Ref.: 1/2015

JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió del dia 7 de gener de 2015
Lloc: Casa consistorial
Hora d’inici: 20:15 hores
Assistents: Sra. Consol Cantenys i Arbolí (Alcaldessa), Sr. Josep Puigmal i Pairot, Sra.
Marisa Resta i Buxeda, Sra. Marina Bonilla i Salguero (Tinents d’Alcalde).
Oients: Assisteix com a regidor delegat de serveis el Sr. Francesc Gaspar i López.
Excusen la seva absència: El tinent d’alcalde Sr. Isaac Alonso i Nonell i el regidor Sr.
Xavier Garcia Rodríguez
Secretari accidental: Sr. José Andrés Valentín i Pintado
Sota la presidència de l’Alcaldessa, Sra. Consol Cantenys i Arbolí, es declara
vàlidament constituïda i oberta la sessió.
Tot seguit es procedeix a donar compte i resoldre els assumptes que són
competència de la pròpia Junta de Govern Local, que es relacionen a continuació
Extrem primer.- Aprovació de l’acta de la sessió del dia 23 de desembre de 2014
Vista l’acta de la sessió celebrada el dia 23 de desembre de 2014, de la qual
se’n ha fet prèviament entrega amb la convocatòria, s’aprova per unanimitat.
.
Extrem segon.- Aprovació de despeses
2.1.- Aprovació de la relació de factures núm. 30/2014
Vista la relació de factures de creditors núm. 25/2014, per import de 24.127,82
€ (Vint-i-quatre mil cent vint-i-set euros amb vuitanta-dos cèntims), que han estat
verificades i informades favorablement per Intervenció, la Junta de Govern Local, amb
el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta l’ACORD de donar-li la
conformitat.
2.2.- Aprovació de la relació de despeses pagades per la Caixa de la Corporació
Vista la relació de les despeses pagades per la Caixa de la Corporació des de
la darrera reunió, per import total de 532,94 € (Cinc-cents trenta-set euros amb
noranta-quatre cèntims), la Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat
dels assistents, adopta l’ACORD de donar-li la conformitat.
2.3.- Proposta de despesa núm. 10/2015:
La Junta de Govern Local, examinada la proposta de despesa efectuada i el
corresponent informe d’intervenció, adopta el següent ACORD, amb el vot favorable de la
totalitat dels assistents:

Aprovar la despesa corresponent al subministrament de pellet al pavelló
municipal per part de l’empresa IBERPELLET pel preu de 1.137.40 € (Mil cent trentaset euros amb quaranta cèntims), IVA inclòs.
2.4.- Proposta de despesa núm. 11/2015:
La Junta de Govern Local, examinada la proposta de despesa efectuada i el
corresponent informe d’intervenció, adopta el següent ACORD, amb el vot favorable de la
totalitat dels assistents:
Aprovar la despesa corresponent a l’adquisició d’una destructora de paper pel
consultori local del carrer Olot a l’empresa EMILIANNA pel preu de 65,00 € (Seixantacinc euros), IVA inclòs.

Extrem tercer.- Aprovació inicial del projecte de modificació núm. 1 del Pla
Parcial Urbanístic del sector SUD Samar’t de Vilafant (Expedient 15/2015)
Vist el projecte redactat per l’arquitecte municipal, Sr. Lluís Gratacós i Soler,
anomenat: Modificació núm. 1 del Pla Parcial Urbanístic del sector SUD Samar’t, de
Vilafant, que modifica el projecte aprovat definitivament per la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Girona, en sessió de data 2 de maig de 2013 i publicat al DOGC núm.
6462, de data 8/09/2013.
Atès que l’objectiu d’aquest projecte és la modificació puntual d’un tram del
sistema viari del Pla Parcial urbanístic per atendre a la necessitat de donar continuïtat
a l’espai lliure de les parcel·les que són propietat de l’empresa Samar’t i millorar la
mobilitat i accessibilitat dels vehicles d’emergència a la zona amb l’ampliació del vial
en la part que es configura el cul-de-sac del carrer Frigola.
Atès que a l’àmbit de la modificació s’ubica una estació transformadora
elèctrica d’ENDESA i que aquest fet exigeix la sol·licitud d’informe companyia
subministradora.
Atès el que disposen l’article 85 del text refós de la Llei d’Urbanisme (Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost) i l’article 110 del Reglament de la Llei d’Urbanisme
(Decret 305/2006, de 18 de juliol) pel que fa a la tramitació dels Plans Parcials.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar inicialment el projecte de modificació núm. 1 del Pla Parcial
urbanístic del Sector SUD Samar’t de Vilafant.
Segon.- Sotmetre’l a informació pública pel termini d’un mes, a comptar des de
la darrera publicació del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província o al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya; publicar l’anunci d’informació pública a un dels
diaris de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal i a pàgina web
municipal adjuntant un enllaç a la documentació gràfica i a la normativa objecte
d’informació.
Tercer.- Sol·licitar informe a ENDESA com a titular de l’estació transformadora
elèctrica ubicada a l’àmbit de l’actuació objecte de la modificació.
Quart.- Notificar el present acord a la totalitat de propietaris inclosos dins de
l’àmbit d’actuació de la modificació del Pla Parcial.
Cinquè.- Autoritzar l’Alcaldessa-Presidenta perquè porti a terme tots aquells
actes i gestions que siguin necessaris a l’execució del present acord.

Extrem quart.- Autoritzacions de permisos de personal
Vistos els escrits del personal de la Corporació, a través dels quals sol·liciten gaudir
de permisos per assumptes propis, assistència mèdica i altres permisos per afers
particulars del personal.
Atès que les sol·licituds presentades han estat informades favorablement, al quedar
degudament cobertes les necessitats del serveis municipals.
Vistos els articles 148 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament del personal al servei dels ens locals,
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
ACORDA:
Autoritzar els permisos, d’acord amb les sol·licituds presentades, que comprèn els
escrits registre d’entrada números 1097/2014 a 6/2015.

Extrem cinquè.- Aprovació del padró corresponent a les taxes pels serveis de
subministrament d’aigua, de clavegueram, i de recollida i eliminació
d’escombraries, quart trimestre any 2014
Vist el Padró de les taxes pels serveis de subministrament d’aigua, de
clavegueram, i de recollida i eliminació d’escombraries, corresponents al quart
trimestre de l’any 2014, el qual ha estat confeccionat per l’empresa plurimunicipal
FISERSA, d’acord amb el contracte-programa signat per l’Ajuntament amb aquesta
empresa, el qual fou aprovat pel Ple municipal en sessió de data 21 de novembre de
2012.
Vist el que disposa l’article 102.3 de la Llei 55/2003, de 17 de desembre,
General Tributaria, en relació a la liquidació dels tributs de cobrament periòdic; i
l’article 14.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar el padró corresponent al quart trimestre de 2014 en concepte
de Taxes per la prestació dels serveis de subministrament d’aigua, de clavegueram, i
de recollida i eliminació d’escombraries, d’acord amb els conceptes i imports que es
detallen, el qual importa un total de 156.455,88 € (Cent cinquanta-sis mil quatre-cents
cinquanta-sis euros amb vuitanta-vuit cèntims), IVA inclòs.
Concepte
Import
Conservació comptadors ........................... 1.959,50 €
IVA Conservació comptadors ........................ 415,62 €
Aigua ....................................................... 56.082,53 €
IVA Aigua ................................................... 5.609,11 €
Escombraries ........................................... 88.627,67 €
Clavegueram ............................................. 3.761,45 €
Total ...................................................... 156.455,88 €
Segon.- Exposar al públic aquest Padró per un termini de vint dies, a comptar
des de la publicació del corresponent Edicte al Butlletí Oficial de la Província, als efectes
que les persones interessades puguin presentar reclamacions.
Tercer.- En el supòsit que no es presenti cap reclamació, el Padró s’entendrà
aprovat definitivament.

Quart.- Facultar a la Sra. Alcaldessa per a la realització dels actes i gestions
necessaris per al compliment d’aquest acord.

Extrem sisè.- Concessió de la targeta d’aparcament individual per a persones
amb discapacitat a la Sra. xxxxxxxx
Vist l’escrit que presenta el Sra. xxxxxxxx (R.E. 2000/2014) sol·licitant la
concessió de targeta la d’aparcament per a persones amb disminució, amb la
modalitat de titular no conductor, mitjançant l’imprès normalitzat facilitat pel
Departament de Benestar Social i Família.
Atès que, juntament amb la sol·licitud, s’acompanya la resolució del Cap del
Servei d’Atenció a les Persones dels Serveis Territorials a Girona del Departament de
Benestar i Família que acredita que té un grau de discapacitat del 75 %.
Vist que, d’acord amb el contingut d’aquesta resolució, la sol·licitant supera el
barem que determina l’existència de dificultats de mobilitat, la qual cosa és requisit
indispensable perquè pugui ésser-li concedida la targeta.
Vist el que estableix el Decret 97/2002, de 5 de març, sobre la targeta
d'aparcament per a persones amb disminució i altres mesures adreçades a facilitar el
desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda.
Ates que concorren en la sol·licitant els requisits legals per obtenir la targeta
d’aparcament individual per a persones amb disminució física.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Concedir a la Sra. Xxxxxxxx la targeta d’aparcament per a persones
amb disminució física, en la modalitat de no conductor.
Segon.- Notificar aquesta resolució a la interessada.
Extrem setè.- Desestimació de proposta de venda a l’Ajuntament dels drets
funeraris sobre el nínxol núm. 162, sector “A” del cementiri municipal
Vist l’escrit presentat pel Sr. Jesús Molina Olmedo exposant que es titular del
nínxol núm. 162, sector “A” del cementiri municipal que mai ha estat utilitzat ni utilitzarà
perquè disposa d’un altre nínxol (núm. 161, sector “A”) i que cediria a l’Ajuntament a
canvi de la devolució de l’import abonat pel títol funerari.
Vist l’informe emès pel servei municipal de les dades que figuren al Llibre
Registre del Cementiri sobre els titulars de drets funeraris i inhumacions on queda
acreditada la titularitat del Sr. Molina sobre el nínxol núm. 162, sector “A” adquirit en
data 16 d’octubre de 2003 per l’import de 333,56 euros, sense que fins la data consti
inscrita cap inhumació.
Vist l’article 34 del Reglament del Cementiri, aprovat per acord plenari de data
15 de maig de 2012 (publicat al DOGC núm. 101, de 25/05/2012) que estableix la
possibilitat de l’Ajuntament de recuperar el drets funeraris dels seus titulars mitjançant
el pagament d’un preu, considerant aquesta modalitat de compra com una opció per
part de l’Ajuntament.
Atès que l’Ajuntament disposa de nínxols suficients al cementiri municipal per
atendre a la prestació del servei d’inhumacions i, per tant, no té la necessitat de
comprar drets funeraris.

La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Desestimar la proposta efectuada pel Sr. Jesús Molina Olmedo de
venda a l’Ajuntament dels seus drets funeraris sobre el nínxol núm. 162, sector “A” del
cementiri municipal.
Segon.- Informar al Sr. Jesús Molina Olmedo que la desestimació anterior es
fa sense perjudici de poder optar per la cessió gratuïta a l’Ajuntament i estalviar-se les
futures despeses de manteniment del nínxol.
Extrem vuitè.- Autorització temporal al Sr. Marc Barnés Iruela per a la instal·lació
d’una parada de venda de castanyes a la zona de l’Arengada Nord durant els
mesos de gener i febrer de 2015
Vist l’escrit presentat pel Sr. Marc Barnés Iruela exposant que l’any passat va
obtenir autorització municipal per a muntar una parada de 4 X 2 m. de venda de
castanyes a la zona de l’Arengada Nord i que degut a les inclemències del temps i a
les obres de la Carretera Nacional 260 no va obtenir els guanys previstos, sol·licitant
una pròrroga de dos mesos, gener i febrer de 2015, a l’autorització concedida a
l’expedient núm. 19/2014 sense abonar cap taxa a l’Ajuntament.
Atès que el caràcter temporal de l’autorització concedida anteriorment,
atribuïda als mesos d’octubre i desembre de 2014, impedeix la seva pròrroga.
Considerant certs els factors argumentats pel sol·licitant en relació a que
guanys obtinguts estant per sota de la seva expectativa i, considerant tanmateix que
l’activitat objecte d’aquesta nova sol·licitud no perjudica ni suposa cap competència
deslleial amb els establiments comercials radicats a Vilafant.
Atès que les dimensions de la parada, ubicació i horari d’obertura i tancament
serien els mateixos de l’autorització anterior (expedient 2014/19) i d’acord amb les
prescripcions assenyalades per de l’enginyer tècnic municipal, la Junta de Govern
Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el següent ACORD:
Primer.- Autoritzar temporalment al Sr. Marc Barnes Iruela per a la instal·lació
d’una parada de venda de castanyes de 4 x 2 metres de superfície a la zona de
L’Arengada i, en concret, al principi del vial paral·lel dret, a l’alçada de l’establiment
Parquets Empordà, durant els mesos de gener i febrer de 2015, de dilluns a divendres,
des de les 15 fins a les 20 hores.
Segon.- Sotmetre la present autorització temporal a les següent condicions:
a) El venedor disposarà de roba de treball adequada.
b) Caldrà disposar igualment d’un extintor d’incendis.
c) La ubicació de la parada no podrà estar, en cap cas, a una distància inferior
a 5 metres d’un habitatge, arbre o zones d’aparcament de vehicles o
mobiliari urbà.
d) L’ocupació de la via pública es farà de manera que sempre es preservi un
espai lliure de 90 cms., coma mínim, per tal de garantir el pas de vianants i
ciclistes, que en les vies o trams de gran afluència de vianants serà de 1,5
metres i de forma que la ubicació no envaeixi els passos de vianants i no
impedeixi l’accés al mobiliari o als serveis públics.
e) Per efectuar la cocció de castanyes s’haurà d’evitar que el foc estigui en
contacte amb el terra i s’haurà de col·locar una planxa per evitar de
malmetre el paviment.
f) La torradora de castanyes utilitzada seguirà els models tradicionals, i no
s’admetrà encendre foc sobre la via pública i fora del fogó.

g) Totes les deixalles que produeixi la parada de venda de castanyes han de
dipositar-se als contenidors de recollida que correspongui (rebuig,
selectiva...). A més a més, no es podran dipositar les cendres calentes en
cap contenidor de residus urbans ni a les papereres, Però, un cop fredes,
s’han de posar en bosses i dipositar al contenidor corresponent.
h) Al finalitzar cada jornada de treball no podran quedar restes de foc encès o
cendres calentes. Un cop finalitzi l’activitat, s’han de retirar els bidons. Així
mateix, no es poden deixar restes de l’activitat a la via pública (fustes,
papers, llenya...).
i) La persona sol·licitant serà responsable dels danys i perjudicis que l’activitat
produeixi a la via pública, així com els danys produïts al mobiliari urbà.
Tercer.- Eximir al Sr. Marc Barnés Iruela del pagament de les taxes municipals
referides a l’expedició de llicència i ocupació de via pública com a compensació a la
baixa rendibilitat econòmica obtinguda durant la temporada anterior per les
circumstàncies meteorològiques i les obres de la carretera N-260.
Quart.- Autoritzar l’Alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l’execució del present acord.
Extrem novè.- Trasllat de la marquesina de parada de bus situada al carrer
Tarabaus a la zona del Centre d’Assistència Primària (CAP)
Vist l’escrit presentat pel Sr. Jordi Pi i Maynau (R/E. núm. 1887/2014) en
representació de l’empresa ESTARRIOL BUS, S.L. adjudicatària de la prestació del
servei públic regular de transport de viatgers per carretera a Vilafant exposant que al
Centre d’Assistència Primària (CAP) de Villafant, tot i tenir parada tres empreses de
transport diferents (Teisa, Fisersa i Estarriol), no hi ha marquesina i sol·licitant
d’aquest Ajuntament que sigui estudiada la viabilitat de la seva instal·lació en benefici
dels usuaris del servei els dies de pluja o de tramuntanaVist l’informe emès pels serveis tècnics municipals on es constata que la
marquesina existent al carrer Tarabaus està inutilitzada i es proposa el seu trasllat a la
zona del CAP i situar-la a la zona lliure que hi ha davant l’accés a l’esmentat
equipament, més concretament entre l’aparcament de vehicles i la vorera de
l’avinguda Les Mèlies.
Acceptada la proposta efectuada pels serveis tècnic municipals, la Junta de
Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el següent
ACORD:
Primer.- Traslladar la marquesina existent al carrer Tarabaus a la zona del CAP
i situar-la a la zona lliure que hi ha davant l’accés a l’esmentat equipament, més
concretament entre l’aparcament de vehicles i la vorera de l’avinguda Les Mèlies.
Segon.- Comunicar el trasllat i canvi de situació de la referida marquesina al
Cap dels Servei Territorial de Transports de la Generalitat de Catalunya.
Tercer.- Notificar el present acord a l’empresa ESTARRIOL BUS, S.L.
Quart.- Facultar a la Sra. Alcaldessa per a la realització dels actes i gestions
necessaris per al compliment d’aquest acord.
Extrem desè.- Ajuts i Subvencions

10.1.- Adhesió als programes de suport a la gestió i control de la salubritat de les
instal·lacions d’alt i de baix risc de transmissió de legionel·losi, promoguts pel
DIPSALUT
Vistos els programes de suport a la gestió i control de la salubritat de les instal·lacions
d’alt i de baix risc de transmissió de legionel·losi, promoguts pel DIPSALUT
(Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona), la Junta de Govern Local per
unanimitat dels assistents ACORDA:
Primer.- Sol·licitar al DIPSALUT l’adhesió d’aquest Ajuntament als esmentats
programes amb descripció de la identificació, ubicació i nombre d’instal.lacions per las
quals es sol·licita l’actuació.
Segon.- Assumir el pagament de la taxa resultant de les actuacions derivades
del control de legionel·losi.
Tercer.- Facultar a l’Alcaldia per a la resolució de quans actes i gestions siguin
necessàries per al compliment d’aquest acord.
10.2.- S’informa als assistents del següent assumpte:
- La Tresoreria de la Diputació de Girona comunica que han cursat una
transferència per l’import de 929,61€ (nou-cents vint-i-nou euros amb seixanta-u
cèntims) en concepte de subvenció a l’esportista vilafantenc, Sr. Ramon Ruiz
Domènech, en l’activitat de taekwondo.
No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 21 hores.
L’ALCALDESSA PRESIDENTA

Consol Cantenys i Arbolí

EL SECRETARI INTERVENTOR ACCIDENTAL

José Andrés Valentín i Pintado

