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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 

 

Identificació de la sessió 
 
NÚM.  17/2016 

CARÀCTER: Ordinària 
DATA:  14 de setembre de 2016 
HORA:  18.30 hores 
LLOC: Oficines municipals 
 
 
Hi assisteixen 
Sr. Josep Maria Bagot i Belfort, Alcalde-President 
Sr. Francisco Miguel Tapia i Melenchón, 1er Tinent d’Alcalde 
Sr. Patrici Cros i Garcia,  2on Tinent d’Alcalde 
Sr. Fernando Rodríguez i Fernández, 3er Tinent d’Alcalde 
 
Regidors a títol informatiu 
Sr. Felipe Juan González i Martín 

Sra. Adriana Puig i Durbau  
 
Excusa: 
--------- 
 
En Isidre Llucià i Sabarich, Secretari-Interventor 
 
Oberta la sessió, tot seguit es procedeix a tractar els assumptes preparats segons 
el següent 
Ordre del dia 

 

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors 
2. Urbanisme i Governació  

3. Seguretat Ciutadana, Educació, Transparència i Serveis (excepte Servei 
d’Aigua i d’Escombraries) 

4. Hisenda, Gent Gran, Serveis Socials i Joventut    
5. Festes, Promoció Econòmica i Cultura 
6. Règim Intern, TIC, Participació Ciutadana, Comunicació i Esports 
7. Medi Ambient, Sanitat, Mobilitat i Servei d’Aigua i d’Escombraries 
8. Precs i preguntes 

 
 

 

PRIMER PUNT.- 
APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS 
 

 
Trobada conforme, resta aprovada per unanimitat dels regidors assistents, l’acta de 
la sessió de data 31-08-2016. 
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SEGON PUNT.- 

ÀREA DE URBANISME I GOVERNACIÓ 
 

 
A) Sol.licitud de subvenció extraordinària als Serveis Territorials de 
Governació a Girona, per a la millora de la connexió entre el nucli de Can 
Salvà i el camp de futbol municipal  
 
Ateses les memòries valorades redactades pels Serveis Tècnics municipals per a 
portar a terme obres de millora de la connexió entre el nucli de Can Salvà i el nou 
camp de futbol municipal, consistents en l’ampliació del servei d’enllumenat públic i 
la construcció d’un gual inundable sobre el torrent de Sant Llop, per import de 
28.880,35,-€ , IVA inclòs i 6.599,42,-€ IVA inclòs, respectivament. 
 
Atès que l’ajuntament considera totalment justificat l’interés en la realització dels 

esmentats treballs de millora i atès que l’import per a la seva realització suposa una 
forta despesa per al pressupost municipal vigent. 
  
A la vista del que s’exposa, aquesta Junta de Govern Local es dóna per 
assabentada i, per unanimitat dels assistents, ACORDA: 
 
“PRIMER.- SOL.LICITAR al Departament de Governació de la Generalitat de 
Catalunya, Serveis Territorials a Girona,  una subvenció extraordinària  per a portar 
a terme les obres de millora de la connexió entre el nucli de Can Salvà i el nou 
camp de futbol municipal, consistents en l’ampliació del servei d’enllumenat públic i 
la construcció d’un gual inundable sobre el torrent de Sant Llop.  
 
SEGON.- COMPROMETRE’NS a realitzar les actuacions per a les quals es demana 
la subvenció. 

 
TERCER.- FACULTAR a l’Alcalde-President per la signatura de quanta 
documentació sigui necessària per l’efectivitat de l’acord. 
 
QUART.- TRASLLADAR  aquest acord al Departament de Governació de la 
Generalitat de Catalunya, Serveis Territorials a Girona,  i al servei de comptabilitat 
municipal als efectes oportuns.” 
 
 
B) Sol.licitud de subvenció extraordinària als Serveis Territorials de 
Governació a Girona, per a obres d’arranjament del carrer Pinetell  
 
Atesa la memòria valorada redactada pels Serveis Tècnics municipals per a portar a 
terme obres d’arranjament del carrer Pinetell, al nucli de Can Salvà, per import de 

37.532,72,-€ IVA inclòs. 
 
Atès que l’ajuntament considera totalment justificat l’interés en la realització dels 
esmentats treballs i atès que l’import per a la seva realització suposa una forta 
despesa per al pressupost municipal vigent. 
  
A la vista del que s’exposa, aquesta Junta de Govern Local es dóna per 
assabentada i, per unanimitat dels assistents, ACORDA: 
 
“PRIMER.- SOL.LICITAR al Departament de Governació de la Generalitat de 
Catalunya, Serveis Territorials a Girona,  una subvenció extraordinària  per a portar  
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a terme les obres d’arranjament del carrer Pinetell, al nucli de Can Salvà, per 
import de 37.532,72,-€ IVA inclòs. 

 
SEGON.- COMPROMETRE’NS a realitzar les actuacions per a les quals es demana 
la subvenció. 
 
TERCER.- FACULTAR a l’Alcalde-President per la signatura de quanta 
documentació sigui necessària per l’efectivitat de l’acord. 
 
QUART.- TRASLLADAR  aquest acord al Departament de Governació de la 
Generalitat de Catalunya, Serveis Territorials a Girona,  i al servei de comptabilitat 
municipal als efectes oportuns.” 

 
 

TERCER PUNT.-  
ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA, EDUCACIÓ, TRANSPARÈNCIA, 

CULTURA, COMUNICACIÓ I MOBILITAT 
 

 
No hi ha temes a tractar referits a aquesta àrea. S’informa de diferents gestions 
realitzades. 
 

 

QUART PUNT.-  
ÀREA D’HISENDA, SERVEIS SOCIALS, JOVENTUT, PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I RÈGIM INTERN 
 

 
A) Aprovació de factures 
 

Prèvia les oportunes comprovacions, són trobades conformes i s’aproven les 
relacions de factures per un import  total de 82.216,15,- €. 
 
 
B) Pròrroga del contracte del servei d’assessorament i assistència 
comptable  

La Junta de Govern Local, en sessió de 28/07/2014, va adjudicar el contracte de 
serveis d’assessorament i assistència comptable a l’empresa Assessors Gestió 
Local-Empresarial, SL, per un import mensual de 745,00 euros, IVA exclòs. 
 
Finalitzat el termini pel qual es va acordar aquest servei, i en concordança amb el 
que disposa l’article 303.1 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, que disposa que es podrà 

preveure la pròrroga del contracte sempre que la durada total del contracte, inclosa 
les pròrrogues, no excedeixin el sis anys i que les pròrrogues no superin, aïllada o 
conjuntament, el termini fixat originàriament. 
 
Atès que hi ha partida consignada al pressupost vigent municipal. 
 
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels 

assistents, ACORDA: 
 
“PRIMER.- PRORROGAR el contracte de serveis d’assessorament i assistència 
comptable a l’empresa Assessors Gestió Local-Empresarial, SL, per un import  
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mensual de 745,00 euros, IVA exclòs, pel termini d’un any amb efectes a partir del 
1/08/2016, prorrogable un any més. 

 
SEGON.- IMPUTAR  la despesa  a la partida  corresponent del pressupost vigent 
municipal. 
 
TERCER.- FACULTAR a l’Alcalde per la signatura dels documents escaients per 
formalitzar el present acord. 
 
QUART.- NOTIFICAR la present resolució als interessats i al Departament de 
Comptabilitat.” 
 
 

CINQUÈ PUNT.-  
ÀREA DE FESTES, PROMOCIÓ ECONÒMICA I  SERVEIS (EXCEPTE SERVEI 
D’AIGUA I D’ESCOMBRARIES) 

 

 
No hi ha temes a tractar referits a aquesta àrea. S’informa de diferents gestions 
realitzades. 
 
 

SISÈ PUNT.-  
ÀREA DE SANITAT, TIC, ESPORTS, MANTENIMENT D’EDIFICIS 
MUNICIPALS I HABITATGE 
 

 
No hi ha temes a tractar referits a aquesta àrea. S’informa de diferents gestions 
realitzades. 
 

 

SETÈ PUNT.-   
ÀREA DE MEDI AMBIENT, GENT GRAN, TURISME, SERVEI D’AIGUA I 
SERVEI D’ESCOMBRARIES 
 

 
A) Delegació al Consell Comarcal de la Selva, la tramitació i posterior 

execució de la convocatòria de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) 
d’ajuts sobre la fracció orgànica TES/1770/2016 
 
Relació de fets 

 
L’Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha obert  una nova convocatòria d’ajuts 
sobre la fracció orgànica TES/1770/2016 amb termini de presentació 30 de 
setembre. 

 
D’altra banda, ell Consell Comarcal de la Selva ha presentat a l’ajuntament una 
proposta de sol·licitud conjunta, amb registre de sortida telemàtic 12/8/2016, 
consistent en: 
 

“Tenint en compte  la conveniència de redreçar els serveis de recollida de FORM 
que, en general es troben en retrocés a tota la comarca, s’aconsella sol·licitar el 
finançament d’una diagnosi que permeti millorar els sistemes i fomentar la 
participació ciutadana; permetent definir i desenvolupar amb major èxit el fons que 
el Consell Comarcal ja té destinat a complementar la subvenció” 
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Fonaments de dret 
 
Programa General de Prevenció i Gestió de residus i recursos de Catalunya 2013-
2020 (PRECAT20) 
 
Convocatòria d’ajuts sobre la fracció orgànica TES/1770/2016 
 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, 
de 13 de juny. 

 
Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels 
assistents, ACORDA: 

 
“PRIMER.- DELEGAR al Consell Comarcal, la tramitació i posterior execució de la 
Convocatòria d’ajuts sobre la fracció orgànica TES/1770/2016. 
 

SEGON.- CONTINUAR amb el foment de la recollida selectiva de la FORM al 
municipi, tenint en compte les conclusions d’aquesta diagnosi. 
 
TERCER.- FACULTAR a l’Alcalde-President per la signatura de quanta 
documentació sigui necessària per l’efectivitat de l’acord.” 
 
 
B) Delegació al Consell Comarcal de la Selva, la tramitació i posterior 
execució de la campanya de comunicació relacionada amb la convocatòria 
de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) d’ajuts sobre la prevenció de 
residus TES/1769/2016 
 
Relació de fets 
 

L’Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha obert  una nova convocatòria d’ajuts 
sobre la prevenció de residus TES/1769/2016  amb termini de presentació el 15 de 
setembre. 
 
D’altra banda, ell Consell Comarcal de la Selva ha presentat a l’ajuntament una 
proposta de sol·licitud conjunta, amb registre de sortida telemàtic 12/8/2016, 
consistent en: 

 
“Destinar la sol·licitud a l’àmbit de la reutilització i començar aquest nou programa 
a les deixalleries municipals, moltes de les quals no disposen de cap sistema 
d’emmagatzematge d’articles en bon estat o no està prou ben equipat. Així la 
Setmana de la Prevenció de Residus 2017 es destinaria a anunciar aquesta nova 
prestació de la deixalleria”   

  
Fonaments de dret 
 
Programa General de Prevenció i Gestió de residus i recursos de Catalunya 2013-
2020 (PRECAT20) 
 
Convocatòria d’ajuts sobre la prevenció de residus TES/1769/2016 
 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, 
de 13 de juny. 
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Aquesta Junta de Govern Local es dóna per assabentada i, per unanimitat dels 
assistents, ACORDA: 

 
“PRIMER.- DELEGAR al Consell Comarcal de la Selva, la tramitació i posterior 
execució de la campanya de comunicació relacionada amb la Convocatòria d’ajuts 
sobre la prevenció de residus TES/1769/2016. 
 
SEGON.- ENCETAR l’estudi municipal per a la implantació de la gestió de residus 
reutilitzables. 
 
TERCER.- FACULTAR a l’Alcalde-President per la signatura de quanta 
documentació sigui necessària per l’efectivitat de l’acord.” 
 
 
 

VUITÈ PUNT.-   

PRECS I PREGUNTES 
 

 
No hi ha precs ni preguntes. 
 
I no havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió essent les 19.45 hores, 
estenent-se la present acta per a la deguda constància de tot allò acordat, signant-

la el Sr. alcalde, juntament amb mi, el Secretari interventor, qui en dono fe, 
    L’alcalde                                          El Secretari-Interventor 
 
 
 
 
 
Josep Maria Bagot i Belfort                                Isidre Llucià i Sabarich 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


