Ref.: 14/2015

JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió del dia 8 de juliol de 2015
Lloc: Casa consistorial
Hora d’inici: 20 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 de serveis el Sr. César González i Crespo.
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
1.- Aprovació de l’acta de la sessió del dia 18 de juny de 2015
Vista l’acta de la sessió celebrada el dia 18 de juny de 2015, 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. 238/2015
Vista la relació de factures de creditors, Expedient núm. 238/2015, per import
de 115.470,19 € (Cent quinze mil quatre-cents setanta euros amb dinou 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 1.747,58 € (Mil setcents quaranta-set euros amb cinquanta-vuit 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. 115/2015:
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 reparació de l’eina Rider Husqvarna
PR17AWD de la Brigada de Jardineria, la qual serà reparada per part de l’empresa

Mononatura pel preu de 554,48 € (Cinc-cents cinquanta-quatre euros amb quarantavuit cèntims), IVA inclòs.
2.4.- Proposta de despesa núm. 116/2015:
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 impressió d’un roll-up de 85 x 200 per a
la difusió dels Vespres Musicals d’enguany, la qual serà efectuada per part de
l’empresa Roger comunicació digital pel preu de 67,76 € (seixanta-set euros amb
setanta-sis cèntims), IVA inclòs.
2.5.- Proposta de despesa núm. 117/2015
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 campanya publicitària radiofònica
consistents en 24 falques a l’emissora RAC1 per a la difusió dels Vespres Musicals
d’enguany pel preu de 348,48 € (Tres-cents quaranta-vuit euros amb quaranta-vuit
cèntims), IVA inclòs.
2.6.- Proposta de despesa núm. 118/2015
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’edició de 250 cartells per a la difusió dels
Vespres Musicals d’enguany, els quals seran confeccionats per part de Flyeralarm pel
preu de 107,15 € (Cent set euros amb quinze cèntims), IVA inclòs.
2.7.- Proposta de despesa núm. 119/2015
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 del grup musical La Madam
Boggie per als Vespres Musicals d’enguany, el qual actuarà pel preu de 363 € (Trescents seixanta-tres euros), IVA inclòs.
2.8.- Proposta de despesa núm. 120/2015
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 de l’actuació musical de
Rusó Sala per als Vespres Musicals d’enguany, la qual actuarà pel preu de 363 €
(Tres-cents seixanta-tres euros), IVA inclòs.
2.9.- Proposta de despesa núm. 121/2015
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 de la sonorització de tres
actuacions musicals dels Vespres Musicals de copes d’enguany, la qual serà portada a
terme per part de Juanjo Bosk pel preu de 435,60 € (Quatre-cents trenta-cinc euros
amb seixanta cèntims), IVA inclòs.
2.10.- Proposta de despesa núm. 122/2015

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 4 Tm de pellet per a la
caldera del pavelló municipal d’esports, el qual serà subministrat per part de Iberpellet
pel preu de 940 € (Nou-cents quaranta euros), IVA inclòs.
2.11.- Proposta de despesa núm. 123/2015
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 reposició d’una bomba per a la
dosificació del PH de la piscina municipal, la qual serà subministrat per part de Pools &
Experts S.C.P. pel preu de 329,19 € (Tres-cents vint-i-nou euros amb dinou cèntims),
IVA inclòs.
2.12.- Proposta de despesa núm. 124/2015
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’un armari de 90x45x195 cms.
per al despatx de medi ambient de la casa Consistorial, el qual serà subministrat per
part d’Expo Porxas, S.L. pel preu de 323,98 € (Tres-cents vint-i-tres euros amb
noranta-vuit cèntims), IVA inclòs.
2.13.- Proposta de despesa núm. 125/2015
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 reparació del vehicle Iveco, matrícula
0623BKC, de la Brigada de serveis múltiples, el qual serà reparat per part de
Planxisteria Iglesias pel preu de 463,24 € (Quatre-cents seixanta-tres euros amb vint-iquatre cèntims), IVA inclòs.
2.14.- Proposta de despesa núm. 126/2015
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 verificació de les instal·lacions de
parallamps a l’Escola Les Mèlies i a l’església, la qual serà portada a terme per part de
INGESCO (QUIBAC, S.A.) pel preu de 360,39 € (Tres-cents seixanta euros amb
trenta-nou cèntims), IVA inclòs.
2.15.- Proposta de despesa núm. 127/2015
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’un emissor marca LINK (25 w)
per a les instal·lacions de Ràdio Vilafant, el qual serà subministrat per part de Salleras
telecomunicació, S.L. pel preu de 1.210 € (Mil dos-cents deu euros), IVA inclòs.

3.- Llicències municipals d’obres
3.1.- 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. 2015/72, a instància del Sr. LLOBET AUMATELL , JOAN CARLES per
a la construcció d’una piscina a la casa situada al c/ xxxxxx.
.- Exp. núm. 2015/41 a instància del Sr. BLARASIN CEDOLIN, ARDUINO per
l’anivellament i formació de gespa artificial al jardí de la casa situada al c/ xxxxxx.
.- Exp. núm. 2015/64 a instància del Sr. GARCIA FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL
per a la incorporació d’un porxo de 3.50 m2 a l’habitatge per ampliació de la cuina
existent a la casa situada al c/ xxxxxx.
.- Exp. núm. 2015/65, a instància de la Sra. RIBAS CLARA, IMMACULADA per a
pintar la façana de la casa situada al c/ xxxxxx.
.- Exp. núm. 2015/70, a instància del Sr. GOMEZ VARELA, ENRIQUE per pintar la
façana de la casa situada al c/ xxxxxx.
.- Exp. núm. 2015/66, a instància del Sra. TORRES BAUS, CRISTINA CARMEN
per pintar la façana de la casa situada al c/ xxxxxx.
.- Exp. núm. 2015/62, a instància del Sr. PALOMERAS PEIX, MIGUEL,
renovació d’obertures exteriors de l’edifici situat al c/ xxxxxx.

per

.- Exp. núm. 2015/63, a instància de la Sra. GUIRAO GARCIA, VIRGINIA per
renovació de finestres exteriors a la casa situada a xxxxxx.

3.2.- Concessió al Sr. Pedro Genis Alvarez d’una llicència d’obres per a la reforma de
la coberta d’un habitatge unifamiliar situat al carrer xxxxxx, núm. xxxxxx (Expedient
núm. 2015/39)
Vist que per part del Sr. Pedro Genis Alvarez, amb NIF núm. 40.423.116-H, ha
estat presentada una sol·licitud de llicència d’obres (Expedient núm. 2015/39) per a la
reforma de la coberta d’un habitatge unifamiliar situat al Carrer Santa Llogaia núm. 32.
Vistos els informes favorable de l’Arquitecta municipal i del Secretari interventor
d’aquest Ajuntament.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Atorgar al Sr. Pedro Gemis Alvarez, amb NIF núm. xxxxxx, la llicència
d’obres corresponent a la reforma de la coberta d’un habitatge unifamiliar situat al
Carrer xxxxxx, núm. xxxxx (Expedient núm. 2015/39); d’acord amb les següents
condicions:
1.- Es construiran la vorada, la vorera i els serveis urbans soterrats a tot el llarg
de la façana.
2.- Es respectaran els criteris estètics fixats per la normativa de condicions
estètiques de l’article 27 de les normes urbanístiques generals.
3.- Les mitgeres que quedin vistes es tractaran amb acabat de façana.
4.- Una vegada hagin finalitzat les obres, caldrà actualitzar les dades de l’edifici
al Cadastre de Béns Immobles de naturalesa urbana.
Segon.- Amb caràcter previ a l’inici de les obres, caldrà aportar un aval de 150
€ (Cent cinquanta euros) per tal de garantir la gestió dels residus de la construcció.
Tercer.- Autoritzar l’Alcaldessa Presidenta perquè porti a terme tots aquells
actes i gestions que siguin necessaris a l’execució del present acord.

3.3.- Concessió a la Sra. Maria Concepció Solés Gifre de la llicència de segregació de
742 m² d’una finca situada al carrer Puig Massanet núm. 1 (Expedient núm. 2015/54)

Atès que per part de la Sra. Maria Concepció Solés Gifre, amb DNI núm.
xxxxxx, ha estat sol·licitada la concessió d’una llicència de segregació d’una porció de
terreny de 742 m² (Set-cents quaranta-dos metres quadrats) de la finca registral de
337.160 m² (Tres-cents trenta-set mil cent seixanta metres quadrats) situada al Carrer
Puig Massanet núm. 1 de Vilafant, inscrita al Tom 2799, Llibre 49, Foli, 160, Finca 335
del Registre de la Propietat de Figueres; d’acord amb el document redactat pel
topògraf Sr. Jordi Fèlix Franquesa.
Atès que l’Arquitecta municipal ha informat favorablement aquesta sol·licitud i
que, en el seu informe, consta que la superfície a segregar està classificada com a sòl
urbà (clau a.3.2) pel Pla General d’Ordenació Urbana de Vilafant i que dóna
compliment a la normativa urbanística que li és d’aplicació.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Concedir la Sra. Maria Concepció Solés Gifre, amb DNI núm. xxxxxx,
la llicència per a la segregació d’una porció de terreny de 742 m² (Set-cents quarantados metres quadrats) de la finca registral de 337.160 m² (Tres-cents trenta-set mil cent
seixanta metres quadrats) situada al Carrer Puig Massanet núm. 1, inscrita al Tom
2799, Llibre 49, Foli, 160, Finca 335 del Registre de la Propietat de Figueres.
La descripció de la finca resultant serà la següent:
URBANA.- Finca urbana, situada al Carrer Puig Massanet núm.1, de cabuda
set-cents quaranta-dos metres quadrats. Limita: Nord-oest, amb casa i terreny contigu
de la mateixa heredat; Nord-est, amb Carrer Puig Massanet; Sud-oest, terrenys de
l’heretat (denominada “Mas Puig”); i Sud-est, accés a “Can Massanet” de la mateixa
heretat.
Segon.- En el supòsit que la finca segregada vulgui ésser edificada, s’estableix
la condició que haurà d’ésser dotada prèviament de les condicions de solar.

3.4.- Concessió al Sr. Joaquim Rodríguez Cobos d’una pròrroga de la llicència d’obres
per a la construcció d’una piscina al carrer xxxxxx, núm. xxxxxx
Vist que l’Alcaldessa, en data 2 de maig de 2011, resolgué la concessió al Sr.
Joaquim Rodríguez Cobos, amb DNI núm. xxxxxx, d’una llicència municipal d’obres
per a la construcció d’una piscina al carrer xxxxxx, núm. xxxxxx amb les condicions
indicades a l’informe emès pels serveis tècnics municipals (Expedient núm. 46/2011).
Vist que el Sr. Joaquim Rodríguez Cobos sol·licita al nostre Ajuntament la
concessió d’una pròrroga del termini de l’esmentada llicència per poder acabar les
obres de construcció autoritzades.
Vist l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals.
Vist el que disposa la Disposició Final Segona de la Llei 9/2014, de 31 de juliol,
de la seguretat industrial dels establiments, els instal·lacions i els productes, la qual
modifica la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del Text refós de la Llei
d’Urbanisme (Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost), pel que fa a la pròrroga del
termini per a l’acabament de les obres.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Concedir al Sr. Joaquim Rodríguez Cobos una pròrroga fins al 31 de
desembre de 2015 per a l’acabament de les obres de construcció d’una piscina al
carrer xxxxxx núm. xxxxxx, les quals foren objecte de concessió de la llicència
municipal d’obres corresponent a l’ expedient núm. 46/2011 per part de l’AlcaldiaPresidència en data 2 de maig de 2011, d’acord amb les condicions indicades a
l’informe emès pels serveis tècnics municipals per a la concessió de la llicència.
Segon.- Liquidar al Sr. Joaquim Rodríguez Cobos les taxes que corresponguin
a la concessió de la present pròrroga, d’acord amb les tarifes establertes a l’ordenança
fiscal en vigor.

Tercer.- Autoritzar l’Alcaldessa perquè porti a terme tots aquells acte si gestions
que siguin necessaris a l’execució del present acord.
4.- Recursos humans
4.1.- 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 564/2015 a 616/2015.
4.2.- Sol·licitud del Sr. xxxxxx per a l’obtenció del permís necessari per a l’acompliment
d’un càrrec públic
Vist que per part del treballador municipal Sr. xxxxxx ha estat sol·licitada (R.E.
1023/2015) la concessió d’un permís per donar compliment a un deure inexcusable de
caràcter públic derivat de la seva recent elecció com a Alcalde del municipi de Siurana
d’Empordà.
Vist que aquest permís el sol·licita per als dilluns i dijous, des de les 10,30 hores
fins a la finalització de la seva jornada laboral (14 hores), durant el temps que duri el seu
mandat electoral com a Alcalde de l’esmentat municipi,
Vist el que disposa l’article 30.2 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures
per a la reforma de la funció pública, conforme a la qual "podrà concedir-se permís per
al temps indispensable per a l’acompliment d’un deure inexcusable de caràcter públic
o personal".
Vist el que disposa l’article 75.6 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
les Bases de Règim Local, que, als efectes esmentats, determina que se entén "per
temps indispensable per a l’exercici d’un càrrec electiu d’una Corporació Local, el
necessari per a l’assistència a sessions del Ple o de les Comissions i atenció a les
Delegacions dels quals formi part o desenvolupi l’interessat".
Vist l’art. 37.3.d) de l’Estatut dels Treballadors que disposa que “quan
l’acompliment del deure abans referit suposi la impossibilitat de la prestació del treball
degut en més del vint per cent de les hores laborables en un període de tres mesos,
podrà l’empresa pasta el treballador afectat a la situació d’excedència regulada a
l’apartat 1 de l’article 46 d’aquesta Llei.”
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Concedir al treballador municipal Sr. xxxxxx el permís necessari per
donar compliment al deure inexcusable de caràcter públic d’exercici del càrrec electiu
d’Alcalde del municipi de Siurana d’Empordà.
Aquest permís s’exercirà els dilluns i dijous, des de les 10,30 hores fins a la
finalització de la seva jornada laboral (14 hores), durant el temps que duri el seu mandat
electoral com a Alcalde de l’esmentat municipi.
Segon.- Aquest permís s’atorga amb les següents condicions:
a) Haurà de presentar l’acreditació documental, mitjançant certificat emès pel
Secretari de l’Ajuntament de Siurana d’Empordà, conforme durant l’horari esmentat el Sr.
xxxxxx ha d’assistir a sessions del Ple o de les Comissions i atendre a les funcions que
desenvolupa com a Alcalde.

b) L’horari destinat a aquest permís no podrà superar en més del vint per cent
les hores laborables en un període de tres mesos, d’acord amb el que estableix l’art.
37.3.d) de l’Estatut dels Treballadors.
Tercer.- Autoritzar l'Alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l'execució del present acord
5.- Sol·licitud a la Direcció General del Cadastre per a l’aplicació als valors
cadastrals pel 2016 i successius dels coeficients d’actualització que estableixi la
llei de pressupostos generals de l’Estat
Vist que la Llei 16/2012, de 27 de desembre, de mesures tributàries dirigides a
la consolidació de les finances públiques i a l’impuls de l’activitat econòmica, modificà
l’article 32.2 del Text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 1/2004, de 5 de març, en el sentit que els Ajuntaments podran sol·licitar
l’aplicació dels coeficients previstos a les Lleis de Pressupostos Generals de l’Estat per
a l’actualització dels valors cadastrals dels immobles urbans, sempre que hagin
transcorregut almenys cinc anys des de l’entrada en vigor dels valors cadastrals
derivats de l’anterior procediment de valoració col·lectiva de caràcter general, que es
posin de manifest diferències substancials entre els valors de mercat i els que serviren
de base per a la determinació dels valors cadastrals vigents i afectin de manera
homogènia al conjunt del municipi, i que es comuniqui aquesta sol·licitud a la Direcció
General del Cadastre abans del 31 de juliol de 2015 (data límit modificada per la Llei
36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2015).
Vist que s’ha estimat que al nostre municipi coincideixen les circumstàncies
expressades al modificat article 32.2 del vigent Text refós de la Llei del Cadastre
Immobiliari.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Comunicar a la Direcció General del Cadastre, a l’empara de l’article
32.2 del Text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, la sol·licitud d’aplicació als
valors cadastrals dels béns immobles urbans del terme municipal de Vilafant dels
coeficients que pel seu increment estableixi la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat
per a l’any 2016 i successius, prèvia apreciació per part del Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques de la concurrència dels requisits legalment establerts.
Segon.- Autoritzar l’Alcaldessa perquè porti a terme tots aquells acte si gestions
que siguin necessaris a l’execució del present acord.
6.- Autorització a Mobiltac S.A.
per l’allargament del període màxim
d’emmagatzematge de residus perillosos a les seves instal·lacions
Vist que l’empresa MOBILTAC, S.A., amb NIF núm. A-17.054.651, representada
per la Sra. Maribel Aldehuelo Haro, ha sol·licitat una autorització per tal que sigui permès
a aquesta empresa l’emmagatzematge a les seves instal·lacions de residus especials, els
quals són gestionats mitjançant transportistes i gestors autoritzats, per un període
superior a sis mesos, tenint en compte que la generació dels mateixos és molt reduïda.
Vist que l’esmentada empresa té una llicència d’activitat, atorgada en data de 21
de novembre de 2007 i posteriorment modificada en data de 6 de juliol de 2011, per a la
fabricació de prestatgeries i mobiliari metàl·lic.
Vist l’informe emès per l’enginyer tècnic municipal, en el qual consta que
l’emmagatzematge de residus especials per part de MOBILTAC, S.A. S’està portant a
terme en una zona especialment destinada per a aquest ús, delimitada i identificada, per
la qual cosa es pot afegir l’autorització sol·licitada a la llicència, com a canvi no
substancial.

Vist que el Reial Decret 833/1988, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
per a l’execució de la Llei 20/1986, de 14 de maig, bàsica de residus tòxics i perillosos,
estableix al seu article 15.3 que el període d’emmagatzematge dels residus per part dels
productors no pot excedir de sis mesos, llevat d’autorització de l’òrgan competent.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Autoritzar a MOBILTAC, S.A. l’emmagatzematge dels residus especials
producte de l’activitat que té autoritzada a les seves instal·lacions per un període superior
a sis mesos.
Segon.- Notificar el present acord a MOBILTAC, S.A.
Tercer.- Autoritzar Autoritzar l’Alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i
gestions que siguin necessaris a l’execució del present acord.
7.- Aprovació del padró corresponent a
subministrament d’aigua, de clavegueram,
d’escombraries, segon trimestre any 2015

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 2015, el qual ha estat confeccionat per l’empresa plurimunicipal
FISERSA, d’acord amb el contracte-programa signat pel nostre 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 segon trimestre de 2015 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 152.906,05 € (Cent cinquanta-dos mil nou-cents
sis euros amb cinc cèntims), IVA inclòs.
Concepte
Import
Conservació comptadors ........................... 1.962,50 €
IVA Conservació comptadors ....................... 416,27 €
Aigua ....................................................... 55.017,65 €
IVA Aigua .................................................. 5.502,91 €
Escombraries .......................................... 86.197,91 €
Clavegueram ............................................. 3.808,81 €
Total ..................................................... 152.906,05 €
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.

8.- Aprovació de les memòries valorades corresponents a l’adequació de dues
zones verdes del municipi
Vista la conveniència de portar a terme els treballs d’adequació de les zones
verdes de la Plaça Triangular (nucli de Les Forques) i de la Plaça Rajolers (nucli antic)
consistents en la renovació dels paviments, la col·locació de nous jocs infantils, la
millora de la jardineria, la reposició de les respectives fonts públiques, i la col·locació
d’una tanca perimetral de protecció de l’àrea de jocs infantils.
Vist que per part dels serveis tècnics municipals han estat redactades les
memòries valorades corresponents a l’execució dels referits treballs.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar la memòria valorada corresponent a les obres d’adequació de
la zona verda de la Plaça Triangular del nucli de Les Forques, amb un pressupost
previst de 15.348,72 € (Quinze mil tres-cents quaranta-vuit euros amb setanta-dos
cèntims), IVA inclòs.
Segon.- Aprovar la memòria valorada corresponent a les obres d’adequació de
la zona verda de la Plaça Rajolers del nucli antic, amb un pressupost previst de
9.259,60 € (Nou mil dos-cents cinquanta-nou euros amb seixanta cèntims), IVA inclòs.
Tercer.- Autoritzar l'Alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l'execució del present acord
9.- Concessió als nets de la Sra. Francisca Ariza Molina dels drets funeraris d’un
nínxol del cementiri municipal
Vist l’escrit que presenta la Sra. Carmen López Ariza, amb DNI núm. xxxxxx
sol·licitant el canvi de titularitat dels drets del nínxol núm. 108 del Sector Oest-B del
Cementiri municipal a favor dels seus fills i nebots Sr. xxxxxx, Sra. xxxxxx, Sr. xxxxxx i
Sra. xxxxxx, als quals els correspon per herència de la seva àvia i mare de la
sol·licitant Sra. Francisca Ariza Molina.
Atès l’informe favorable dels serveis municipals.
Vist el que disposen els articles 26 i 27 del Reglament del Cementiri municipal,
aprovat per acord plenari de 15 de maig de 2012.
Vista l’ordenança fiscal núm. 8, reguladora de les taxes per a la prestació de
serveis, corresponent a la concessió de drets funeraris, pel termini de cinquanta anys.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Concedir al Sr. José Castillo López, amb DNI núm. xxxxxx, a la Sra.
Mònica Castillo López amb DNI núm. xxxxxx, al Sr. David Gómez López amb DNI
núm. xxxxxx, i a la Sra. Raquel Gómez López amb DNI núm. xxxxxx, els drets
funeraris de nínxol núm. 108 del Sector Oest-B del Cementiri municipal, per ¼ parts
indivises.
Segon.- Establir com a condició per a la concessió de la titularitat d’aquests
drets funeraris l'obligació dels seus titulars o hereus de mantenir el nínxol en perfecte
ordre de conservació i dignitat.
Tercer.- Establir l'aplicació de les taxes municipals corresponents a l'esmentada
adquisició de titularitat de drets funeraris.
Quart.- Autoritzar l'alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris per a l'execució de l'anterior acord.
10.- Concessió d’un ajut a dos menors empadronats a Vilafant per accedir a la
piscina municipal

Vista la sol·licitud efectuada a aquesta Junta de Govern Local per part de
l’educadora social Sra. Elisenda Franco Valero, en nom de l’Equip Bàsic d’Atenció
Social del nostre municipi, per tal de que els germans menors d’edat xxxxxx i xxxxxx
obtinguin un ajut econòmic que els permeti anar la piscina municipal de Vilafant durant
el mes d’agost d’enguany.
Vist que la referida sol·licitud està emparada en un informe relatiu a les
necessitats econòmiques i socials la família d’aquests dos germans.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Concedir l’ajut sol·licitat i, a tal efecte, lliurar als pares dels menors,
xxxxxx i xxxxxx, vint tiquets d’entrada gratuïta a la piscina municipal amb càrrec a la
partida pressupostària de serveis socials.
Segon.- 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 21,30 hores.
L’ALCALDESSA PRESIDENTA

EL SECRETARI INTERVENTOR

Consol Cantenys i Arbolí

Josep Maria Cortada i Puig

