Ref.: 14/2016

JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió del dia 22 de juliol de 2016
Lloc: Casa consistorial
Hora d’inici: 13,30 hores
Assistents: Sra. Consol Cantenys i Arbolí (Alcaldessa), Sr. Francesc Gaspar i López, Sra.
Marisa Resta i Buxeda, Sr. Francisco Javier Marin i Estany (Tinents d’Alcalde), Sr. Xavier
Garcia i Rodríguez (Regidor).
Oient: Assisteix com a regidor delegat d’esports, comunicació municipal, noves
tecnologies i joventut el Sr. César González i Crespo.
Secretari: Josep Maria Cortada Puig.
Sota la presidència de la Sra. Consol Cantenys i Arbolí, Alcaldessa, 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:
1.- Aprovació de l’acta de la sessió del dia 6 de juliol de 2016
Vista l’acta de la sessió celebrada el dia 6 de juliol de 2016, de la qual se’n ha
fet prèviament entrega amb la convocatòria, s’aprova per unanimitat.
2.- Aprovació de despeses
2.1 .- Aprovació de la relació de factures.- Expedient núm. 308/2016
Vista la relació de factures de creditors, Expedient núm. 308/2016, per import
de 57.430,69 € (Cinquanta-set mil quatre-cents trenta euros amb seixanta-nou
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 de la Junta de Govern Local, per import total de 514,80 € (Cinc-cents
catorze euros amb vuitanta 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.- Cessió de cobraments d’Obres Pirinaiques, S.L.: Pressa de raó de l’endós d’una
part de la factura núm. FA16/000051 corresponent la certificació núm. 2 de les obres
d’Urbanització del C/ Canigó des del carrer Pirineus fins el carrer Santa Llogaia del
nucli de Les Forques, a favor de l’empresa Centre d’Estudis de la Construcció i Anàlisi
de materials, S.L.U..-

Vista la factura núm. FA16/000051 de data 1 de juliol de 2016 presentada per
l’empresa Obres Pirinaiques, S.L. amb NIF núm. B17360157, corresponent a la
certificació d’obra núm. 2 aprovada en aquesta mateixa sessió i referida a l’execució
del projecte “Urbanització del C/ Canigó des del carrer Pirineus fins el carrer Santa
Llogaia del nucli de Les Forques”, l’import de la qual ascendeix a 67.307.19 € (IVA
inclòs).
Atès que una part de l’import total de l’esmentada factura, concretament 3.000
€, ha estat endossat a favor de l’empresa Centre d’estudis de la construcció i anàlisi
de materials, S.L.U., amb NIF núm. B17612607.
Vist l’article 218 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) pel
que fa a la transmissió dels drets de cobrament per part dels contractistes i, de
supletòria aplicació, els articles 1526 a 1536 del Codi Civil (Transmissió de crèdits) i
els articles 1203 a 1213 (Novació) del mateix text legal.
Atesa la notificació fefaent de l’endossant (R/E. núm. 1312/2016) i l’acceptació
per part de l’endossatària
La junta de Govern Local, per unanimitat de tots els membres assistents,
ACORDA:
Primer.- Prendre raó de la notificació de l’endós presentat per l’empresa Obres
Pirinaiques, S.L, per l’import de tres mil euros (3.000 €) a favor de l’empresa Centre
d’estudis de la construcció i anàlisi de materials, S.L.U., que correspon a una part de la
factura núm. FA16/000051 referida a la Certificació d’Obres núm. 2 del projecte
“Urbanització del C/ Canigó des del carrer Pirineus fins el carrer Santa Llogaia del nucli
de Les Forques”
Segon.- Comunicar el present acord a l’àrea comptable d’aquest ajuntament, a
fi i efectes oportuns
Tercer.- Comunicar el present acord a les interessades per al seu coneixement
i efectes oportuns, fent l’advertiment que contra la present resolució, al tractar-se d´un
acte de tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs.
2.4.- Proposta de despesa núm. 122/2016:
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 vuit taules plegables per a
les activitats organitzades des de l’àrea de cultura municipal, les quals seran
subministrades per part de l’empresa VidaXL.es pel preu de 243,98 € (Dos-cents
quaranta-tres euros amb noranta-vuit cèntims), IVA inclòs.
2.5.- Proposta de despesa núm. 123/2016:
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 confecció d’un plànol topogràfic del carrer
Figueres, Carrer Nou i Carrer del Mas Bonet del nostre terme municipal, el qual serà
portat a terme per part de l’empresa CC Topografia, S.C. pel preu de 1.331 € (Mil trescents trenta-un euros), IVA inclòs.
2.6.- Proposta de despesa núm. 124/2016:
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 confecció d’un aixecament topogràfic de
la xarxa d’aigües pluvials i de sanejament existents al nucli antic de la nostra localitat,

el qual serà portat a terme per part de l’empresa CC Topografia, S.C. pel preu de
1.452 € (Mil quatre-cents cinquanta-dos euros), IVA inclòs.
2.7.- Proposta de despesa núm. 125/2016:
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 reparació de la màquina d’aire
condicionat de la sala d’informàtica de l’Escola Sol i Vent, la qual serà portada a terme
per part de l’empresa ITISA pel preu de 445,64 € (Quatre-cents quaranta-cinc euros
amb seixanta-quatre cèntims), IVA inclòs.
2.8.- Proposta de despesa núm. 126/2016:
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’amortidors de raspalls
inferiors del carro de la màquina de neteja MFH-2500, els quals seran subministrats
per part de l’empresa SERVEIS PANELLA, S.L. pel preu de 248,15 € (Dos-cents
quaranta-vuit euros amb quinze cèntims), IVA inclòs.
2.9.- Proposta de despesa núm. 127/2016:
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 neteja anual dels vidres de les escoles
Les Mèlies, Sol i Vent i Sala polivalent de Sol i Vent, la qual serà portada a terme per
part de l’empresa Neteges Vilafant pel preu de 1.443,53 € (Mil quatre-cents quarantatres euros amb cinquanta-tres cèntims), IVA inclòs.
2.10.- Proposta de despesa núm. 128/2016:
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 als treballs per a la renovació d’una part de la
canonada de la xarxa domiciliària de subministrament d’aigua potable al Carrer
Navata/Plaça de la Solidaritat amb la finalitat d’eliminar pèrdues d’aigua i assegurar el
subministrament en aquesta zona, previstos al Pla de millores del contracte-programa
subscrit amb FISERSA per al període 2016-2020, els quals es portaran a terme per
part d’aquesta empresa plurimunicipal pel preu de 7.149,31 € (Set mil cent quarantanou euros amb trenta-un cèntims), IVA inclòs.
2.11.- Proposta de despesa núm. 129/2016:
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 als treballs per a la connexió de la xarxa
domiciliària de subministrament d’aigua potable entre els Carrers Muga i Llobregat
amb la finalitat de millorar la capacitat de subministrament, especialment a la part Sudoest del nucli del Camp dels Enginyers, i, a la vegada, disposar d’un doble
subministrament per disminuir l’afectament als abonats. Aquests treballs estan
previstos al Pla de millores del contracte-programa subscrit amb FISERSA per al
període 2016-2020 i es portaran a terme per part d’aquesta empresa plurimunicipal pel
preu de 5.275,64 € (Cinc mil dos-cents setanta-cinc euros amb seixanta-quatre
cèntims), IVA inclòs.

2.12.- Proposta de despesa núm. 130/2016:
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 divers material per als
vigilants municipals i per al servei de protecció civil, el qual serà subministrat per part
de l’empresa Peressport pel preu de 952,51 € (Nou-cents cinquanta-dos euros amb
cinquanta-un cèntims), IVA inclòs.
2.13.- Proposta de despesa núm. 131/2016:
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 reparació de la xapa d’alumini de la
coberta de l’escola Les Mèlies, la qual serà portada a terme per part de l’empresa
Serralleria Martinez, S.C. pel preu de 296,75 € (Dos-cents noranta-sis euros amb
setanta-cinc cèntims), IVA inclòs.
2.14.- Proposta de despesa núm. 132/2016:
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 reparació de les obertures d’alumini de
l’escola Les Mèlies, la qual serà portada a terme per part de l’empresa Serralleria
Martinez, S.C. pel preu de 2.558,55 € (Dos mil cinc-cents cinquanta-vuit euros amb
cinquanta-cinc cèntims), IVA inclòs.
3 .- 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 663/2016 a 751/2016.
4.- Llicències municipals d’obres
4.1.- Informació sobre les llicències d’obres menors
Es dóna compte de les llicències d’obres menors atorgades per la Sra. Alcaldessa,
que a continuació s’indiquen:
.- Exp. Núm. 2016/74, a instància del Sr. xxxxxxxxxxxxxxxxx, per reaplacar amb
pedra 8,5 m2 de façana de la casa situada a la xxxxxxxxxxxxxxxxxx.
.- Exp. Núm 2016/79, a instància del Sr. xxxxxxxxxxxxxxxxx, per tancar la finca i
pavimentar part de la parcel·la.

.- Exp. Núm 2016/77, a instància del Sr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, per obrir el carrer
per a connectar l’escomesa d'aigua al comptador a xxxxxxxxxxxxxxxxxx de la parcel·la
situada al xxxxxxxxxxxxxxxx.
4.2.- Concessió d’una llicència d’obres a La Cuina del Gourmet, S.L. per a la reforma i
ampliació puntual d’un habitatge situat al Carrer Salvador Dalí núm. 5 (Expedient núm.
2016/56)
Vist que per part de la Sra. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, amb NIE núm.
xxxxxxxxxxxxxxxx, en nom i representació de l’entitat mercantil La Cuina del Gourmet,
S.L., amb NIF núm. B17251513, ha estat presentada una sol·licitud de llicència d’obres
(Expedient núm. 2016/56) per a la reforma i ampliació puntual d’un habitatge situat al
Carrer Salvador Dalí núm. 5 de Vilafant.
Vist l’informe favorable de l’Arquitecta municipal.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Atorgar a La Cuina del Gourmet, S.L., amb NIF núm. B17251513, la
llicència d’obres corresponent a la reforma i ampliació puntual d’un habitatge
unifamiliar situat al Carrer Salvador Dalí núm. 5, d’acord amb les següents condicions:
a) Es construiran i/o restituiran la vorada, la vorera i els serveis urbans soterrats
a tot el llarg de la façana.
b) Es respectaran els criteris estètics fixats per la normativa de condicions
estètiques de l’article 27 de les normes urbanístiques generals del Pla General
d’Ordenació Urbana de Vilafant.
c) Les mitgeres que quedin vistes es tractaran amb acabat de façana.
d) Cal que l’amplada lliure mínima de l’escala de nova construcció sigui de 90
centímetres.
e) Es mantindrà o plantarà un mínim d’un arbre per cada 100 m2 de parcel·la.
f) L’ús de l’habitatge és unifamiliar.
g) Cal donar compliment a la normativa d’incendis sectoritzant la sala de la
caldera del soterrani per potències superiors a 70 kw.
h) Una vegada finalitzades les obres, caldrà actualitzar les dades de l’edifici al
Cadastre de Béns Immobles de naturalesa urbana i aportar la justificació de l’ocupació
màxima de l’habitatge segons el Decret 141/2012 sobre condicions mínimes
d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat.
Segon.- Amb caràcter previ a l’inici de les obres, caldrà presentar el següent:
a) Projecte executiu refós visat que incorpori totes les modificacions i les
instal·lacions, tan gràficament com a la memòria, amb el pressupost i els
corresponents amidaments descompostos per partides. Cal que tingui en compte la
totalitat de les obres de reforma.
b) Certificat del tècnic redactor conforme el projecte executiu s’ajusta al
projecte objecte de la present llicència.
c) Aval de 325,38 € (Tres-cents vint-i-cinc euros amb trenta-vuit cèntims) per tal
de garantir la gestió dels residus de la construcció.
d) Contracte d’acceptació de residus de la construcció, degudament signat.
Tercer.- Autoritzar l’Alcaldessa Presidenta perquè porti a terme tots aquells
actes i gestions que siguin necessaris a l’execució del present acord.
5.- Aprovació del padró corresponent a
subministrament d’aigua, de clavegueram,
d’escombraries, segon trimestre any 2016

les taxes pels serveis de
i de recollida i eliminació

Vist el Padró de les taxes pels serveis de subministrament d’aigua, de
clavegueram, i de recollida i eliminació d’escombraries, corresponents al segon
trimestre de l’any 2016, el qual ha estat confeccionat per l’empresa plurimunicipal

FISERSA, d’acord amb el contracte-programa aprovat pel Ple municipal en sessió de
data 23 de desembre de 2015.
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 segon trimestre de 2016 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 166.040,53 € (Cent seixanta-sis mil quaranta euros
amb cinquanta-tres cèntims), IVA inclòs.
Concepte
Import
Conservació comptadors .......................... 2.401,73 €
Aigua ....................................................... 71.663,01 €
Escombraries .......................................... 88.326,14 €
Clavegueram ............................................. 3.649,65 €
Total ..................................................... 166.040,53 €
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 Padrons
s’entendran aprovats definitivament.
Quart.- Facultar a la Sra. Alcaldessa per a la realització dels actes i gestions
necessaris per al compliment d’aquest acord.

6.- Aprovació inicial del Projecte de nova connexió hidràulica d’aigües plujanes
entre el Carrer Gifré El Pilós i l’Avinguda Les Mèlies de Vilafant
Vista la conveniència de donar solució al problema que es genera a la zona del
Carrer Gifré el Pilós i l’Avinguda Les Mèlies de la Urbanització Camp dels Enginyers
quan hi ha gran pluges, tenint en compte la insuficiència actual de la xarxa de
drenatge, la qual no pot absorbir el suficient cabdal d’aigua plujana.
Vist que per part del nostre Ajuntament s’ha encomanat a l’enginyer Sr. Martí
Corominas Blanch (E.P. Enginyeria Grup7, S.L.P.) la redacció del projecte per a la
construcció d’una nova construcció hidràulica d’aigües plujanes a les esmentades vies
públiques.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar inicialment el Projecte de nova connexió hidràulica d’aigües
plujanes entre el Carrer Gifré El Pilós i l’Avinguda Les Mèlies de Vilafant, redactat per
l’enginyer Sr. Martí Corominas Blanch (E.P. Enginyeria Grup7, S.L.P.).
Segon.- Sotmetre aquest projecte a informació pública per un termini de trenta
dies, a comptar des de la publicació del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la
Província, als efectes del seu examen i presentació de les al·legacions que s’estimin
pertinents.
Tercer.- En el supòsit que, en el transcurs del període d’exposició pública, no
sigui presentada cap al·legació, l’aprovació inicial del projecte s’elevarà a definitiva
sense necessitat d’adoptar cap acord ulterior en aquest sentit.

7.- Atorgament de les subvencions a les entitats de Vilafant per a l’any 2016
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de 3 de febrer de 2016, adoptà
l’acord d’aprovar la modificació puntual de les bases reguladores de les subvencions a
les entitats vilafantenques, aprovades inicialment per la Junta de Govern Local de data
23 d’octubre de 2013 i modificades per acord de la mateixa Junta adoptat en data de
22 d’octubre de 2014.
Atès que, en aquesta mateixa data, la Junta de Govern Local acordà
simultàniament la convocatòria pública per a la presentació de sol·licituds de
subvencions per a l’anualitat 2016, en règim de concurrència no competitiva, per part
de les entitats educatives, esportives i socioculturals de Vilafant amb plena submissió
a les esmentades bases modificades, tot establint un termini per a la presentació de
sol·licituds que finalitzava el dia 15 de març de 2016.
Atès que s’ha portat a terme la valoració de les diverses sol·licituds que han
presentat les entitats educatives, esportives i socioculturals de Vilafant, d’acord amb el
que estableixen les referides bases, i que s’ha tingut en compte igualment l’anomenat
“Criteri de participació” establert a les bases, destinat a valorar la presència de les
entitats en activitats conjuntes.
Atès el que disposen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
de la llei general de subvencions, i el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens
locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Atorgar a les entitats educatives, esportives i socioculturals de Vilafant
que es relacionen a continuació les subvencions econòmiques que també s’indiquen,
les quals corresponen a l’activitat que porten a terme durant l’any 2016:

AMPA Sol i Vent
AMPA Les Mèlies
AMPA IES Vilafant
Club 4x4
Club Handbol
Vilafant Atlètic Club
Futbol Sala Vilafant
Club Esportiu Vilafant Bàsquet
Club Esportiu Tae-sport
Judo Club Nakama
Club Esportiu Judo
Vilafant
Associació Esportiva
Hajime
Club de Petanca Vilafant
Ass. d'Amics del Manol i
Palol Sabaldòria
Clau de Sol
Colla Gegantera i
Grallera "Els Rajolers"
AV Les Forques i Entorn
AV Camp dels Enginyers
i rodalies

Criteris
generals

Criteris
específica

674,29 €
0,00 €
619,30 €
0,00 €
0,00 €
624,95 €
0,00 €

468,78 €
0,00 €
392,35 €
0,00 €
0,00 €
765,92 €
0,00 €

Total
Total
general + Participació general+específic+
especific
participació
1.143,08 €
484,91 €
1.627,99 €
0,00 €
20,59 €
20,59 €
1.011,65 €
372,85 €
1.384,50 €
0,00 €
45,75 €
45,75 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
1.390,87 €
25,16 €
1.416,03 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

1.037,55 € 1.946,58 € 2.984,13 €

528,37 €

3.512,50 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
83,49 €

0,00 €
83,49 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

118,95 €

118,95 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

448,33 €

448,33 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

34,31 €

34,31 €

271,99 €

503,49 €

775,48 €

6,86 €

782,34 €

643,41 €

714,15 €

1.357,56 €

134,96 €

1.492,51 €

380,12 €

589,49 €

969,61 €

125,81 €

1.095,42 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

406,00 €

406,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

13,72 €

13,72 €

Centre de Cultura i
Esbarjo
Activitats Culturals La
Totxana
As. canaricultora de
Vilafant
Ass. Juvenil Espada sin
nombre
Ass. ACFAE
El Cau de Vilafant

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

283,43 €

561,29 €

844,72 €

813,16 €

1.657,88 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

324,81 €

324,81 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

256,19 €

256,19 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
86,92 €

0,00 €
86,92 €

Segon.- Comunicar a les entitats beneficiàries que el pagament de les
subvencions atorgades s’efectuarà d’acord amb el que estableix la base vuitena de la
convocatòria, previ lliurament de la memòria final i comprovants justificatius en la
forma establerta a la base novena de la mateixa convocatòria.
Tercer.- Autoritzar l’Alcaldessa-Presidenta perquè porti a terme tots aquells
actes i gestions que siguin necessaris a l’execució del present acord.

8.- Acord de convocatòria extraordinària de 2016 per a l’atorgament de
subvencions a les entitats de Vilafant d’acord amb el criteri de participació
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió de data d’avui, ha acordat atorgar
a les entitats educatives, esportives i socioculturals de Vilafant les subvencions
econòmiques corresponents a l’activitat que porten a terme durant l’any 2016.
Vist que, una vegada atorgades les referides subvencions, s’ha vist que resta
encara una consignació pressupostària important a la partida de despeses núm.
920/48900 del vigent pressupost municipal.
Vist que s’ha estimat convenient obrir una convocatòria extraordinària per a
l’atorgament de noves subvencions a les entitats educatives, esportives i socioculturals
de Vilafant d’acord amb el criteri de participació establert a les bases reguladores de
les subvencions, aprovades inicialment per la Junta de Govern Local de data 23
d’octubre de 2013 i modificades pels acords de la mateixa Junta adoptats en data de
22 d’octubre de 2014 i 3 de febrer de 2016, el qual es valoraria en funció de la
col·laboració de les entitats en les activitats organitzades amb motiu de la Festa Major
de Sant Cebrià d’enguany.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar la convocatòria pública extraordinària per a la presentació de
sol·licituds de subvencions per a l’anualitat 2016, en règim de concurrència no
competitiva, per part de les entitats educatives, esportives i socioculturals de Vilafant
d’acord amb el criteri de participació establert a les vigents bases reguladores de les
subvencions, el qual es valorarà en funció de la col·laboració d’aquestes entitats en les
activitats organitzades amb motiu de la Festa Major de Sant Cebrià de 2016.
Segon.- Determinar que l’import assignat a aquesta convocatòria extraordinària
per a la seva distribució entre les entitats que sol·licitin concórrer-hi es fixi una vegada
s’hagi tancat definitivament la convocatòria ordinària de 2016 i hagi finalitzat el procés
de revisió de les al·legacions o recursos que s’hagin pogut presentar.
Tercer.- Establir que la concessió d’aquestes subvencions extraordinàries
s’efectuï una vegada hagin finalitzat els actes de la Festa Major de Sant Cebrià
d’enguany.
Quart.- Autoritzar l’Alcaldessa-Presidenta perquè porti a terme tots aquells
actes i gestions que siguin necessaris a l’execució del present acord.

9.- Autoritzacions per a la recollida d’olives a les zones verdes municipals durant
el període 2016-2018
Vistes les sol·licituds formulades per diversos residents als nostre municipi per
tal que els sigui autoritzada la recollida d’olives a les oliveres situades als diversos
espais lliures públics del nostre municipi.
Atès l’informe emès pels serveis tècnics municipals en relació a aquestes
sol·licituds i la proposta de distribució dels espais objecte de la referida collita.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Atorgar a les persones que es relacionen a continuació una
autorització per a la recollida d’olives de les oliveres situades als espais públics que
també s’indiquen durant les temporades de collita dels anys 2016 a 2018:
Nom i Cognoms
Zona de recollida
xxxxxxxxxxxxxx
Zona Pàrquing Piscina/parc de Salut i
Zona Oliveres del C/Sta. Llogaia i C/Selva
Xxxxxxxxxxxxxx
Zona verda municipal davant nova fàbrica Elpa
Xxxxxxxxxxxxxx
Zona rústica C/Selva (3 oliveres)
Xxxxxxxxxxxxxx
Zona Avda. Puig Grau- Plaça C/Albera i
Zona enjardinada Rovetta
Xxxxxxxxxxxxxx
Zona no enjardinada Rovetta-Cementiri i
Zona Petanca de la Piscina
Segon.- Autoritzar l’Alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris per a l’execució del present acord.
10.- Acord d’exempció de pagament de l’IBI pel solar i instal·lacions provisionals
que ocupa l’Institut de Vilafant
Vist que per part de la Gerència Territorial del Cadastre ha estat emesa una
proposta
de
resolució
relativa
al
solar
de
referència
cadastral
6971207DG9767S0001YE, propietat de Prodisseny Maresme, S.L., en la qual es fa
referència a l’existència en el mateix de les instal·lacions provisionals de l’Institut
d’Ensenyament Secundari de Vilafant.
Vist que no correspon liquidar l’Impost sobre Béns Immobles a aquest terreny i
instal·lacions perquè els mateixos es destinen a una funció pública en l’àmbit educatiu,
d’acord amb el conveni subscrit al seu dia entre el nostre Ajuntament i Prodisseny
Maresme, S.L..
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Declarar exempta del pagament de l’Impost sobre Béns Immobles la
finca urbana de referència cadastral 6971207DG9767S0001YE, propietat de
Prodisseny Maresme, S.L., mentre s’hi ubiqui la instal·lació provisional de l’Institut
d’Ensenyament Secundari de Vilafant.
Segon.- Autoritzar l’Alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris per a l’execució del present acord.
11.- Acord d’exempció de l’impost de plusvàlua en una transmissió en
compliment d’una sentència judicial com a conseqüència de la ruptura d’una
parella de fet
Vist que per part de la Sra. xxxxxxxxxxxxxx, amb DNI núm. xxxxxxxxxxxxxx, es
sol·licita l’exempció del pagament de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys

de naturalesa urbana corresponent a la transmissió al seu favor de la meitat indivisa
de la vivenda familiar situada al Carrer xxxxxxxxxxxxxx núm. xx, com a conseqüència
de la sentència judicial núm. xx/2016 dictada pel Jutjat de Primera Instància núm. 5 de
Figueres en el procediment d’extinció de la parella de fet que formava amb el Sr.
xxxxxxxxxx.
Vist que la sol·licitant al·lega l’aplicació de l’article 104.3 del Text refós de la
Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març, el qual estableix que “Tampoc es produirà la subjecció a l’impost en els
supòsits de transmissions de béns immobles entre cònjuges o a favor dels fills, com a
conseqüència del compliment de sentències en els casos de nul·litat, separació o
divorci matrimonial, sigui quin sigui el règim econòmic matrimonial”.
Vist que, d’acord amb reiterada pràctica administrativa i doctrina
jurisprudencial, aquesta exempció ha d’aplicar-se igualment en les transmissions entre
parelles de fet sempre que sigui conseqüència a la ruptura d’aquesta parella.
Vist que la sol·licitant aporta testimoni de la referida sentència d’extinció de la
parella de fet.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Concedir a la Sra. xxxxxxxxxxxxxx, amb DNI núm. xxxxxxxxxxxxxx,
l’exempció del pagament de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de
naturalesa urbana corresponent a la transmissió al seu favor de la meitat indivisa de la
vivenda familiar situada al Carrer xxxxxxxxxxxxxx núm. xx, com a conseqüència de la
sentència judicial dictada pel Jutjat de Primera Instància núm. 5 de Figueres en el
procediment d’extinció de la parella de fet que formava amb el Sr. xxxxxxxxxxxxxx.
Segon.- Autoritzar l’Alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris per a l’execució del present acord.
12.- Acord de sol·licitud de la subvenció per a despeses de reparacions,
manteniment i conservació del PUOSC 2016-2017
Vist que el Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge
de la Generalitat de Catalunya, a través del Decret 273/2016, de 12 de juliol, ha obert
la convocatòria per a la presentació de sol·licituds de subvenció per a despeses de
reparacions, manteniment i conservació del Pla únic d’Obres i Serveis de Catalaunya
(PUOSC) per al període 2016-2017.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Sol·licitar al Departament de Governació, Administracions Públiques i
Habitatge de la Generalitat de Catalunya la concessió a l’Ajuntament de Vilafant de la
subvenció per a despeses de reparacions, manteniment i conservació del Pla únic
d’Obres i Serveis de Catalaunya (PUOSC) corresponent al període 2016-2017.
Segon.- Autoritzar l’Alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris per a l’execució del present acord.
13.- Ratificació del Decret de l’Alcaldia de data 19 de juliol d’adhesió al Conveni
subscrit entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona amb què
s’estableix el Pla extraordinari d’assistència financera local 2016
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta l’ACORD de ratificar el Decret de l’Alcaldia de data 19 de juliol de 2016 que es
transcriu a continuació:
“El Ple de la Diputació de Girona, en sessió de data 21 de juny de 2016, ha
aprovat un conveni de col·laboració per al desenvolupament d’un Pla Extraordinari

d’Assistència Financera Local per a 2016 per deutes pendents de pagament de la
Generalitat de Catalunya als ens locals.
A través d’aquest Pla, la Diputació satisfarà als ajuntaments gironins que s’hi
adhereixin els deutes derivats de les obligacions reconegudes per la Generalitat de
Catalunya corresponents a les anualitats 2014-2015 del Pla Únic d’Obres i Serveis de
Catalunya (PUOSC) de manteniment, entre altres.
En el marc d’aquest Pla, correspondria satisfer al nostre Ajuntament un import
de 26.316,34 € corresponent al 60% del PUOSC 2015 per a manteniment.
Per la qual cosa, HE RESOLT:
Primer.- Que l’Ajuntament de Vilafant s’adhereixi al Conveni subscrit entre la
Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona amb què s’estableix el Pla
extraordinari d’assistència financera local 2016.
Segon.- Que, d’acord amb el que es preveu en l’esmentat Conveni, sol·licita a
la Diputació de Girona un pagament per import de 26.316,34 euros, per compte dels
crèdits que l’entitat té enfront la Generalitat de Catalunya que es relacionen tot seguit:
Nº Doc. Pres: 651077744
Nº Doc. FI: 5000359156
C. Gestor: GO03
Pos. Press: D/464000100/7130/0072
Import net: 26.316,34 €
Concepte: PUOSC manteniment 60% bestreta 2015
Tercer.- Que, en garantia de la devolució de l’avançament sol·licitat,
l’Ajuntament de Vilafant transmet els drets de cobrament de l’esmentat crèdit a favor
de la Diputació de Girona, de forma que, per quedar alliberada del deute, la Generalitat
de Catalunya els haurà de fer efectius directament a aquesta Diputació.”

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 14,55 hores.
L’Alcaldessa

El Secretari-interventor

Consol Cantenys i Arbolí

Josep Maria Cortada i Puig

