urbanisme
i el foment de la pacificació del trànsit, i l’impuls de bones mesures per a millorar la sostenibilitat
en els desplaçaments dels seus ciutadans i ciutadanes i la millora de la qualitat de l’aire.
En concret, els objectius de la Setmana Europea de la Mobilitat són:

•

Estimular un comportament ciutadà, en relació amb l’ús del vehicle, compatible amb
el desenvolupament urbà sostenible, en particular amb la protecció de la qualitat de
l’aire, la prevenció d’accidents de trànsit, la reducció d’emissió de gasos que provoquen
l’efecte hivernacle i el consum racional dels recursos energètics.

•

Sensibilitzar la ciutadania sobre els impactes ambientals del transport i informar-la
sobre les seves diferents modalitats.

•

Impulsar l’ús dels mitjans de transport sostenibles i, en particular, el transport públic, la
bicicleta, la mobilitat a peu i els vehicles elèctrics.

•

Potenciar un retrobament de la ciutadania amb la ciutat, la seva gent i el seu patrimoni
cultural, en un entorn saludable i relaxat.

•

Reflexionar sobre com afecta a la nostra salut l’ús excessiu del transport motoritzat.
Per una banda, la contaminació atmosfèrica i la congestió que generen tenen un
impacte negatiu sobre els sistemes respiratori i cardiovascular. Per una altra, propicien
el sedentarisme i la inactivitat física.

Gran part de l’objectiu de reducció de les emissions del transport i del canvi climàtic passa per
un transvasament des del transport privat al transport públic, i la descarbonització del parc
automobilístic del nostre país. En aquest sentit, la societat catalana ha respost amb un augment
de la utilització del transport públic, però també amb un augment de l’ús de la bicicleta, els
patinets i sobretot el caminar per les distàncies curtes.
Aquesta estratègia s’emmarca dins l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible, aprovada
al setembre de 2015, per l’Assemblea General de Nacions Unides que reconeix que l’assoliment

dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible és una responsabilitat compartida i encoratja
a crear aliances entre tots els països i actors per assolir els ODS.
Així, l’Aliança Catalunya 2030 vol sumar complicitats i noves adhesions arreu del territori, obrintse a totes les entitats del país compromeses a treballar per assolir els 17 Objectius per al
Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides.
Per tant, és una bona oportunitat per explicar què s’està fent sobre mobilitat sostenible al nostre
municipi, promocionar les iniciatives de mobilitat urbana sostenible, conscienciar del quèsuposa
seguir amb una mobilitat poc sostenible en termes mediambientals i de qualitat de vida, establir
col·laboracions amb les entitats locals i comunicar noves polítiques i mesures permanents.»

Per tot això, proposem al Ple els següents acords:
PRIMER. Inscriure l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar a la Setmana Europea de la Mobilitat
d’aquest any dins de les dates que marca la Generalitat de Catalunya i la European
Mobility Week i fer-hi constar les accions acordades en l’acord segon.
SEGON. Fer constar que l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar ha impulsat o impulsarà les
següents accions per tal de fomentar una mobilitat més sostenible i saludable:
- Campanya “Vine a l’escola amb bicicleta, o amb patinet o a peu!!!!”, per fomentar l’ús
del transport sostenible.
QUART. Adherir l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar a l’Estratègia Catalana de la bicicleta
2025 aprovada pel Govern de la Generalitat el 5 de novembre del 2019.
CINQUÈ. Adherir l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar a l’Acord nacional per a l’Agenda 2030
a Catalunya, aprovat pel Govern de la Generalitat el 18 de febrer de 2020 i integrar-se
a l’Aliança Catalunya 2030.»
Aprovat per 11 vots a favor (Cristina Mundet Benito, Joaquim Vivas Vidal, Biel Merino
Serra, Pitu Borrell Mató, Laura Rosales Pérez, Sandra Ros Cruz, Salvador Riumalló
Sureda, Olga Guillem Pujol, Lluís Salvi Camps, Judit González Garrancho, Joan Pagès
Aregay)

4.2.- MOCIÓ DE SUPORT AL CORRELLENGUA 2021
El Grup Municipal Independent presenta la següent Moció, proposada per la
Coordinadora d’Associacions per la Llengua catalana (CAL), per tal de que sigui
aprobada per aquest Ple:
Atesa la necessitat d’assolir la plena normalització del català arreu del territori i
convertir-la en la llengua vehicular i comuna de la nostra societat i en l’element
d’integració de les persones nouvingudes,
Atesa la necessitat de treballar perquè el català sigui un element integrador que
permeti que una societat plural com la catalana generi una identitat col·lectiva,
Atesa la celebració dels 25 anys de la iniciativa cívica del Correllengua gràcies al suport

d’ajuntaments, consells comarcals, associacions i societat civil en general,
Atesa la reivindicació de la figura d’Isabel-Clara Simó que impulsa el Correllengua 2021
per reivindicar la seva figura i la seva obra, per retre homenatge a l’autora i posar en
valor la seva obra,
Atesa la voluntat de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua catalana (CAL),
organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i arribar a tots els
municipis i comarques de parla catalana,
Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest municipi,
Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Donar suport al Correllengua 2021 com a instrument reivindicatiu de la societat
a favor de la plena normalització en l’ús social de la llengua arreu dels territoris de parla
catalana i a favor de la seva unitat.
Segon. Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats a organitzar el
Correllengua i aportar la infraestructura i l’ajuda necessàries per al bon
desenvolupament de les activitats programades.
Tercer. Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin propis
d’aquesta corporació.
Quart. Donar suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per la CAL i
encaminades a facilitar l’apropiació i l’ús del català oral entre persones i col·lectius,
especialment entre la població nouvinguda.
Cinquè. Fer una aportació econòmica de 300,00 euros, si s’escau, per a l’organització
dels actes i el bon funcionament del Correllengua 2021.
Sisè. Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora d’Associacions per
la Llengua catalana (CAL), al carrer d’Olzinelles, 118, 08014 de Barcelona, o a través
de l’a/e: cal@cal.cat, i als organitzadors locals del Correllengua.

Aprovat per 11 vots a favor (Cristina Mundet Benito, Joaquim Vivas Vidal, Biel Merino
Serra, Pitu Borrell Mató, Laura Rosales Pérez, Sandra Ros Cruz, Salvador Riumalló
Sureda, Olga Guillem Pujol, Lluís Salvi Camps, Judit González Garrancho, Joan Pagès
Aregay)

4.3.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL INDEPENDENT DE VILOBÍ
D'ONYAR (GMI-IdS) DE SUPORT AL SECTOR VAQUÍ LLETER I, ESPECIALMENT,
AL SECTOR VAQUÍ LLETER CATALÀ
El Grup Municipal Independent de Vilobí d’Onyar (GMI-IdS), en data 12 de juliol de 2021

i amb número de registre d’entrada E2021003729, presenta a aquest Ajuntament, per a
la seva aprovació pel Ple, la moció que es transcriu a continuació per demanar als
Governs Català i Espanyol una política efectiva contra l’abús de les indústries i de les
distribuïdores i per un preu just pels productors ramaders:
“El sector ramader vaquí al nostre país és divers al igual que la nostra geografia i la
nostra societat, des de granges de vaques de pastura al Pirineu, productores sobretot
de carn de vedella i derivats làctics fins a les explotacions familiars repartides arreu del
territori, productores de llet fresca i envasada.
Si una cosa tenen en comú és que ens proporcionen aliments de primera necessitat, de
proximitat i de gran qualitat, però és que a més fixen la població i mantenen el medi rural
perquè, ens proporcionen llocs de treball, dinamitzen econòmicament les empreses
proveïdores i mantenen l’entorn amb el seu treball agrícola.
Durant la pandèmia els pagesos i les pageses, la ramaderia en general, van continuar
treballant, mentre tots estàvem confinats, per assegurar-nos menjar fresc a les nostres
neveres: carn, ous, llet, fruites i verdures...
Pel que fa a la llet, la situació del sector és molt greu, amb pèrdues importants pel fet
d’estar sotmesos al preu que marquen les distribuïdores i les indústries alimentàries. A
aquest greuge se li afegeix l’expansió de les marques blanques, a preus baixíssims i
produïdes sobretot fora de Catalunya.
En un moment en què es valoren els productes de proximitat perquè, a més de qualitat,
tenen un valor afegit de dinamització econòmica local, que ens afavoreix a tots, ens hem
de preguntar d’on és la llet que comprem, on es produeix i on s’envasa. I com pot ser
que hi hagi marques que es venguin a menys de 60 cèntims el litre si al ramader li costa
38 cèntims produir-la.
El preu de la llet a Catalunya fa 30 anys que no varia i actualment està per sota del de
la resta de l’estat i d’Europa. Els productors lleters cobren la llet per sota el seu preu de
cost i això ha fet que en aquest anys s’hagin perdut 3.600 explotacions lleteres i que, a
hores d’ara, només en quedin unes 400.
Les explotacions lleteres s’han anat adaptant a noves tecnologies per optimitzar i
millorar la seva producció i als nous paràmetres de benestar animal i també algunes han
diversificat la seva oferta per tal d’acostar el consumidor al camp, a la vida a la granja,
a les feines de pagès i al coneixement del producte final.
l nostre municipi és dels pocs de Catalunya en el que encara sobreviuen granges de
vaques de llet, majoritàriament familiars, amb un total d’uns 3.000 caps de bestiar, i
d’altres de bestiar vaquí de carn. Aquestes explotacions proporcionen feina a més de 40
persones de manera directa, veïnes i veïns nostres, i a moltíssima altra gent de manera
indirecta, a més de mantenir un entorn rural extraordinari.
El nostre municipi, que ha estat durant molts anys eminentment rural i especialment
vinculat a la producció de llet de vaca, ha estat el bressol de la Fira de la Llet, que aquest
any celebrarà la seva 10a edició.

Per tot l’exposat, i fent-nos ressò de la situació actual del sector de ramaders
productors de llet, el Grup Municipal Independent de Vilobí d’Onyar (GMI-IdS)
proposem al Ple de l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER: Demanar al Congreso de los Diputados que acceleri la tramitació de la nova
Llei de cadena alimentària que té per objectius millorar l’equilibri de la cadena
alimentària, assegurar el futur de l’activitat agroalimentària, afavorir la capacitat
negociadora de ramaders i agricultors i garantir el repartiment just del valor que es
genera a la cadena alimentària.
SEGON: En aquest moment de crisi profunda del sector, demanar al Departament
d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya que
impulsi la implantació immediata d’aquesta nova llei així com d’altres polítiques que
assegurin un preu just als productes agroalimentaris en origen.
TERCER: Incentivar, a través de la organització de la Fira de la Llet i del Dia Mundial
de la Llet, el consum de llet provinent d’explotacions catalanes, a un preu igual o
superior als 90 cèntims el litre per garantir un preu just als productors i la protecció de
les granges familiars, especialment les de casa nostra.
Publicitar, de la mateixa manera, les qualitats i els beneficis del consum de llet de vaca.
QUART: Traslladar aquesta moció al Consell Comarcal de La Selva, a la Diputació de
Girona, als serveis territorials del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda
Rural a Girona i a les principals associacions de ramaders i agricultors del país.
CINQUÈ: Donar-ne publicitat pels canals reglamentaris.”

Les intervencions del regidor Joan Pagès i l’alcaldessa en aquest punt, es poden veure
i escoltar al web municipal www.vilobidonyar.cat, de l’hora 1, minut 56:2 a l’hora 1, minut
58:0.
Aprovat per 11 vots a favor (Cristina Mundet Benito, Joaquim Vivas Vidal, Biel Merino
Serra, Pitu Borrell Mató, Laura Rosales Pérez, Sandra Ros Cruz, Salvador Riumalló
Sureda, Olga Guillem Pujol, Lluís Salvi Camps, Judit González Garrancho, Joan Pagès
Aregay)

5.0.- ASSUMPTES URGENTS
No n’hi ha.

6.0.- INFORMACIÓ SOBRE TEMES I GESTIONS MUNICIPALS
Primerament l’alcaldessa dona la paraula a la regidora Laura Rosales que informa sobre
la situació del covid al nostre municipi.

Les intervenció de la regidora en aquest punt, es pot veure i escoltar al web municipal
www.vilobidonyar.cat, de l’hora 1, minut 58:5 a l’hora 2, minut 00:2.
Seguidament l’alcaldessa informa sobre els temes següents:
- L’obertura d’un refugi climàtic als baixos de Can Roscada.
- Convocatòria subvencions per a curses solidàries.
- Convocatòria d’ajudes per a llibres i material escolar.
- Reunions i converses pel tema de l’ampliació de l’Aeroport del Prat
Les intervenció de l’alcaldessa i la regidora Olga Guillem en aquest punt, es poden veure
i escoltar al web municipal www.vilobidonyar.cat, de l’hora 2, minut 00:5 a l’hora 2, minut
10:5.

7.0.- TORN DE PRECS I PREGUNTES
El regidor Joan Pagès pregunta sobre els temes següents:
- Festa Major de Salitja i de Vilobí pel tema covid
- Fumigació per una plaga de puces a la Plaça
- Talls produïts per les obres de l’aigua
- Servei de vigilància nocturna
Les intervencions dels regidors Joan Pagés, Biel Merino, Pitu Borrell, la regidora Laura
Rosales, el regidor Joaquim Vivas, l’alcaldessa i la regidora Olga Guillem en aquest
punt, es poden veure i escoltar al web municipal www.vilobidonyar.cat, de l’hora 2, minut
11:1 a l’hora 2, minut 24:5.
L’alcaldessa aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
Vilobí d’Onyar, a la data de la signatura electrònica.

