Ref.: 11/2015

JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió del dia 27 de maig de 2015
Lloc: Casa consistorial
Hora d’inici: 20 hores
Assistents: Sra. Consol Cantenys i Arbolí (Alcaldessa), Sr. Josep Puigmal i Pairot, Sra.
Marisa Resta i Buxeda i Sr. Isaac Alonso i Nonell, Sra. Marina Bonilla i Salguero (Tinents
d’Alcalde).
Oient: Assisteixen com a regidors delegats de serveis el Sr. Francesc Gaspar i López i
el Sr. Xavier Garcia Rodríguez
Excusa la seva absència el Tinent d’Alcalde Sr. Josep Puigmal i Pairot.
Secretari: Josep Maria Cortada i Puig
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 15 de maig de 2015
Vista l’acta de la sessió celebrada el dia 15 de maig de 2015, 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. 11/2015
Vista la relació de factures de creditors núm. 11/2015, per import de 124.551,13
€ (Cent vint-i-quatre mi, cinc-cents cinquanta-un euros amb tretze 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 3.578,29 € (Tres mil cinc-cents setanta-vuit euros
amb vint-i-nou 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. 95/2015:
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’enquadernació de les actes dels òrgans
representatius municipals (Ple i Junta de Govern Local) i de la Revista Veïns, la qual
serà portada a terme per part de la Imprempta Aubert pel preu de 511,83 € (Cinc-cents
onze euros amb vuitanta-tres cèntims), IVA inclòs.
2.4.- Proposta de despesa núm. 96/2015:
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 de 5.000 sobres de finestra i
3.000 sobres sense finestra personalitzats, els quals seran subministrats per part de la
Imprempta Aubert pel preu de 406,57 € (Quatre-cents sis euros amb cinquanta-set
cèntims), IVA inclòs.
2.5.- Proposta de despesa núm. 97/2015:
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 la contractació amb RGB MANAGEMENT
de l’actuació de Cris Juanico + quintet per al divendres 17 de juliol de 2015 (Vespres
Musicals) pel preu de 3.267 € (Tres mil dos-cents seixanta-set euros), IVA inclòs.
2.6.- Proposta de despesa núm. 98/2015:
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 la contractació amb MONRAF Produccions
SC de l’actuació de Montserrat Cristau + quintet amb el concert Beatles amb salsa per
al divendres 10 de juliol de 2015 (Vespres Musicals) pel preu de 1.936 € (Mil nou-cents
trenta-sis euros), IVA inclòs.
2.7.- Proposta de despesa núm. 99/2015:
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 de cinc bidons de 25 Kgs. de
pintura viària de trànsit (color blanc) per al repintat de diversos vials del nucli antic, els
quals seran subministrats per part de Pintures L’Albera pel preu de 517,60 € (Cinccents disset euros amb seixanta cèntims), IVA inclòs.
2.7.- Proposta de despesa núm. 100/2015:
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 la despesa dels guanyadors de les Beques
d’excel·lència durant la seva estada a València, la qual ha d’ésser transferida al Sr.
Joaquim Albert, tutor de 4rt d’ESO de l’Institut de Vilafant pel preu de 200 € (Dos-cents
euros), IVA inclòs.
2.8.- Aportació al fons Català de Cooperació al Desenvolupament
Vist l’escrit del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament de data
11/05/2015 (R/E. núm. 721/2015) amb la notificació de la quota aplicada per l’import de
750,00 €, durant l’exercici 2015, com a contribució d’aquest Ajuntament al finançament
dels projectes comuns, la Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels
assistents, ACORDA la seva aprovació.

Extrem tercer.- Llicències municipals d’obres menors
Es dóna compte de les llicències d’obres menors atorgades per la Sra. Alcaldessa,
que a continuació s’indiquen:
.- Exp. núm. 2015/43, a instància del Sr. PEREIRA OLIVERA, JOSE LUIS per a la
construcció d’una piscina, repicat i pintat de façana i tanca exterior amb pedra
aplacada a la casa situada al c/ xxxxxx.
.- Exp. núm. 2015/47, a instància del Sr. FERNANDEZ MARTINEZ, MANUEL per
canviar barana de ferro per obra a c/ xxxxxx.
.- Exp. núm. 2015/40, a instància del Sr. LOPEZ CARRETERO, MARIA, per pintar
la façana de la casa situada la c/ Osona, 2.
.- Exp. núm. 2015/42, a instància del Sr. MATILLA MATILLA, JUAN, per pintar la
façana de la casa en color beix al c/ xxxxxx.
.- Exp. núm. 2015/44, a instància del Sr. AGUSTI CRUAÑAS, JUAN per a la
instal·lació d’una plataforma elevadora a la casa situada a l’Av. Les Mèlies, 65.
.- Exp. núm. 2015/45, a instància de la Sra. CANO HERRERA, ANTONIA, per
pavimentar part del jardí de la casa situada a xxxxxx.
.- Exp. núm. 2015/49, a instància del Sr. RAMON SOLER, JOSE, per pintar la
façana de la casa en el mateix color ja existent al C/ xxxxxx.
.- Exp. núm. 2015/51, a instància del Sr. MARQUEZ RUBIO, ANTONIO per pintar
la façana de la casa situada a la xxxxxx
.- Exp. núm. 2015/52, a instància del Sr. GRATACOS PUJOL, JORDI per reparació
de desaigües i pavimentació del garatge (60 m2) de la casa situada al c/ xxxxxx.
.- Exp. núm. 2015/46, a instància del Sr. PUNSI RIGALL PEDRO, per a la
urbanització d’una vorera de la UA21 “Mas Requesens”, corresponents a la tramitació
del Pla de Millora Urbana d’aquesta UA-21 i desplaçament de paret de tanca al c/
xxxxxx. Els terrenys que formaran part d’aquesta vorera es troben cedits i escripturats
a favor de l’Ajuntament.
.- Exp. núm. 2015/48, a instància del Sr. GINJAUME COMPTA, PERE, per
pavimentar el garatge i reparar enrajolat en cuina i bany de la casa situada al c/
xxxxxx.

Extrem quart.- Concessió de la targeta d’aparcament individual per a persones
amb discapacitat a la Sra. xxxxxx
Vist l’escrit que presenta la Sra. xxxxxxx (R.E. 732/2015) tot 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 81 %.
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. xxxxxxx la targeta d’aparcament per a persones
amb disminució física, en la modalitat de no conductor.
Segon.- Notificar aquesta resolució a la interessada.
Extrem cinquè.- Recursos humans
5.1.- Autoritzacions de permisos de personal
Vistos els escrits del personal de la Corporació, a través dels quals sol·liciten gaudir
de vacances i 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 440/2015 a 468/2015 i els números 256, 303, 306, 313, 315,
341, 347, 352, 353 354, 362, 367, 370, 371,372, 373, 382, 383, 384, 385, 387, 403 i 418,
423, 426, 429 i 434/2015.

5.2.- Concessió d’un ajut familiar al treballador municipal Sr. xxxxxx
Vist l’escrit presentat pel Sr. xxxxxx a través del qual sol·licita la concessió d’un
ajut familiar per mort d’un familiar de primer grau, d’acord amb el que estableix l’article 42
I del Conveni/Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics de
l’Ajuntament de Vilafant.
Vist que la sol·licitud formulada s’adequa a les condicions establertes per
l’esmentat article del Conveni/Acord.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Concedir al Sr. xxxxxxxx un ajut familiar per import de 300 € (Tres-cents
euros) per la mort de familiar de 1r. grau.
Segon.- Autoritzar l'alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris per a l'execució de l'anterior acord.
Extrem sisè.- Sol·licitud efectuada per la Sra. Maria Rosa González Vázquez per a
l’exempció de l’Impost de Vehicles de 2015 corresponent a tres remolcs de la
seva propietat
Vist que la Sra. Maria Rosa González Vàzquez ha sol·licitat al nostre
Ajuntament (R.E. núm. 554/2015) l’exempció de pagament de l’Impost sobre Vehicles
de tracció mecànica de l’exercici 2015 corresponent als remolcs de la seva propietat,
matrícules B05281R, L00314R i B00999R, tot al·legant que tenen una antiguitat
superior a vint-i-cinc anys i estan en desús.

Vist que la Sra. González manifesta que els referits remolcs estan dipositats en
una finca d’El Far d’Empordà, de propietat privada, i que els vehicles no s’usen per a
cap activitat.
Vist que la Sra. González manifesta que la seva intenció no és, de moment,
donar de baixa aquests vehicles perquè pretén vendre’ls.
Vist que no queda acreditat que aquests vehicles segueixin tenint un ús
comercial i que, a la vegada, existeix la possibilitat de portar a terme una baixa
temporal dels mateixos a la Prefectura de Trànsit a l’espera de la seva venda.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Denegar la petició efectuada per la Sra. Maria Rosa González
Vàzquez perquè li sigui concedida l’exempció de pagament de l’Impost sobre Vehicles
de tracció mecànica de l’exercici econòmic 2015 corresponent als remolcs de la seva
propietat, matrícules B05281R, L00314R i B00999R.
Segon.- Autoritzar l'Alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l'execució del present acord.
Extrem setè.- Rectificació de les condicions de l’autorització a Judo Club Nakama
de Vilafant per a la realització d’un Casal esportiu d’estiu a la Sala Polivalent de
l’Escola Sol i Vent
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió de data 4 de març de 2015,
adoptà l’acord d’autoritzar a l’associació esportiva Judo Club Nakama de Vilafant la
realització de l’activitat de casal esportiu d’estiu a la Sala Polivalent de l’Escola Sol i
Vent del nostre municipi i a la pista esportiva d’aquesta mateixa escola des del dia 15
de juny fins al 31 d’agost de 2015, com a màxim, de dilluns a divendres, i en horari de
8 a 15 hores.
Vist que s’ha comprovat que el període lectiu del curs escolar 2014-2015 a
l’escola Sol i Vent finalitza el proper divendres 19 de juny i que l’esmentada Sala
Polivalent serà utilitzada fins a aquesta data pels alumnes de l’escola per fer les seves
activitats habituals.
Vist que, per tant, correspon rectificar el període d’autorització atorgat a Judo
Club Nakama per a l’ús d’aquesta sala.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Rectificar l’acord d’autorització a l’associació esportiva Judo Club
Nakama de Vilafant per a la realització de l’activitat de casal esportiu d’estiu a la Sala
Polivalent de l’Escola Sol i Vent del nostre municipi i a la pista esportiva d’aquesta
mateixa escola, de tal manera que el període d’autorització s’estengui únicament des
del dilluns 22 de juny fins al dilluns 31 d’agost de 2015, com a màxim, de dilluns a
divendres, i en horari de 8 a 15 hores.
Segon.- Autoritzar l'Alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l'execució del present acord.
Extrem vuitè.- Acord d’habilitació al Sr. Joan Fuentes García (Tramuntel
Telecomunicacions) per a l’exercici de l’activitat de d’instal·lació i reparació
d’antenes i seguretat al C/Santa Llogaia núm. 90 a l’haver donat compliment al
tràmit de control ambiental inicial (Expedient núm. 8/2010)
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió de data 1 de setembre de 2010,
atorgà al Sr. Joan Fuentes García (Tramuntel Telecomunicacions), amb NIF núm.
xxxxxxx, una llicència per a l’obertura d’un local dedicat a la instal·lació i reparació

d’antenes i seguretat, situat al Carrer Santa Llogaia núm. 90 de la nostra localitat, amb
referència cadastral 6772205DG9767S0011HP (Expedient núm. 8/2010).
Vist que aquesta activitat estava inclosa dins l’Annex III del Decret 136/1999,
de 18 de maig, pel qual s’aprovava el Reglament general de desplegament de la Llei
3/1998, de 27 de febrer, d’intervenció integral de l’administració ambiental i
s’adaptaven els seus annexos.
Vist que l’esmentat acord condicionà l’efectivitat de la llicència a la justificació
de l’adequació de l’activitat i de les instal·lacions a la mateixa, mitjançant certificat emès
pel tècnic director del projecte, i al compliment dels requisits exigibles i de les mesures
correctores proposades a l’informe del servei tècnic.
Vist que l’enginyer tècnic municipal, en data de 22 de maig de 2015, ha
informat que la instal·lació s’ajusta al projecte presentat i que compleix els
requeriments ambientals exigibles, per la qual cosa pot iniciar-se l’exercici de l’activitat.
Vist el que disposa l’article 73 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de
prevenció i control de les activitats, pel que fa al control de les activitats sotmeses a
comunicació.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Habilitar al Sr. Joan Fuentes García (Tramuntel Telecomunicacions),
amb NIF núm. xxxxxxx, per a l’exercici de l’activitat de local dedicat a la instal·lació i
reparació d’antenes i seguretat, situat al Carrer Santa Llogaia núm. 90 de la nostra
localitat, d’acord amb la llicència concedida per la Junta de Govern Local de data 1 de
setembre de 2010, a l’haver-se verificat el compliment de les condicions de la llicència
a través de la corresponent acta de comprovació (Expedient núm. 8/2010).
Segon.- Establir, d’acord amb l’article 73 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre,
de prevenció i control de les activitats, que la referida activitat sigui sotmesa al règim
d’autocontrols periòdics, el resultat dels quals es verificarà d’acord amb el que
estableixi l’ordenança municipal.
Tercer.- Requerir al titular de l’activitat perquè porti a terme l’actualització de les
dades cadastrals de l’immoble on s’ubica l’activitat, tot personant-se a les oficines
municipals corresponents o al mateix Servei Territorial de cadastre a Girona (Caldrà
portar omplert el model núm. 903N de modificació d’usos cadastrals).
Quart.- Autoritzar l’Alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l’execució del present acord.
Extrem novè.- Atorgament al Sr. Abdenbi Chaer Yemlahy d’una llicència per a la
legalització i ampliació d’una explotació ramadera semi-intensiva d’oví i cabrum
ubicada al Mas Serra (Expedient 10/2014)
Vist que per part del Sr. Abdenbi Chaer Yemlahy, amb NIE núm. xxxxxx, ha
estat sol·licitada al nostre Ajuntament la concessió d’una llicència per a la legalització i
ampliació d’una explotació ramadera semi-intensiva d’oví i cabrum ubicada al Mas
Serra, situat a la parcel·la núm. 29 del Polígon 1 del Cadastre de Béns Immobles de
naturalesa rústica de Vilafant (Expedient 10/2014).
Vist que els serveis tècnics municipals informaren al seu dia que, tenint en
compte que aquesta explotació està situada en sòl no urbanitzable i a menys de cinccents metres de les àrees de sòl urbà, calia acreditar l’existència d’aquesta activitat
amb anterioritat a l’aprovació del vigent Pla General d’Ordenació Urbana de Vilafant,
d’acord amb els usos que estableix la normativa urbanística d’aquest Pla per als sòl no
urbanitzable de protecció agrícola (d1).
Vist que l’Oficina Comarcal del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya ha informat que, com a
mínim, des de l’any 1986 s’ha desenvolupat l’activitat ovina al corral de l’esmentat Mas
Serra.

Vist que, d’acord amb el que estableix l’article 49.3 del Decret Legislatiu
1/2010, del 3 d’agost, d’aprovació del Text refós de la Llei d’Urbanisme (TRLU), el
projecte presentat pel Sr. Abdenbi Chaer Yemlahy ha estat sotmès per part del nostre
Ajuntament a informació pública per un termini de vint dies sense que hagi estat
presentada cap al·legació ni reclamació.
Vist que l’esmentada Oficina Comarcal ha emès informe favorable en relació al
compliment de les distàncies mínimes establertes per la normativa sobre ordenació
ramadera, tal com prescriu el referit article 49.3 del TRLU.
Vist l’informe favorable del Servei de Gestió territorial del Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de
Catalunya sobre el pla de gestió de dejeccions ramaderes d’aquesta explotació.
Vist que la referida explotació ramadera, en base a la capacitat de bestiar
indicada a aquest pla de gestió, està classificada com a annex III (règim de
comunicació) a la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Atorgar al Sr. Abdenbi Chaer Yemlahy, amb NIE núm. xxxxxx, llicència
per a la legalització i ampliació d’una explotació ramadera semi-intensiva d’oví i
cabrum ubicada al Mas Serra -parcel·la núm. 29 del Polígon 1 del Cadastre de Béns
Immobles de naturalesa rústica de Vilafant-, d’acord amb el Projecte Bàsic presentat
pel sol·licitant (Expedient 10/2014).
Segon.- La present llicència s’atorga amb el límit màxim d’explotació de 475
caps d’oví i cabrum.
Tercer.- La present llicència no autoritza la realització de cap obra d’adequació,
tenint en compte que l’explotació ramadera es portarà a terme a l’edificació existent
(593,78 m²).
Quart.- Inscriure l’esmentada activitat en el Registre municipal d’activitats.
Cinquè.- Establir, d’acord amb l’article 73 de la Llei 20/2009, del 4 de
desembre, de prevenció i control de les activitats, que la referida activitat sigui sotmesa
al règim d’autocontrols periòdics, el resultat dels quals es verificarà d’acord amb el que
estableixi l’ordenança municipal.
Sisè.- Notificar a l’interessat el present acord.
Setè.- Aprovar la liquidació de les taxes, les quals importen un total de 600 €
(Sis-cents euros), d’acord amb el contingut de les tarifes establertes a l’Ordenança
Fiscal núm. 9 de l’Ajuntament de Vilafant.
Vuitè.- Autoritzar l'Alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l'execució del present acord.
Extrem desè.- Presa de coneixement del cessament de l’activitat de taller
mecànic i elèctric al Carrer Rec Susanna núm. 17, titularitat del Sr. Antonio Díaz
Durango (Expedient núm. 23/2009)
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió de data 15 de gener de 2010,
acordà atorgar al Sr. Antonio Díaz Durango, amb NIF núm. xxxxxx, una llicència
ambiental per a l’obertura d’un taller mecànic i elèctric al Carrer Rec Susanna núm. 17
(Expedient núm. 23/2009).
Vist que l’esmentat acord condicionà l’efectivitat de la llicència a la justificació
de l’adequació de l’activitat i de les instal·lacions a la llicència, mitjançant certificat
emès pel tècnic director del projecte, a més del compliment dels requisits exigibles i
d’un seguit de mesures correctores.
Vist que, en data de 29 de desembre de 2014, el Sr. Joaquim Vila Llaona ha
comunicat al nostre Ajuntament l’inici en aquest mateix local d’una activitat de taller
mecànic de reparació de maquinària, tot aportant un nou contracte de lloguer.

La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Prendre coneixement del cessament per part del Sr. Antonio Díaz
Durango, amb NIF núm. xxxxxxx, de l’activitat de taller mecànic i elèctric que portava a
terme al Carrer Rec Susanna núm. 17 (Expedient núm. 23/2009).
Segon.- Donar aquesta activitat de baixa al registre municipal d’activitats i de
tots aquells impostos i taxes municipals que hi estiguin associats.
Tercer.- Autoritzar l'Alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l'execució del present acord.
Extrem onzè.- Presa de coneixement del cessament de l’activitat d’explotació de
boví d’engreix al Mas Cirerer, titularitat de Laumar, S.C. (Expedient núm.
751/2005)
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió de data 13 de desembre de 2006,
acordà atorgar a Laumar, S.C., amb NIF núm. xxxxxxx, una adequació de llicència
ambiental per a l’activitat d’explotació d’una granja bovina d’engreix al Mas Cirerer de
la nostra localitat (Expedient núm. 751/2005).
Vist que aquesta explotació ha estat clausurada com a conseqüència de la
construcció de la línia ferroviària d’alta velocitat, tal com consta a l’informe emès pels
serveis tècnics municipals.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Prendre coneixement del cessament per part de Laumar, S.C., amb
NIF núm. xxxxxxx, de l’activitat d’explotació d’una granja bovina d’engreix que portava
a terme al Mas Cirerer, situat a la parcel·la 134 del Polígon 1 del Cadastre de Béns
Immobles de naturalesa rústica de Vilafant (Expedient núm. 751/2005).
Segon.- Donar aquesta activitat de baixa al registre municipal d’activitats i de
tots aquells impostos i taxes municipals que hi estiguin associats.
Tercer.- Autoritzar l'Alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l'execució del present acord.
Extrem dotzè.- Presa de coneixement del cessament de l’activitat de magatzem de
productes de neteja al Carrer Girona núm. 7, titularitat del Sr. Luis Miguel
Berenguel González (Expedient núm. 29/2008)
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió de data 16 de setembre de 2009,
acordà atorgar al Sr. Luis Miguel Berenguel González, amb NIF núm. xxxxxx, una
llicència ambiental per a l’activitat de magatzem i distribució de productes de neteja i
equipament personal per al treball al Carrer Girona núm. 7 (Expedient núm. 29/2009).
Vist que, en data de 19 de maig de 2015, el Sr. Luis Miguel Berenguel
González ha comunicat al nostre Ajuntament que, en data 31 de desembre de 2012,
cessà en aquesta activitat.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Prendre coneixement del cessament per part del Sr. Luis Miguel
Berenguel González, amb NIF núm. xxxxxxx, de l’activitat de magatzem i distribució de
productes de neteja i equipament personal que portava a terme al Carrer Girona núm.
7 (Expedient núm. 29/2009).
Segon.- Donar aquesta activitat de baixa al registre municipal d’activitats i de
tots aquells impostos i taxes municipals que hi estiguin associats.
Tercer.- Autoritzar l'Alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l'execució del present acord.

Extrem tretzè.- Presa de coneixement del cessament de l’activitat de reparació i
venda d’ordinadors al Carrer Comerç núm. 57, titularitat de PC Express 2008,
S.L. (Expedient núm. 35/2008)
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió de data 7 de gener de 2009,
acordà atorgar a PC Express 2008, S.L., amb NIF núm. xxxxxx, una llicència per a
l’obertura d’un establiment dedicat a la reparació i venda d’ordinadors al Carrer
Comerç núm. 57 (Expedient núm. 35/2008).
Vist que l’esmentat acord condicionà l’efectivitat de la llicència a la justificació
de l’adequació de l’activitat i de les instal·lacions a la llicència, mitjançant certificat
emès pel tècnic director del projecte, a més del compliment dels requisits exigibles i
d’un seguit de mesures correctores.
Vist que, en data de 21 de novembre de 2013, la Sra. Maria Eugènia Naranjo
del Corral, propietària del local, ha comunicat al nostre Ajuntament l’inici en el mateix
d’una activitat de centre d’estètica i bellesa.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Prendre coneixement del cessament per part de PC Express 2008,
S.L., amb NIF núm. xxxxxxx, de l’activitat d’establiment dedicat a la reparació i venda
d’ordinadors que portava a terme al Carrer Comerç núm. 57 (Expedient núm. 35/2008).
Segon.- Donar aquesta activitat de baixa al registre municipal d’activitats i de
tots aquells impostos i taxes municipals que hi estiguin associats.
Tercer.- Autoritzar l'Alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l'execució del present acord.
Extrem catorzè.- Presa de coneixement del cessament de l’activitat de magatzem
de drogueria al Carrer Nord s/núm., titularitat del Sr. Francesc Urtós Alsina
(Expedient núm. 82/2005)
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió de data 8 de març de 2006,
acordà atorgar al Sr. Francesc Urtós Alsina, amb NIF núm. xxxxxx, una llicència
ambiental per a la legalització d’un magatzem de drogueria al Carrer Nord s/núm.,
cantonada Carrer Comerç (Expedient núm. 82/2005).
Vist que, en data de 8 de maig de 2015, el Sr. Francesc Urtós Alsina ha
comunicat al nostre Ajuntament que, abans del mes d’abril d’enguany, cessà en
aquesta activitat.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Prendre coneixement del cessament per part del Sr. Francesc Urtós
Alsina, amb NIF núm. xxxxxxx, de l’activitat de magatzem de drogueria que portava a
terme al Carrer Nord s/núm., cantonada Carrer Comerç (Expedient núm. 82/2005).
Segon.- Donar aquesta activitat de baixa al registre municipal d’activitats i de
tots aquells impostos i taxes municipals que hi estiguin associats.
Tercer.- Autoritzar l'Alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l'execució del present acord.
Extrem quinzè.- Concessió al Sr. Miguel Angel Funes López d’una llicència
municipal per a l’ocupació de la via pública amb taules i cadires durant 2015
Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Miguel Angel Funes López per tal que li sigui
concedida la llicència municipal per a l’ocupació d’11 m² de la via pública situada al

Carrer Navata núm. 1 amb taules i cadires del Bar-Restaurant La Cantonada durant el
període comprès entre el 20 de maig i l’1 d’octubre de la present anualitat.
Vist que, per part dels serveis tècnics municipals i la guàrdia municipal, s’han
portat a terme les comprovacions oportunes i s’han emès els corresponents informes en
relació a l’ocupació sol·licitada.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Concedir al Sr. Miguel Angel Funes López, amb NIF núm. xxxxxx la
llicència municipal per a l’ocupació d’una superfície d’11 m² de la via pública situada al
Carrer Navata núm. 1 amb taules i cadires del Bar-Restaurant La Cantonada durant el
període comprès entre el 20 de maig i l’1 d’octubre de 2015, d’acord amb les següents
condicions:
a) L’espai de la vorera ha de romandre completament lliure per al pas de vianants.
b) L’espai de la terrassa estarà completament protegit en tot el seu perímetre,
excepte el costat de la vorera, per evitar l’accés a la via pública.
c) Es protegiran els laterals amb jardineres o baranes per tal de delimitar la zona
de la terrassa.
d) L’horari de funcionament serà, com a màxim, des de les 8 del matí fins a les 10
de la nit, hora en que la terrassa haurà de quedar desmuntada.
e) L’alçada de la tarima de la zona de terrassa serà, com a màxim, la mateixa que
la de la vorera.
Segon.- Portar a terme la liquidació de la taxa per la utilització privativa o
l’aprofitament especial del domini públic local corresponent a l’ocupació de via pública
autoritzada.
Tercer.- Autoritzar l’Alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l’execució del present acord.
Extrem setzè.- Acord per a la inscripció d’activitats a les Jornades Europees de
Patrimoni 2015
Vist que el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya ha divulgat
les condicions per a la inscripció a les Jornades Europees del Patrimoni que es
celebraran a Europa durant un cap de setmana entre setembre i octubre, havent-se
determinat que a Catalunya es celebrin els dies 9, 10, 11 i 12 d’octubre de 2015.
Vist l’interès del nostre Ajuntament en participar novament a aquestes
Jornades, a l’igual que s’ha fet en anys anteriors.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Inscriure la participació de l’Ajuntament de Vilafant a les Jornades
Europees del Patrimoni de 2015 amb activitats relatives al conjunt històric-patrimonial
de Palol Sabaldòria.
Segon.- Autoritzar l'Alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l'execució del present acord.
Extrem dissetè.- Acord de concessió al Club Futbol Sala Vilafant d’una subvenció
extraordinària per atendre despeses derivades de la utilització de la pista del
pavelló municipal d’esports
Vista la sol·licitud efectuada pel Club Futbol Sala Vilafant per tal que li sigui
atorgada una subvenció econòmica per atendre despeses derivades de la utilització de
la pista del pavelló municipal d’esports durant els dies 9 i 25 de març d’enguany.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:

Primer.- Atorgar a l’entitat esportiva Club Futbol Sala Vilafant una subvenció
extraordinària de 160 € (Cent seixanta euros) per tal d’ajudar-la a fer front a les
despeses derivades de la utilització de la pista del pavelló municipal d’esports durant
els dies 9 i 25 de març d’enguany.
Segon.- Indicar a aquesta entitat esportiva que la referida subvenció s’atorga
amb caràcter excepcional tenint en compte la trajectòria esportiva de l’equip, el qual
representa a la nostra població en diverses competicions esportives.
Tercer.- Autoritzar l'Alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l'execució del present acord.

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 20,45 hores.
L’ALCALDESSA PRESIDENTA

EL SECRETARI INTERVENTOR

Consol Cantenys i Arbolí

Josep Maria Cortada i Puig

