Ref.: 15/2015

JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió del dia 22 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 accidental: José Andrés Valentín Pintado
Sota la presidència de l’Alcaldessa, Sra. Consol Cantenys i Arbolí, es declara
vàlidament constituïda i oberta la sessió.
Tot seguit es procedeix a donar compte i resoldre els assumptes que són
competència de la pròpia Junta de Govern Local, que es relacionen a continuació:
Extrem primer.- Aprovació de l’acta de la sessió del dia 8 de juliol de 2015
Vista l’acta de la sessió celebrada el dia 8 de juliol 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.- Expedient núm. 265/2015
Vista la relació de factures de creditors, Expedient núm. 265/2015, per import
de 69.521,51 € (seixanta-nou mil cinc-cents vint-i-u euros amb cinquanta-un 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 1.414,96 € (Mil
quatre-cents catorze euros amb noranta-sis 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. 128/2015:
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 compra de roba i equipament de
protecció civil a l’empresa “Tecnolaboral” pel preu de 1.577,25 € (Mil cinc-cents
setanta-set euros amb vint-i-cinc cèntims), IVA inclòs.

2.4.- Proposta de despesa núm. 129/2015:
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 prestació del servei preventiu d’ una
ambulància més dos T.E.S. per a la Festa del Carme, de 23:00 h. a 02:00, per part de
l’empresa “Ambulàncies bufet mèdic” pel preu de 200,00 € (Dos cent euros), IVA inclòs.
2.5.- Proposta de despesa núm. 130/2015
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 als treballs de verificació de les instal·lacions de
Parallamps a la piscina municipal, al pavelló, a l’escola Sol i Vent i al Dipòsit d’aigües, a
executar per l’empresa INGESCO (QUIBAC, S.A.) pel preu de 454,18 € (Quatre-cents
cinquanta-quatre euros amb divuit cèntims), IVA inclòs.
2.6.- Proposta de despesa núm. 131/2015
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 construcció i col·locació del nou portal del
CEIP Les Mèlies realitzat amb tub quadrat de 50x50x2 i xapa quadriculada de 2 mm, a
executar pel Sr. Vicente Pérez Sánchez pel preu de 417,45 € (Quatre-cents disset euros
amb quaranta-cinc cèntims), IVA inclòs.
2.7.- Proposta de despesa núm. 132/2015
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 senyals excepcionals: càrrega i
descàrrega carrer lateral N-260 per part de l’empresa “Bor Señalizaciones y
Complementos, S.L.” pel preu de 266,08 € (Dos-cents seixanta-sis euros amb vuit
cèntims), IVA inclòs.
2.8.- Proposta de despesa núm. 133/2015
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 compra d’una columna de 8 m. i lluminària
HADASA 100 w. SODI, malmesa per un accident de trànsit, a l’empresa SESAELE, pel
preu de 641,36 € (Sis-cents quaranta-u euros amb trenta sis cèntims), IVA inclòs.
2.9.- Proposta de despesa núm. 134/2015
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 als treballs de reparar paviment de sauló de la
zona verda de la plaça Enginyers, la qual serà portada a terme per part de l’empresa
EXCAVACIONS LLOVET I FILLS, S.L., pel preu de 272,25 € (Dos-cents setanta-dos
euros amb vint-i-cinc cèntims), IVA inclòs.

Extrem tercer.- Llicències municipals d’obres

3.1.- Autorització administrativa a Telefònica/Movistar per a l’estesa de fibra òptica fins
a la Llar (FTTH) a Vilafant. Aprovació del Pla de desplegament (Expedient 2015/228)
Vista l’escrit presentat per Telefónica de España, S.A. adjuntant el Pla de
Desplegament de l’estesa al municipi d’una nova xarxa d’accés ultra ràpida de nova
generació mitjançant fibra òptica, anomenada FTTH (Fiber to tho home, fibra a la llar),
sol·licitant l’aprovació per part de l’Ajuntament de Vilafant.
Atès que el desplegament permetrà la connexió a tots els habitatges que ho
sol·licitin. Atès que el cablejat de subministrament s’estendrà per l’actual
infraestructura canalitzada paral·lelament a la infraestructura de coure existent
aprofitant les canalitzacions, arquetes i pals existents i, per tant, sense que l’actuació
suposi una nova ocupació de domini públic de sòl ni subsòl. Atès el compromís de
reposició dels paviments deteriorats o trencats pel pas de la canalització al seu estat
inicial i en les mateixes condicions actuals.
Atès que la instal·lació objecte d’autorització suposa un pas endavant en l’arribada
de les noves tecnologies i una millora essencial en la comunicació de dades, així com
per a les persones que no podien disposar del servei de telefonia.
Atès l’informe favorable dels serveis tècnics municipals
Atès que el plànol del municipi que figura al dossier del Pla de Desplegament no
s’ajusta exactament a la realitat i convindria la seva actualització i considerant, per
altra banda, que abans d’iniciar l’execució de les obres s’hauria de celebrar una reunió
o les que calguin entre els tècnics de l’Ajuntament i els de l’empresa adjudicatària
(ELECNOR) per coordinar la planificació de l’execució de les obres.
Vist tot l’anterior, la Junta de Govern per unanimitat de tots els assistents, ACORDA:
Primer.- Aprovar el Pla de Desplegament per a l’estesa de fibra òptica (FTTH)
fins a la llar, a Vilafant.
Segon.- Condicionar l’inici de l’execució de les obres a la presentació d’un
plànol actualitzat i a la prèvia celebració de les reunions tècniques necessàries entre
els serveis tècnics de l’Ajuntament i els de la promotora o adjudicatària de les obres
per coordinar la planificació de l’esmentada execució.
Tercer.- Facultar l’Alcaldessa perquè porti a terme tots aquells acte si gestions
que siguin necessaris a l’execució del present acord.

3.2.- Canvi de titularitat a favor del Sr. Santiago Castro Moreno i de la Sra. Raquel
Fuixart Ramírez d’una llicència d’obres atorgada inicialment al Sr. Fausto Redondo
Vázquez, per a la construcció al carrer Eduard Vayreda núm. 9 d’un habitatge familiar
adossat (Expedient núm. 749/05)
Vist l’escrit presentat pels senyors Santiago Castro Moreno i Raquel Fuixart
Ramírez comunicant el canvi de titularitat de la llicència, atorgada per acord de la
Junta de Govern Local de data 6/09/2006 al Sr. Fausto Redondo Vázquez, tramitada
sota l’expedient núm. 749/05, referida a la construcció d’un habitatge unifamiliar
adossat al carrer Eduard Vayreda, núm. 9, de la urbanització “Els Aspres” i prorrogada
l’execució de les obres per acords de Junta de Govern Local de data 1/04/2015
Vista la documentació adjuntada a l’escrit de comunicació, acreditativa de la
transmissió de la titularitat de la finca on s’ubiquen les obres objecte de la llicència:
còpia simple de l’escriptura d’obra nova en construcció i compravenda atorgada a
Figueres, en data 10/07/2015, davant el notari Sr. Rafael Márquez Montoro.
Atesa la conformitat del titular anterior en la transmissió de la llicència.
Examinada la documentació aportada respecte a la formalització de la renúncia
de l’arquitecte i director de les obres, Sr. José Antonio Codern Giménez, i la designa i

acceptació del Sr. Joaquim Planiol Ribera per a la direcció del 20% l’obra restant
pendent d’execució.
Vist l’informe dels serveis tècnics municipals en relació a que l’edificació
objecte de d’aquesta llicència municipal d’obres, situada a finca cadastral
6283209DG9768S i ubicada inicialment per l’anterior promotor al carrer Eduard
Vayreda, núm. 9 de la urbanització ”Els Aspres”, actualment figura al vialer del
municipi com a situada al carrer Eduard Vayreda, núm. 1, cantonada amb carrer
Ramón Muntaner, núm. 25, essent aquest últim carrer l’accés principal a l’habitatge en
construcció.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable dels assistents, ACORDA:
Primer.- Prendre raó del canvi titularitat a favor dels senyors Santiago Castro
Moreno i Raquel Fuixart Ramírez de la llicència municipal d’obres tramitada sota
l’expedient núm. 749/05, atorgada per acord de la Junta de Govern Local de data
6/09/2006 al Sr. Fausto Redondo Vázquez, per a la construcció d’un habitatge
unifamiliar adossat al carrer Eduard Vayreda, núm. 9, de la urbanització “Els Aspres” i
prorrogada l’execució de les obres per acord de Junta de Govern Local de data
15/01/2010.
Segon.- Prendre raó de la renúncia de la direcció d’obres i la designa i
acceptació de l’arquitecte Sr. Joaquim Planiol Ribera que assumeix la direcció de la
part de les obres emparades per l’esmentada llicència pendents d’execució.
Tercer.- Prendre raó de la designa del Sr. Julián Llorens Hernández com a
contractista de les obres pendents d’execució.
Quart.- Fixar l’adreça i l’accés principal a l’habitatge en construcció al carrer
Ramon Muntaner, núm. 25.
Cinquè.- Informar als nous titulars i promotors de la subrogació en els drets i
obligacions de l’anterior titular de la llicència.

3.3.- Concessió a Joan Marc 94, S.L. d’una pròrroga de la llicència d’obres per a la
construcció de sis habitatges en filera al carrer Maria Aurèlia Capmany (Expedient
núm. 100/2009)
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió de data 24 de febrer de 2010,
adoptà l’acord de concedir a la societat Joan Marc 94, S.A. una llicència municipal
d’obres per a la construcció de sis habitatges unifamiliars en filera, a les parcel·les 5, 7,
9, 11, 13 i 15 del Carrer Maria Aurèlia Capmany de la urbanització Camps d’en Fita,
amb les condicions indicades a l’informe emès pels serveis tècnics municipals
(Expedient núm. 100/2009).
Vist que Joan Marc 94, S.A. sol·licita al nostre Ajuntament la concessió d’una
pròrroga del termini de l’esmentada llicència per poder acabar les referides obres de
construcció.
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, les instal·lacions i els productes, la qual
modifica l’apartat 3 de la Disposició Transitòria Primera de la Llei 3/2012, de 22 de
febrer, el qual va modificar, a la vegada, el 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 a la societat Joan Marc 94, S.A. una pròrroga fins el 31 de
desembre de 2015 per a l’acabament de les obres de construcció de sis habitatges
unifamiliars en filera, a les parcel·les 5, 7, 9, 11, 13 i 15 del carrer Maria Aurèlia
Capmany de la urbanització Camps d’en Fita, les quals foren objecte de concessió de
la llicència municipal d’obres corresponent a l’ expedient núm. 100/2009 per part de la

Junta de Govern Local de data 24 de febrer de 2010, d’acord amb les condicions
indicades a l’informe emès pels serveis tècnics municipals per a la concessió de la
llicència.
Segon.- Liquidar a la societat Joan Marc 94, S.A. 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 actes i gestions
que siguin necessaris a l’execució del present acord.

3.4.- Denegació de llicència a TELEFONICA ESPAÑA, S.A, per a la instal·lació d’un
pal de fusta per a l’encreuament d’escomesa al carrer Requesens. (Expedient núm.
2015/80)
Vista la sol·licitud efectuada per TELEFONICA ESPAÑA, S.A. per a la
instal·lació d’un pal de fusta per l’encreuament d’escomesa d’una nova línia telefònica
aèria al carrer Requesens (Expedient núm. 2015/080).
Vist el que disposa l’article 7.3 de l’Ordenança de Policia Urbanística respecte a
que totes les noves xarxes de telefonia i d’altres serveis es realitzaran soterrades.
Atès l’informe desfavorable dels serveis tècnics municipals .
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Denegar a TELEFONICA ESPAÑA, S.A. llicència municipal d’obres
per a la instal·lació d’un pal de fusta per encreuament d’escomesa telefònica al carrer
Requesens
Segon.- Notificar l’anterior a la interessada amb informació dels recursos.

3.5.- Incoació d’expedient per a la declaració de caducitat de la sol·licitud de
METALURLLICAL CORPORATION, S.L.U, d’autorització d’usos i obres provisionals
en una nau industrial per al tractament i refinament d’olis vegetals per a us industrials i
fabricació de biodièsel (Expedient 2014/152)
Vist l’expedient núm. 2014/152 promogut per Joan Coll Castelló, en
representació de METALURLLICAL CORPORATION, SLU, sol·licitant autorització
d’usos i obres provisionals en una nau industrial per al tractament i refinament d’olis
vegetals per a usos industrials i fabricació de biodièsel a l’avinguda Puig Grau, núm. 1
Atès que per notificació efectuada en data 19/05/2015, per tal de continuar la
tramitació de l’expedient, es va requerir a la sol·licitant/promotora perquè presentés
dins del termini de quinze dies la següent documentació:
• Memòria descriptiva i justificativa del caràcter provisional dels usos i obres a
realitzar així com les obres necessàries per reposar la situació que s’alteri al
seu estat original amb indicació dels pressupostos d’execució.
• Identificació precisa de la finca afectada pels usos i les obres, amb indicació de
la seva referència registral i cadastral
• Descripció i representació gràfica de les obres provisionals, amb indicació dels
serveis urbanístics existents i els que calgui implantar, incloses les obres de
connexió corresponents.
• Cal que el projecte aclareixi la titularitat de totes les instal·lacions existents
(incloses les oficines i el dipòsit soterrat).
• Cal aportar escriptura de constitució de la societat promotora METALURLLICAL
CORPORATION, S.L.U, còpia del NIF i acreditació del seu representant.
• Cal aportar l’autorització dels usos i obres per part d’ADIF.
Atès que s’ha sobrepassat el termini sense que s’hagi complert el requeriment
ni presentat cap al·legació que justifiqués la demora.

Vist l’informe dels serveis tècnics municipals de data 11 de maig de 2015.
Atès el que disposen els articles 92 i 126 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les Administracions públiques i del procediment
administratiu comú; els articles 87.3 del Reglament d’obres, activitats i serveis els ens
locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny; i l’article 189.5 del Text refós de la
Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010 i modificat per la Llei 3/2012, de
22 de febrer.
Vistes les anteriors disposicions normatives i d’acord amb la doctrina
jurisprudencial que diu que per a què es produeixi la caducitat de la llicència han de
concórrer dos requisits; un material: el transcurs del termini, i un altre formal: la
declaració de caducitat per l’òrgan competent per a l’atorgament de la llicència, previ
expedient i escoltat els interessats en tràmit d’audiència.
La Junta de Govern Local, per unanimitat de tots els assistents, ACORDA:
Primer.- Incoar expedient per a la declaració de caducitat de la sol·licitud de
llicència instada per METALURLLICAL CORPORATION, S.L.U, d’autorització d’usos i
obres provisionals en una nau industrial per al tractament i refinament d’olis vegetals
per a us industrials i fabricació de biodièsel, tramitada per aquest ajuntament sota
l’expedient núm. 2014/152.
Segon.- Donar audiència a la interessada pel termini de 15 dies comptats a
partir de l’endemà de la notificació d’aquest acord als efectes de presentar al·legacions
o manifestar el que consideri adient en defensa dels seus drets.
Tercer.- Comunicar a la interessada que un cop declarada la caducitat es
procedirà el arxiu de l’expedient amb tota la documentació.

Extrem quart.- 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 617/2015 a 665/2015.

4.2.- Sol·licitud del Sr. xxxxxx de permisos per naixement d’un fill i per paternitat i un ajut
social
Vist l’escrit presentat (R.E. 1107/2015) per part del Sr. xxxxxx, funcionari d’aquest
Ajuntament, comunicant el naixement d’un fill que acredita documentalment adjuntant
fotocòpia de llibre de família i sol·licitant els permisos i les prestacions reconegudes en el
conveni-acord vigent que regula les condicions de treball dels empleats públics d’aquest
Ajuntament i, concretament, les derivades de la seva situació de paternitat:
• Permís per naixement d’un fill (art. 18, apartat “d” del Conveni)
• Permís de paternitat (art. 18, apartat “h” del Conveni)
• Ajut social per naixement d’un fill (art. 42.A del Conveni)
Atesa la vigència dels preceptes invocats pel sol·licitant i vistos l’article 13 de la Llei
8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del
personal al servei de les administracions públiques de Catalunya i l’article 49 a) de la Llei

7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (EBE), la Junta de Govern
Local, amb el vot favorable de tots els assistents, ACORDA:
Primer.- Concedir al Sr. xxxxxx gaudir de cinc dies laborables de permís pel
naixement del seu fill: del 6 al 10 de juliol, ambdós inclosos.
Segon.- Concedir, tanmateix, al Sr. xxxxxx gaudir del permís de paternitat, que
comprendrà un període de quatre setmanes: del 13 de juliol al 9 d’agost, ambdós
inclosos.
Tercer.- Concedir al Sr. xxxxxx un ajut social de 200 euros.
Quart.- Facultar l'Alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que
siguin necessaris a l'execució del present acord.

4.3.- Sol·licitud del Sr. xxxxxx de reducció durant un any de la seva jornada laboral en un
terç per tenir cura d’un fill, amb la totalitat de la retribució.
Vist l’escrit presentat per part del Sr. xxxxxx (R.E. 990/2015) acollint-se a l’article
19, apartat b) del Conveni acord que regula les condicions de treball dels empleats
públics de l’Ajuntament de Vilafant i sol·licitant la reducció de la seva jornada laboral en
un terç (2 hores i 15 minuts per dia laborable) amb la percepció del 100 % de les seves
retribucions, durant el període d’un any, per a tenir cura del seu fill; i, tanmateix,
demanant que aquesta reducció li sigui aplicada al torn de matí a l’inici del servei i al torn
de tarda a la finalització del servei.
Vista la vigència del precepte invocat (art. 19, apartat “b” del Conveni) i vist el que
disposen els articles 23 i 24 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de
la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques
de Catalunya que estableixen, entre d’altres, les següents condicions per a l’aplicació de
la reducció de jornada amb la totalitat de la retribució:
a) Que l’altre progenitor o progenitora treballi.
b) Que no es pot concedir la reducció de jornada a dues persones pel mateix fet
causant llevat que l’exerceixen de manera alternativa i sense superar el
termini màxim i, per tant, només es reconeix el dret a la reducció a un dels
progenitors o, en tot cas, un gaudi successiu entre tots dos progenitors sense
que el termini global excedeixi de l’any.
c) Si la persona beneficiaria gaudeix del permís de paternitat, la durada de la
reducció (un any) computa de manera consecutiva a partir del finiment
d’aquest permís.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adoptà el següent ACORD:
Primer.- Concedir al Sr. xxxxxx, funcionari d’aquest ajuntament adscrit al servei de
guàrdia municipal/vigilants, una reducció la reducció de la seva jornada laboral en un terç
(2 hores i 15 minuts per cada dia laborable) amb la percepció del 100 % de la totalitat de
les seves retribucions, durant el període d’un any, per a tenir cura del seu fill.
Aquesta reducció serà aplicable a partir del finiment del permís de paternitat i
s’estendrà del 10 d’agost de 2015 fins el 9 d’agost de 2016 (ambdós inclosos).
Segon.- Condicionar l’exercici d’aquest dret a la prèvia acreditació documental
per part del sol·licitant de que la mare treballa i no té sol·licitada l’aplicació de la mateixa
reducció de jornada.
Tercer.- Notificar l’anterior a l’interessat.

4.4.- Aprovació de les bases per a la contractació laboral temporal, a temps parcial,
d’un/a dinamitzador/a. social

Atesa la urgència i la necessitat de proveir la vacant de dinamitzador juvenil
mitjançant la contractació laboral temporal d’interinitat a temps parcial que, per cobrir el
servei d’atenció a la joventut, hauria de començar abans del proper dia 15 de setembre.
De conformitat amb el que disposa l’article 69 i següents del Decret 214/1990, de
20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del Personal al servei de les Entitats Locals,
la Junta de Govern Local per unanimitat dels seus membres ACORDA:
Primer.- Aprovar les bases que han de regir el procediment de selecció per a la
provisió amb caràcter interí d’una plaça de dinamitzador/a social, pel sistema de concurs,
mitjançant contracte laboral temporal a temps parcial.
Segon.- Convocar simultàniament el concurs per a la provisió de l’esmentada
plaça.
Tercer.- Disposar la publicació íntegra de les bases al Butlletí Oficial de la
Província i a la pàgina web de l’ajuntament (www.vilafant.com), així com un anunci
extractat al setmanari Empordà .
Quart.- El termini de presentació de sol·licituds serà de deu dies naturals a partir
de l’endemà de la publicació. Els successius anuncis es publicaran al tauler d’anuncis de
la Casa de la Vila i a la pàgina web de l’Ajuntament.
Extrem cinquè.- Autorització al Sr. Juan Jiménez Encinas per a d’exhumació i
trasllat de restes de familiar difunt a un altre nínxol del cementiri municipal
(Expedient 237/2015)
Vist l’escrit (R.E. núm. 872, de data 5/06/2015) presentat pel Sr. Francisco Julián
Jiménez Quesada, en representació del seu pare, Sr. Juan Jiménez Encinas,
sol·licitant el trasllat de les despulles de la difunta Sra. xxxxxxx, inhumada el dia
10/05/1995, del nínxol núm. 061 del sector “A” al nínxol 44 del sector “B” del cementiri
municipal.
Acreditada la titularitat del Sr. Francisco Jiménez Quesada dels drets funeraris
sobre els nínxols objecte de la exhumació i inhumació dels restes.
Vist l’informe favorable dels serveis municipals.
Vist el que disposa l’article 47 del Reglament del Cementiri municipal modificat
per acord Plenari de 15/05/2012 (publicat en el BOP de Girona, núm. 101, de data
25/05/2012), pel que fa al trasllat de despulles cadavèriques d’una sepultura a un altra
del mateix cementiri.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de tots els assistents,
ACORDA:
Primer.- Autoritzar al Sr. Juan Jiménez Encinas l’exhumació dels restes de la
difunta Sra. xxxxxxx que es troben al nínxol núm. 061 del sector “A” i el trasllat i
inhumació en el nínxol núm. 44, del sector “B” del cementiri municipal.
Segon.- Notificar l’anterior als interessats.
Extrem sisè.- Aprovació del projecte municipal redactat en el marc de la
convocatòria de subvencions per a la realització del Programa de Treball i
Formació (Ordre EMO/204/2015, de 23 de juny), a presentar i executar a través del
Consell Comarcal de l’Alt Empordà.
Atesa l’Ordre EMO/204/2015, de 23 de juny per la qual s’aproven les bases reguladores
de les subvencions per a la realització del Programa de Treball i Formació adreçat a
persones aturades, prioritàriament de 45 anys o més, que hagin exhaurit la prestació i/o
el subsidi per desocupació, i s’obre la convocatòria per a l’any 2015.
Atès l’ interès d’aquest Ajuntament en participar en l’esmentada convocatòria a través del
Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adoptà el
següent ACORD:
Primer.- Aprovar el projecte “Manteniment, reparació i conservació del mobiliari
urbà del municipi de Vilafant” redactat pels serveis tècnics municipals de Vilafant.
Segon.- Sol·licitar del Consell Comarcal de l’Alt Empordà que presenti una
candidatura per finançar dos llocs de treball de “peó de pintor i/o operari de serveis
múltiples”, en el marc del Programa de Treball i Formació segons l’Ordre EMO/204/2015,
de 23 de juny.
Tercer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt
Empordà i l’Ajuntament de Vilafant per a la realització del Programa de Treball i
Formació del Servei d’Ocupació de Catalunya a la comarca de l’Alt Empordà.
Quart.- Designar al Sr. Jaume Pagès Oliveres, arquitecte tècnic municipal i cap de
la brigada municipal d’obres i jardineria de l’Ajuntament, com a gestor de l’oferta de treball
i coordinador del projecte davant el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i, tanmateix,
responsable de la supervisió i control de les tasques a realitzar i de la utilització dels
equips de protecció individual (EPI) per part del personal contractat.
Cinquè.- Facultar a l’Alcaldessa-Presidenta perquè porti a terme tots aquells actes
i gestions que siguin necessaris a l’execució del present acord i, particularment, per a la
signatura del referit conveni.
Sisè.- Notificar l’esmentat acord al Servei d’Ocupació de Catalunya i al Consell
Comarcal de l'Alt Empordà
Extrem setè.- Pròrroga del contracte subscrit amb EULEN per a la prestació del
servei de coordinació i assessorament del servei de neteja de les instal·lacions
municipals i per al subministrament de productes de neteja, fins el 30/06/2016.
Vist que la Junta de Govern, en sessió de data 18 de juny de 2014, en
compliment del Pla de reestructuració dels recursos humans del servei de neteja dels
edificis i instal·lacions municipals (aprovat pel Ple de l’ajuntament en sessió de data 11 de
juny de 2014) i amb la finalitat de millorar el funcionament operatiu i incrementar
l’eficiència d’aquest servei de neteja, adoptà l’acord de contractar amb l’empresa EULEN,
S.A. la prestació dels serveis d’organització, coordinació i optimització del servei de
neteja de les instal·lacions i equipaments municipals, d’acord amb l’oferta formulada en
data 29 de maig de 2014, durant el període comprés entre l’1 de juliol de 2014 i el 30 de
juny de 2015, pel preu de 1.550,08 euros més IVA per als dos mesos inicials i 1.033,52
euros mes IVA per als mesos successius.
Vist que, al mateix acord, també es contracta amb EULEN, S.A. el servei de
distribució i compra de productes de neteja per a les instal·lacions i equipaments
municipals, d’acord amb l’oferta formulada en data 2 de juny de 2014, durant el mateix
període esmentat a l’apartat anterior.
Vist el Decret de l’Alcaldia de data 10 de juny de 2015 mitjançant el qual s’acorda
la pròrroga dels contractes de prestació de serveis i subministrament de productes de
neteja, esmentats anteriorment, pel termini d’un mes: de l’1 al 31 de juliol de 2015, a
l’espera de portar a terme les reunions de valoració dels serveis prestats amb el col·lectiu
de treballadores adscrites al servei de neteja i amb representants de l’empresa
adjudicatària.
Efectuades les reunions i practicades les valoracions dels serveis prestats per
l’empresa EULEN, S.A. que a criteri de l’equip de govern han resultat favorables als
interessos municipals.
Vista la proposta de l’Alcaldia de continuar la relació contractual amb l’empresa
EULEN, S.A.
Atesa la proposta d’estendre la pròrroga inicial d’un mes a onze mesos essent el
còmput total prorrogat d’un any. Atès que la prestació de serveis i la quantia de recursos

econòmics afectats s’ajusta als límits establerts per a la contractació menors de serveis
de l’article 138.3 en relació amb l’article 111, 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.
La Junta de Govern per unanimitat dels assistents, ACORDA:
Primer.- Prorrogar el contracte subscrit amb l’empresa EULEN, S.A. per a la
prestació dels serveis d’organització, coordinació i optimització del servei de neteja de les
instal·lacions i equipaments municipals, d’acord amb l’oferta formulada en data 29 de
maig de 2014, fins el 30 de juny de 2016, pel preu de 1.033,52 euros mensuals més IVA.
Segon.- Prorrogar el contracte subscrit amb EULEN, S.A. el servei de distribució
i compra de productes de neteja per a les instal·lacions i equipaments municipals, d’acord
amb l’oferta formulada en data 2 de juny de 2014, fins el 30 de juny de 2016.
Tercer.- Facultar l’Alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que siguin
necessaris a l’execució de l’anterior acord.

Extrem vuitè.- Caducitat d’expedients de llicències mediambientals
8.1.- Expedient núm. 33/2007, promogut pel Sr. Guillermo Conesa Serra per a l’exercici
d’una activitat de taller de fabricació de mobles metàl·lics, emplaçada a la parcel·la núm.
7 del Pont del Príncep 1 i 2.
Vist l’expedient núm. 33/2007, promogut pel Sr. Guillermo Conesa Serra per a
l’exercici d’una activitat de taller de fabricació de mobles metàl·lics, emplaçada a la
parcel·la núm. 7 del Pont del Príncep 1 i 2.
Atès que per notificació efectuada al promotor en data/20/01/2015 se’l va requerir
pel termini de tres mesos per a l’aportació de l’Acta de Control inicial emesa per una
entitat de Control Ambiental, degudament acreditada.
Atès que s’ha sobrepassa amb escreix el termini sense que s’hagi complert el
requeriment ni presentat cap al·legació que justifiqués la seva demora.
Vist l’informe dels serveis tècnics municipals de data 11 de juny de 2015.
Atès el que disposen els articles 92 i 126 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les Administracions públiques i del procediment
administratiu comú; els articles 87.3 del Reglament d’obres, activitats i serveis els ens
locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.
Vistes les anteriors disposicions normatives i d’acord amb la doctrina
jurisprudencial que diu que per a què es produeixi la caducitat de la llicència han de
concórrer dos requisits; un material: el transcurs del termini, i un altre formal: la
declaració de caducitat per l’òrgan competent per a l’atorgament de la llicència, previ
expedient i escoltat els interessats en tràmit d’audiència.
La Junta de Govern Local, per unanimitat de tots els assistents, ACORDA:
Primer.- Incoar expedient per a la declaració de caducitat de la sol·licitud de
llicència ambiental instada pel Sr. Guillermo Conesa Serra per a l’exercici d’una activitat
de taller de fabricació de mobles metàl·lics, emplaçada a la parcel·la núm. 7 del Pont del
Príncep 1 i 2, tramitada per aquest ajuntament sota l’expedient núm. 33/2007.
Segon.- Donar audiència a l’interessat pel termini de 15 dies comptats a partir
de l’endemà de la notificació d’aquest acord als efectes de presentar al·legacions o
manifestar el que consideri adient en defensa dels seus drets.
Tercer.- Comunicar a l’interessat que un cop declarada la caducitat es
procedirà el arxiu de l’expedient amb tota la documentació.
8.2.- Expedient núm. 2014/18 promogut per METALURLLICAL CORPORATION,
S.L.U, per a l’exercici d’una activitat per al tractament i refinament d’olis vegetals per a
us industrials i fabricació de biodièsel, situada a l’avinguda Puig Grau, núm. 1

Vist l’expedient núm. 2014/18 promogut per Joan Coll Castelló, en
representació de METALURLLICAL CORPORATION, SLU, sol·licitant autorització
d’activat per al tractament i refinament d’olis vegetals per a usos industrials i fabricació
de biodièsel, en una nau industrial situada a l’avinguda Puig Grau, núm. 1
Atès que per notificació efectuada en data 19/05/2015, per tal de continuar la
tramitació de l’expedient, es va requerir a la sol·licitant/promotora perquè presentés
dins del termini de quinze dies la següent documentació:
• Memòria descriptiva i justificativa del caràcter provisional dels usos i obres a
realitzar així com les obres necessàries per reposar la situació que s’alteri al
seu estat original amb indicació dels pressupostos d’execució.
• Identificació precisa de la finca afectada pels usos i les obres, amb indicació de
la seva referència registral i cadastral
• Descripció i representació gràfica de les obres provisionals, amb indicació dels
serveis urbanístics existents i els que calgui implantar, incloses les obres de
connexió corresponents.
• Cal que el projecte aclareixi la titularitat de totes les instal·lacions existents
(incloses les oficines i el dipòsit soterrat).
• Cal aportar escriptura de constitució de la societat promotora METALURLLICAL
CORPORATION, S.L.U, còpia del NIF i acreditació del seu representant.
• Cal aportar l’autorització dels usos i obres per part d’ADIF.
Atès que s’ha sobrepassat el termini sense que s’hagi complert el requeriment ni
presentat cap al·legació que justifiqués la demora.
Vist l’informe dels serveis tècnics municipals de data 11 de maig de 2015.
Atès el que disposen els articles 92 i 126 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les Administracions públiques i del procediment
administratiu comú; els articles 87.3 del Reglament d’obres, activitats i serveis els ens
locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny; i l’article 189.5 del Text refós de la
Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010 i modificat per la Llei 3/2012, de
22 de febrer.
Vistes les anteriors disposicions normatives i d’acord amb la doctrina
jurisprudencial que diu que per a què es produeixi la caducitat de la llicència han de
concórrer dos requisits; un material: el transcurs del termini, i un altre formal: la
declaració de caducitat per l’òrgan competent per a l’atorgament de la llicència, previ
expedient i escoltat els interessats en tràmit d’audiència.
La Junta de Govern Local, per unanimitat de tots els assistents, ACORDA:
Primer.- Incoar expedient per a la declaració de caducitat de la sol·licitud de
llicència ambiental instada per METALURLLICAL CORPORATION, S.L.U, per a una
activitat de tractament i refinament d’olis vegetals per a usos industrials i fabricació de
biodièsel emplaçada en una nau industrial situada a l’avinguda Puig Grau, núm. 1 i
tramitada per aquest ajuntament sota l’expedient núm. 2014/18.
Segon.- Donar audiència a la interessada pel termini de 15 dies comptats a
partir de l’endemà de la notificació d’aquest acord als efectes de presentar al·legacions
o manifestar el que consideri adient en defensa dels seus drets.
Tercer.- Comunicar a la interessada que un cop declarada la caducitat es
procedirà el arxiu de l’expedient amb tota la documentació.
8.3.- Expedient núm. 2014/23 promogut per Jordi Roca Roura, per a l’exercici d’una
activitat d’obrador de pa i pastisseria, situada al carrer Almogàvers, número 4
Vist l’expedient núm. 2014/23 promogut per Jordi Roca Roura, per a l’exercici
d’una activitat d’obrador de pa i pastisseria, situada al carrer Almogàvers, núm. 4

Atès que per notificació efectuada en data 10/02/2015, per tal de continuar la
tramitació de l’expedient, es va requerir a la sol·licitant/promotora perquè presentés
dins del termini de quinze dies la següent documentació:
• Cal justificar com assoleix la resistència al foc indicada al projecte de la
totalitat dels elements constructius estructurals: pilars, murs de càrrega i
sostres, de les parets mitgeres, amb funció portant o sense; mitjançant els
annexes del CTE o altres normes vigents. Cal aclarir, si s’escau, la
protecció de les parts estructurades portades a terme.
• Cal justificar el compliment de la instrucció SP-108 pel que fa a la
distribució i situació de les lluernes de oberta.
• Cal que la totalitat de les parets mitgeres disposin de la franja corresponent
segons el punt 5.4 de l’annex II del RSCIEI.
• Cal disposar d’un sistema manual d’alarma d’incendis, posadors, cal que
cobreixin la totalitat del risc.
• Cal disposar d’un hidrant per a incendis, ubicat a menys de 100 metres de
l’establiment, indicant en el plànol la seva localització.
• Cal justificar que es compleix que les BIEs siguin DN 45 m segons el punt
9.2 de l’annex III del RSCIEI.
Atès que s’ha sobrepassat el termini sense que s’hagi complert el requeriment
ni presentat cap al·legació que justifiqués la demora.
Vist l’informe dels serveis tècnics municipals de data 16 de juliol de 2015.
Atès el que disposen els articles 92 i 126 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les Administracions públiques i del procediment
administratiu comú; els articles 87.3 del Reglament d’obres, activitats i serveis els ens
locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny;
Vistes les anteriors disposicions normatives i d’acord amb la doctrina
jurisprudencial que diu que per a què es produeixi la caducitat de la llicència han de
concórrer dos requisits; un material: el transcurs del termini, i un altre formal: la
declaració de caducitat per l’òrgan competent per a l’atorgament de la llicència, previ
expedient i escoltat els interessats en tràmit d’audiència.
La Junta de Govern Local, per unanimitat de tots els assistents, ACORDA:
Primer.- Incoar expedient per a la declaració de caducitat de la sol·licitud de
llicència ambiental instada pel Sr. Jordi Roca Roura, per a l’exercici d’una activitat
d’obrador de pa i pastisseria, situada al carrer Almogàvers, núm. 4, tramitada sota
l’expedient núm. 1117/2014.
Segon.- Donar audiència a la interessat pel termini de 15 dies comptats a partir
de l’endemà de la notificació d’aquest acord als efectes de presentar al·legacions o
manifestar el que consideri adient en defensa dels seus drets.
Tercer.- Comunicar a l’interessat que un cop declarada la caducitat es
procedirà el arxiu de l’expedient amb tota la documentació.
No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 21,15 hores.
L’Alcaldessa-Presidenta,

El Secretari-interventor accidental,

Consol Cantenys i Arbolí

José Andrés Valentín Pintado

