ACTA JUNTA DE GOVERN
Data:
Acta número:
Caràcter:
Lloc:
Hora:
Assistents:
President:

12-01-2018
01/2018
Ordinària
Sala de Sessions de la Casa Consistorial
18.35h

Regidors:

Elies Fernández Ortega

Secretària:

Núria Caulas Oliva

Martí Armadà i Pujol

Absents amb justificació: Joan Jaume Parnau Comas
Absents sense justificació:
_______________________________________________________
Es passa a tractar els assumptes inclosos a l’ordre del dia de la convocatòria.
ORDRE DEL DIA:
1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària 41/2017 de la Junta de
Govern Local, celebrada el dia 19 de desembre de 2017
2.- Aprovació, si s’escau, de la relació de factures pendents de pagament
3.- Aprovació, si s’escau, de la sol·licitud d’un gual al carrer Pau Casals, 11 a nom de
la Sra. Montserrat Gascó Uxó.
4.- Aprovació, si s’escau, de l’atorgament de l’ajut per subvencions individuals a
l’esportista Sara Ferreira Baños.
5.- Aprovació, si s’escau, de l’atorgament de l’ajut a l’associació de la Gent Gran per a
portar a terme l’activitat de musicoteràpia.
6.- Aprovació, si s’escau, de la devolució de l’aval a l’empresa ARGON per l’execució
de l’obra dels carrer dels Prats (antic Princep de Vergara).
7.- Aprovació, si s’escau, de la donació a la Marató de TV3.
8.- Assumptes urgents.
9.- Precs i preguntes.
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 41/2017, DE 19 DE
DESEMBRE DE 2017.
A proposta de l’Alcaldia i de conformitat amb allò que disposa l’article 110.3 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, s’acorda per unanimitat dels presents, l’aprovació de
l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió ordinària 41/2017, de 19 de desembre.
2.- APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES PENDENTS DE PAGAMENT.
Vista la relació de les factures que s’han presentat a l’Ajuntament des de l’aprovació
de la darrera relació, fins a la convocatòria de la present i que cal la seva
corresponent aprovació per l’òrgan competent.
FONAMENT JURÍDICS
1. RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals.
2. Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa la LRHL en matèria de
pressupostos.
3. Bases d’execució del pressupost
4. Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la qual s’aprova la Instrucció del
model normal de comptabilitat local.
5. La Junta de Govern Local és l’òrgan competent segon Decret d’alcaldia 70/2015, de
data 16 de setembre de 2015 de delegació de competències.
Per tot això exposat, la Junta de Govern municipal adopta els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la relació de factures que s’adjunta a l’annex de l’acord.
SEGON.- Ordenar el pagament segons la planificació acordada amb el proveïdor
corresponent i si són factures justificades per el cobrament d’una subvenció, el seu
pagament es farà quan es rebi el corresponent ajut.
TERCER.- Notificar als interessats la present resolució per el seu coneixement i
efectes.
S’aprova la proposta d’acord per unanimitat dels regidors presents.
LA RELACIÓ DE FACTURES està a disposició amb document adjunt.
3.- APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD D’UN GUAL AL CARRER PAU CASALS, 11 A
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NOM DE LA SRA. MONTSERRAT GASCÓ UXÓ.
Vista la instància presentada per la senyora Montserrat Gascó Uxó, el dia 2 de gener
de 2018 amb registre d’entrada número 1/2018-000006-2, sol·licitant l’alta de la
placa de gual permanent per l’entrada i sortida de vehicles davant la finca del carrer
dels Pau Casals, número 11 de Vilabertran.
Vist que compleix tots els requisits per a la concessió de la citada llicència de gual.
Atès que l’ordenança fiscal núm. 19 estableix que a les concessions de guals d’entrada
de vehicles en un edifici, se’ls aplicarà una quota de la taxa corresponent de
24,00€/any.
Per tot això exposat, la Junta de Govern de l’Ajuntament ACORDA per unanimitat:
PRIMER.- Concedir la llicència de gual de la finca situada en el carrer Pau Casals, 11 a
favor de la senyora Montserrat Gascó Uxó, de manera permanent.
SEGON.- Inscriure aquest acord en el padró fiscal de l’ordenança fiscal núm. 19
reguladora de les taxes per a la utilització privativa o l’aprofitament especial del
domini públic local.
TERCER.- Comunicar a la interessada l’obligació de fer saber a l’Ajuntament qualsevol
canvi el respecte de la llicència atorgada.
QUART.- Notificar aquesta resolució a la senyora Montserrat Gascó Uxó.
La Junta de Govern Local ho aprova per unanimitat dels presents.
4.- APROVACIÓ DE L’ATORGAMENT DE L’AJUT PER
INDIVIDUALS A L’ESPORTISTA SARA FERREIRA BAÑOS.

SUBVENCIONS

Vist l’informe de Secretaria-Intervenció de data 08 de gener de 2018, que es transcriu
literalment a continuació:
“I.- ANTECEDENTS:
1. La Diputació de Girona va aprovar les bases generals que van regir el
procediment de concessió de subvencions per suport als programes municipals
d’ajuts als esportistes amateurs gironins, publicades en el BOP número 100 de
25 de maig de 2017.
2. La convocatòria de l’esmentada subvenció va ser aprovada per Junta de Govern
de data 18 de juliol de 2017 i publicada en el BOPG número 142 de 26 de juliol
de 2017.
3. En data 03 d’agost de 2017 l’Ajuntament de Vilabertran va sol·licitar l’ajut de
suport als programes municipals d’ajuts als esportistes individuals gironins
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2017 per l’esportista amateur del municipi, la patinadora Sara Ferreira Baños.
4. En la sessió de la Junta de Govern de la Diputació de Girona de data 17
d’octubre de 2017 es va resoldre la convocatòria, atorgant a l’Ajuntament de
Vilabertran un ajut per import de 269,00 € a favor de la patinadora de
Vilabertran.
5. Correspon a la secretària interventora assenyalar la legislació aplicable i
l'adequació a aquesta de la proposta d'acord.
De conformitat amb aquests antecedents s'emet el següent, INFORME
II.- LEGISLACIÓ APLICABLE:
1. Decret legislatiu 2/2003, 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya.
2. Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
3. Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de la
Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i impuls de l’activitat
econòmica
4. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
5. Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, per el qual s’aprova el Reglament de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
III.- INFORME:
PRIMER.- L’ajut sol·licitat per l’Ajuntament es va liquidar en data 18/12/2017 al
compte de l’Ajuntament per part de la Diputació de Girona.
SEGON.- Caldrà un acord de la Junta de Govern per destinar els diners a la patinadora
Sara Ferreira Baños a través d’un compte bancari particular.
TERCER.- S’aplicarà comptablement l’ajut a través
pressupostàries, al ser una despesa imputable en elles”.

de

les

partides

extra

Per tot això exposat, la Junta de Govern de l’Ajuntament ACORDA per unanimitat:
PRIMER.- Concedir l’atorgament de l’ajut per import de 269,00 € a la patinadora, Sara
Ferreira Baños.
SEGON.- Procedir a fer la transferència a través de l’òrgan de Tresoreria i imputar a
les partides corresponents.
TERCER.- Comunicar la resolució a l’interessada.
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La Junta de Govern Local ho aprovar per unanimitat dels presents.
5.- APROVACIÓ DE L’ATORGAMENT D’UN AJUT ECONÒMIC A LES PERSONES
DE VILABERTRAN QUE FAN L’ACTIVITAT DE MUSICOTERÀPIA.
En data 21/12/2017 la Sra. Catalina Roca Quintana en nom de les persones de
Vilabertran que fan l’activitat de musicoterapia al Centre Cívic de Vilabertran va
demanar un ajut per a portar a terme l’actitivat.
Exposen que són un grup de 15 persones que volen continuar amb l’activitat de
musicoterapia que els hi fa el Sr. Leo Klyner i la seva senyora, des de fa més de 10
anys, un cop a la setmana 1hora, de gener a desembre. Que fins ara l’Associació de la
Gent Gran finançava aquesta activitat de gener a maig i d’octubre a desembre ja ho
pagaven les persones que la feien, però com que l’Associació està en “stand by” no
se’n pot fer càrrec.
Demanen que volen continuar amb l’activitat i si l’ajuntament es pot fer càrrec de la
despesa.
Per tot això exposat, la Junta de Govern de l’Ajuntament ACORDA per unanimitat:
PRIMER.- AUTORITZAR la despesa de l’activitat de musicoteràpia i fer-se càrrec del
pagament de la despesa per import de 200,00 €.
SEGON.- FER el pagament de la despesa prèvia presentació a l’Ajuntament de la
corresponent factura, a càrrec de la partida pressupostària 2017/920/48008 del
pressupost de l’exercici 2018.
TERCER.- COMUNICAR la presenta resolució a la Sra. Catalina Roca Quintana en nom
de les persones de Vilabertran que fan l’activitat de musicoterapia al Centre Cívic de
Vilabertran.
6.- APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DE L’AVAL A L’EMPRESA ARGON PER
L’EXECUCIÓ DE L’OBRA DELS CARRER DELS PRATS (ANTIC PRINCEP DE
VERGARA).
ANTECEDENTS
Atesa la sol·licitud formulada per el senyor Jose Antonio Revilla Revilla, en nom i
representació de ARGON INFORMÀTICA SA, adjudicatari del contracte d’obres Millora
urbana del carrer Príncep de Vergara, per la qual se sol·licitava que davant el
compliment del termini de garantia, es procedís a la liquidació del contracte i
devolució de la garantia prestada.
L’arquitecte municipal ha emès en data 09/01/2018 informe favorable sobre el
compliment del contracte i devolució de la garantia definitiva i la Secretària-
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Interventora ha emès en data 08/01/2018 l’informe corresponent
FONAMENTS JURÍDICS
-

Article 102 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s'aprova el text refós de la llei de contractes del sector públic.
El Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
general de la Llei de contractes de les administracions públiques.
El Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel que es desenvolupa parcialment la
Llei de contractes del sector públic.
La Llei 39/2015 de 2 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.

Per tot això exposat, la Junta de Govern de l’Ajuntament ACORDA per unanimitat:
PRIMER. PROCEDIR a la devolució de la garantia definitiva del contracte d’obres
Millora urbana del carrer Príncep de Vergara, executades per el contractista senyor
Jose Antonio Revilla Revilla, en nom i representació de ARGON INFORMÀTICA SA.
SEGON. NOTIFICAR el present acord a l’interessat, amb indicació dels recursos
pertinents.
7.- APROVACIÓ DE LA DONACIÓ A LA MARATÓ DE TV3.
Antecedents
En data 17/12/2017 es va dur a terme a Vilabertran la jornada de la Marató que va
consistir durant el matí d’una caminada apta per a tothom, al migdia un dinar solidari
i a la tarda, ball.
En total es va recaptar 1.763,32 €.
Resta pendent un ingrés al compte de l’ajuntament, de l’entitat la Progressiva per
import de 200€, explicat a les oficines municipals per la portaveu de l’entitat i que
organitza els actes de la Marató. A data d’avui no hi ha cap ingrés efectuat al compte
de l’Ajuntament.
Segons informe la Secretària-Inteventora de data 08/01/2018 hi ha crèdit suficient
per atendre fins a un màxim d’import de 3.000,00 €
Per tot això exposat, la Junta de Govern de l’Ajuntament ACORDA per unanimitat:
PRIMER. ATORGAR a la Marató de TV3 un import de 3.500,00 € com a aportació del
poble de Vilabertran (detallant els següents imports: recaptats 1763,32 € + recursos
municipals 1736,68 €).
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SEGON. TRAMITAR la gestió del pagament a través de la tresoreria de l’Ajuntament.
TERCER.- NOTIFICAR el present acord a l’interessat, amb indicació dels recursos
pertinents.
8.- ASSUMPTES URGENTS
No n’hi ha.
9.- PRECS I PREGUNTES.
No se’n formulen.
I sense cap altre assumpte a tractar, el Sr. alcalde dóna per acabada la sessió, essent
les 18:42 hores del dia al començament assenyalat, estenent-se la present acta de la
qual , com a secretària, en dono fe.
L’Alcalde President,

CPISR-1 C
2018.01.1
Marti
8 10:03:32
Armadà i
+01'00'
Pujol
Martí Armadà i Pujol

La Secretària Interventora,

CPISR-1 C 2018.01.1
Núria
8 10:02:21
Caulas Oliva +01'00'
Núria Caulas Oliva
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