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

06-02-2018
03/2018
Ordinària
Sala de Sessions de la Casa Consistorial
19.01h

Regidors:

Joan Jaume Parnau Comas
Elies Fernández Ortega

Secretària:

Núria Caulas Oliva

Martí Armadà i Pujol

Absents amb justificació:
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 02/2018 de la Junta de
Govern Local, celebrada el dia 16 de gener de 2018
2.- Aprovació, si s’escau, de la relació de factures pendents de pagament
3.- Aprovació, si s’escau, inicial del projecte de la construcció del magatzem al carrer
pau casals, 9.
4.- Aprovació, si s’escau, de la sol·licitud d’ajut a la Diputació de Girona per a la
construcció del nou magatzem municipal situat al carrer Pau Casals, 9
5.- Aprovació, si s’escau, de l’ajut a Dipsalut per a l’ajut a sufragar les despeses
derivades del funcionament ordinari dels consultoris locals (SAC)
6.- Assumptes urgents.
7.- Precs i preguntes.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 02/2018, DE 16 DE
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GENER DE 2018.
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 02/2018, de 16 de gener.
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 INICIAL DEL PROJECTE DE LA CONSTRUCCIÓ DEL MAGATZEM
AL CARRER PAU CASALS, 9.
Resultant que per la Presidència es va incoar expedient per a la formulació del
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projecte d’obra pública ordinària de magatzem municipal al carrer Pau Casals, 9.
Considerant que el projecte s’ajusta al que preveuen els articles 234 i 235 del Text
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya -TRLMRLC-, aprovat per
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i al Títol I del Decret del Consell 179/1995, de
13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals
–ROAS-.
Considerant així mateix que el projecte i la documentació que l’integra, s’ajusta al que
estableix l’article 123 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic –
TRLCSP-, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i articles
125 i ss del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques –RGLCAP-, aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre.
Considerant que es compleixen les disposicions generals de caràcter legal i
reglamentari, així com la normativa tècnica que resulta d’aplicació al tipus de projecte
d’obra que es tracta. Urbanísticament, l’actuació es projecta en sòl classificat com a
urbà i que l’ús projectat s’ajusta a les disposicions del Pla General Municipal.
Considerant que s’ha emès informe per el servei d’assistència técnica i per la
Secretària-Interventora.
Vistos els informes que obren a l’expedient la Junta de Govern Local, per delegació
d’Alcaldia número 154/2016, de data 12 de desembre de 2016, com a òrgan de
contractació segons allò establert a la Disposició Addicional Segona 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 –TRLCSP-,
Per tot això exposat, la Junta de Govern de l’Ajuntament ACORDA per unanimitat:
PRIMER.- Aprovar inicialment el projecte d’obra pública ordinària de magatzem
municipal al carrer Pau Casals, 9 que degudament diligenciat obra a l’expedient
administratiu.
SEGON.- Publicar l’acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis d’aquest
Ajuntament i al seu lloc web, per tal que durant el termini de 30 dies hàbils, comptats
a partir del dia següent al de publicació al BOP, els ciutadans puguin presentar les
al·legacions que considerin oportunes.
TERCER.- Sotmetre a informe del Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya, i d’altres que s’estimi competents. Si s’escau, es notificarà individualment
a les persones directament afectades que figurin a la relació a què es refereix l’article
31 ROAS. La no emissió dels informes dins dels terminis concedits donarà lloc a què
prossegueixin les actuacions, sempre que aquells no siguin determinants per a
l’aprovació del projecte.
QUART.- Les al·legacions presentades seran informades pel técnic municipal, que
elevarà a l’òrgan competent la proposta d’estimació o desestimació que procedeixi i
d’aprovació definitiva del projecte d’obra pública ordinària que ens ocupa.
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CINQUÈ.- En cas de no presentar-se reclamacions ni suggeriments, s’entendrà
aprovat definitivament el projecte, sense necessitat de prendre cap altre acord.
4.- APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD D’AJUT FORA DE CONCURRÈNCIA A LA
DIPUTACIÓ DE GIRONA PER A LA CONSTRUCCIÓ DEL NOU MAGATZEM
MUNICIPAL SITUAT AL CARRER PAU CASALS, 9
Atès que l’Ajuntament està interessat en la construcció d’un nou magatzem municipal
situat al carrer Pau Casals, 9 del municipi de Vilabertran.
Atès que l’Ajuntament vol demanar un ajut per sufragar les despeses de construcció
d’aquest magatzem.
Per tot això exposat, la Junta de Govern de l’Ajuntament ACORDA per unanimitat:
PRIMER.- SOL·LICITAR a l’àrea de presidència de la Diputació de Girona un ajut
econòmic per import de cinquanta cinc mil euros (55.000,00 €) destinada a finançar
les despeses de construcció del nou magatzem municipal ubicat al carrer Pau Casals,
9.
SEGON.- Que l’Ajuntament es compromet a dur a terme l’actuació per a la qual es
sol·licita la subvenció.
TERCER.- Trametre la present comunicació a l’àrea de presidència de la Diputació de
Girona juntament amb tota la resta de la documentació d’ajut.
5.- APROVACIÓ DE L’AJUT A DIPSALUT PER A L’AJUT A SUFRAGAR LES
DESPESES DERIVADES DEL FUNCIONAMENT ORDINARI DELS CONSULTORIS
LOCALS (SAC)
El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària 2017/02 que va tenir lloc el
07/02/2017 va aprovar les bases específiques reguladores de subvencions adreçades
a les administracions locals i entitats sense ànim de lucre per al finançament de
despeses derivades del funcionament ordinari dels consultoris locals, centres
municipals de formació d’adults i centres docents d’educació especial ubicats a la
demarcació de Girona i publicades al BOP de Girona, número 44 de 3 de març de
2017.
La Presidència de Dipsalut, el 17 de gener de 2018, aprova inicialment la convocatòria
de subvencions adreçada a ajuntaments de la demarcació de Girona per al suport
econòmic per finançar les despeses derivades del funcionament ordinari dels
consultoris locals per a l’any 2018, amb plena submissió a les bases esmentades.
Per tot això exposat, la Junta de Govern de l’Ajuntament ACORDA per unanimitat:
PRIMER.- SOL·LICITAR a l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de
Girona (DIPSALUT) un ajut econòmic destinada a finançar les despeses derivades del
funcionament ordinari dels consultoris locals per a l’any 2018.
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SEGON.- Acceptar les normes que regulen la referida convocatòria.
TERCER.- Que l’Ajuntament es compromet a dur a terme l’actuació per a la qual es
sol·licita la subvenció.
QUART.- Comunicar la sol·licitud a través de la Seu Electrònica de Dipsalut.
6.- ASSUMPTES URGENTS
No n’hi ha.
7.- PRECS I PREGUNTES.
No se’n formulen.
I sense cap altre assumpte a tractar, el Sr. alcalde dóna per acabada la sessió, essent
les 19:17 hores del dia al començament assenyalat, estenent-se la present acta de la
qual , com a secretària, en dono fe.
L’Alcalde President,

La Secretària Interventora,

Martí Armadà i Pujol

Núria Caulas Oliva
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