Ref.: 2/2016

JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió del dia 3 de febrer de 2016
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 d’esports, comunicació municipal, noves
tecnologies i joventut 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 13 de gener de 2016
Vista l’acta de la sessió celebrada el dia 13 de gener 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. 13/2016
Vista la relació de factures de creditors, Expedient núm. 13/2016, per import de
118.599,69 € (Cent divuit mil cinc-cents noranta-nou 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 1.116,09 € (Mil cent
setze euros amb nou cèntims), la Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la
totalitat dels assistents, adopta l’ACORD de donar-li la conformitat
2.3.- Proposta de despesa núm. 4/2016:
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 al subministrament de 4.000 litres de gasoil
per a la caldera de l’escola Les Mèlies, el qual serà adquirit a Maset, S.L. pel preu de
2.000 € (Dos mil euros), IVA inclòs.
2.4.- Proposta de despesa núm. 5/2016:
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 substitució dels turbuladors i per a
l’adquisició d’un joc complet de recanvi dels mateixos corresponents a la caldera del
pavelló municipal d’esports, el qual serà subministrat per ITISA, S.L. pel preu de
1.316,20 € (Mil tres-cents setze euros amb vint cèntims), IVA inclòs.
2.5.- Proposta de despesa núm. 6/2016:
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 300 paquets de paper A4 de
80 grams, el qual serà subministrat per Emilianna pel preu de 805,86 € (Vuit-cents cinc
euros amb vuitanta-sis cèntims), IVA inclòs.
2.6.- Proposta de despesa núm. 7/2016:
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 urgent de la coberta del pavelló
municipal d’esports, malmesa per la forta ventada del dia 16 de gener de 2016, la qual
serà portada a terme per part de l’empresa POLINSTAL (General Focus Business,
S.L.) pel preu de 19.083,48 € (Dinou mil vuitanta-tres euros amb quaranta-vuit
cèntims), IVA inclòs. Aquesta despesa serà recuperada a través de la cobertura de la
pòlissa de l’assegurança d’aquest equipament municipal.
2.7.- Proposta de despesa núm. 8/2016:
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 al subministrament i col·locació d’una cortina
en angle LxAxH 230x130x240 cm., tipus antibacteriana i ignífuga, a la consulta del
metge del dispensari municipal, la qual serà subministrada per Metratge pel preu de
652 € (Sis-cents cinquanta-dos euros), IVA inclòs.
2.8.- Proposta de despesa núm. 9/2016:
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 al subministrament de 4 rètols indicadors per
als centres cívics i l’espai destinat als voluntaris de protecció civil, els quals seran
confeccionats per Cos retolació pel preu de 484 € (Quatre-cents vuitanta-quatre
euros), IVA inclòs.
2.9.- Proposta de despesa núm. 10/2016:
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 realització d’un pla de manteniment de
les zones verdes municipals, el qual serà confeccionat per part de Garden Egara
Obres, S.L. pel preu de 7.986 € (Set mil nou-cents noranta-sis euros), IVA inclòs.
2.10.- Proposta de despesa núm. 11/2016:
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 rentar la roba de la cavalcada de Reis
d’enguany, la qual serà portada a terme per part de Eco Bugaderia Tintoreria pel preu
de 181,50 € (Cent vuitanta-un euros amb cinquanta cèntims), IVA inclòs.
2.11.- Proposta de despesa núm. 12/2016:
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 remodelació dels parterres dels rosers
del Carrer Devesa, darrera l’edifici de la Casa Consistorial, el material per a la qual
serà subministrat per part de SAIGA Aplicacions Hidràliques, S.L. i TEVECA pel preu
total de 726,25 € (Set-cents vint-i-sis euros amb vint-i-cinc cèntims), IVA inclòs.
2.12.- Proposta de despesa núm. 13/2016:
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 180 ampolles per a l’edició
d’enguany de la Fira del Conill, les quals seran subministrades per part de Empordàlia
pel preu de 317,99 € (Tres-cents disset euros amb noranta-nou cèntims), IVA inclòs.
2.13.- Proposta de despesa núm. 14/2016:
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 contractació del grup musical Quartet
Mèlt per als Vespres musicals del proper 15 de juliol, pel preu de 4.477 € (Quatre mil
quatre-cents setanta-set euros), IVA inclòs.
2.14.- Proposta de despesa núm. 15/2016:
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 al lloguer de la pantalla, equip de so, i tècnic
d’antena per a la projecció de Liceu a la fresca prevista per als Vespres musicals del
proper 8 de juliol, el qual serà contractat amb l’empresa Mestras Video cinema II, S.L.
pel preu de 1.000 € (Mil euros), IVA inclòs.
2.15.- Proposta de despesa núm. 16/2016:
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 al lloguer de l’autobús per als desplaçaments
dels assistents a la Festa de la Vellesa del proper 8 de maig, el qual serà contractat
amb l’empresa David i Manel, S.L. pel preu de 150 € (Cent cinquanta euros), IVA
inclòs.

2.16.- Proposta de despesa núm. 17/2016:
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 cent llibretes per als
assistents a la jornada d’enguany de Vilafant, vila educadora, les quals seran
subministrades per part de Fox creacions pel preu de 146,41 € (Cent quaranta-sis
euros amb quaranta-un cèntims), IVA inclòs.
2.17.- Proposta de despesa núm. 18/2016:
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 contractació del servei preventiu
d’ambulància assistencial per al rua de carnaval infantil del dia 13 de febrer, el qual
serà prestat per part de Creu Roja.- Assemblea de Figueres pel preu de 262,50 €
(Dos-cents seixanta-dos euros amb cinquanta cèntims), IVA inclòs.
2.18.- Proposta de despesa núm. 19/2016:
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’un carro AC/, Cubell 6I i altre
material per al servei de neteja dels equipaments municipals, els quals seran
subministrats per l’empresa EULEN pel preu de 341,39 € (Tres-cents quaranta-un
euros amb trenta-nou cèntims), IVA inclòs.
2.19.- Proposta de despesa núm. 20/2016:
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 tanques de fusta i
metàl·liques per a la delimitació i protecció de la zona verda de l’era de Can Gelada
d’un carro AC/, Cubell 6I i altre material per al servei de neteja dels equipaments
municipals, el qual serà subministrat per les empreses Fitor Forestal i ADO Urban
Furniture, S.L. pel preu de 1.141,54 € (Mil cent quaranta-un euros amb cinquantaquatre cèntims), IVA inclòs.
2.10.- Aprovació de comanda de material durant 2016 per a l’oficina del Jutjat de pau
Vista la proposta efectuada per la gestora processal en funcions de secretària
de l’agrupació de secretaries de jutjats de pau núm. 27 de Vilafant amb la finalitat que
s’aprovi la proposta de comanda de divers material d’oficina per a l’exercici de 2016 i
que el mateix s’imputi, si s’escau, a la subvenció anual que atorga el Departament de
Justícia de la Generalitat de Catalunya per al funcionament dels jutjats de pau;
La Junta de Govern Local adopta l’ACORD, amb el vot favorable de la totalitat
dels assistents, d’aprovar-la i gestionar-la d’acord amb el procediment establert per a
l’aprovació de les propostes de despesa.

3 .- 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 30/2016 a 83/2016.
4.- Llicències municipals d’obres menors
Es dóna compte de les llicències d’obres menors atorgades per la Sra. Alcaldessa,
que a continuació s’indiquen:
.- Exp. núm. 2016/1, a instància de la Sra. XXXXXXXX, per enderrocar els envans
d’una habitació/despatx i d’un lavabo per ampliació de garatge a c/ XXXX, 22.
.- Exp. núm. 015/157, a instància del Sr. XXXXXXXXXXX, per construcció de
piscina a la casa situada al c/ XXXX, 13.
.- Exp. núm. 2016/2, a instància de la Sra. XXXXXXXXXXX per buscar i reparar
fuita d’aigua canviar 2 peces de gres a la casa situada C/ XXXXXX, 49.
.- Exp. núm. 2016/3, a instància del Sr. XXXXXXXXXXX per pavimentació i
enguixat d’un local en planta baixa a C/ XXXXX, 8-10.
5.- Acord d’aprovació del desglossat corresponent a la subfase de la planta baixa
del Projecte bàsic i d’execució de la rehabilitació del Mas en el castell de Palol
Sabaldòria i d’inici de l’expedient de contractació de les obres corresponents a
l’adequació de l’accessibilitat a aquesta planta baixa
Vist que el Ple municipal, en sessió de data 16 de novembre de 2011, adoptà
l’acord d’aprovar inicialment el Projecte bàsic i d’execució de la rehabilitació del Mas de
Palol Sabaldòria (2ª fase).
Vist que, transcorregut el termini d’exposició pública d’aquest projecte sense que
es presentessin al·legacions o suggeriments, aquesta aprovació inicial s’elevà a definitiva
i es publicà al Butlletí Oficial de la Província núm. 25 de 6 de febrer de 2012 i al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6059 de data 3 de febrer de 2012.
Vist que, per part de l’arquitecte redactor del projecte Sr. Joan Falgueras Font, ha
estat elaborat el desglossat corresponent a la subfase de la planta baixa d’aquest Mas de
Palol Sabaldòria.
Vist que, d’acord amb el destí de la subvenció de 45.178 € (Quaranta-cinc mil
cent setanta-vuit euros) atorgada per l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de la
Generalitat de Catalunya (Expedient núm. 2015/105848), correspon executar una primera
etapa de la referida subfase de la planta baixa del Mas de Palol Sabaldòria consistent en
l’adequació de l’accessibilitat a aquesta planta, valorada en un import de 120.000 € (Cent
vint mil euros).
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar el desglossat del Projecte bàsic i d’execució de la rehabilitació
del Mas de Palol Sabaldòria (2ª fase) corresponent a la subfase de la planta baixa
d’aquest edifici patrimonial, el pressupost de licitació de la qual és de 292.022,13 € (Doscents noranta-dos mil vint-i-dos euros amb tretze euros).

Segon.- Acordar l’inici de l’expedient de contractació de les obres d’adequació de
l’accessibilitat de la planta baixa del Mas de Palol Sabaldòria, incloses al desglossat del
Projecte bàsic i d’execució de la rehabilitació del Mas de Palol Sabaldòria (2ª fase)
corresponent a aquesta subfase de la planta baixa, les quals estan valorades en l’import
de contractació de 120.000 € (Cent vint mil euros).
Tercer.- Autoritzar l’Alcaldia Presidència perquè porti a terme tots aquells actes i
gestions que siguin necessaris a l’execució del present acord.
6.- Resolució del recurs de reposició interposat per la Sra. XXXXXXXXXXX en
contra d’una liquidació pel concepte d’Impost sobre l’increment del valor de
terrenys de naturalesa urbana
Atès que la Sra. XXXXXXXXXXX, amb DNI núm. XXXXXXXXXXX, ha presentat
un recurs de reposició (R.E. núm. 1961/2015) en relació a la liquidació núm. 1516000100
de data 09/11/2015 pel concepte d’Impost sobre l’increment del valor de terrenys de
naturalesa urbana (IMIVTNU) corresponent a la transmissió hereditària de l’usdefruit de la
finca de referència cadastral 7468905DG9776N situada al XXXXXXXXXXX, en la qual
al·lega:
1.- Que el terreny objecte de transmissió adquirí la condició d’urbà el 14 de gener
de l’any 2004 i que, per tant, a la liquidació s’ha de prendre en consideració aquesta data
com a transmissió inicial enlloc de la data del 23/10/1981.
2.- Que no ha estat aplicada a la liquidació la bonificació corresponent a la
transmissió de l’habitatge permanent o habitual del subjecte passiu Sr. Narcís Torrent
Iglesias, cònjuge difunt de la reclamant.
Atès que, segons el criteri mantingut unànimement i constantment per la
jurisprudència, s’ha d’entendre que la classificació del sòl determinant de la subjecció a
aquest Impost és la vigent en el moment de la transmissió, amb independència de la que
hagi tingut al llarg del període durant el qual es genera la plusvàlua (Sentència de
08/04/2003 de la Sala 3ª, del Contenciós Administratiu, Seccó 2ª, del Tribunal Suprem.Recurs 75/2002).
Atès que es postula com a doctrina legal que: “Allò establert a l’article 108.1 de la
Llei 39/1988, reguladora de les Hisendes Locals, en relació amb l’article 105.1, ha
d’interpretar-se en el següent sentit: Subjecta la transmissió d’un terreny a l’IMIVTNU per
la seva naturalesa urbana en el moment de la meritació, la base imposable estarà
constituïda per l’increment real del valor que s’hagués generat al llarg dels anys
transcorreguts des de la darrera transmissió, independentment de les vicissituds
urbanístiques que hagués travessat” (Sentència de 29/11/1997 de la Sala 3ª, del
Contenciós Administratiu, Seccó 2ª, del Tribunal Suprem.- Recurs 2362/1996).
Atès que, a la vista d’aquesta jurisprudència i doctrina legal, s’estima correcta
l’estimació de la data del 23/10/1981 com a data de transmissió inicial per a la liquidació
de l’Impost.
Atès que l’article 6è. de l’ordenança fiscal núm. 6 de l’Ajuntament de Vilafant,
reguladora de l’IMIVTNU, estableix una bonificació del 75 % “en les transmissions de
terrenys i en la transmissió o constitució de drets reals de gaudi limitatius del domini,
realitzades a títol lucratiu per causa de mort, a favor de descendents i adoptats menors
de vint-i-cinc anys i dels cònjuges, quan la transmissió tingui per objecte l’habitatge
permanent o habitual del subjecte passiu”.
Atès que l’Ajuntament de Vilafant té constància que la finca objecte de transmissió
(referència cadastral 7468905DG9776N) és l’habitatge permanent o habitual del
subjecte passiu XXXXXXXXXXX.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Estimar en part el recurs de reposició presentat per la Sra.
XXXXXXXXXXX, amb DNI núm. XXXXXXXXXXX, en contra de a la liquidació núm.

1516000100 de data 09/11/2015 pel concepte d’IMIVTNU corresponent a la transmissió
hereditària de l’usdefruit de la finca de referència cadastral 7468905DG9776N, en el
sentit següent:
1.- Es desestima la pretensió perquè sigui considerada la data del 14/01/2004
com a data de la transmissió inicial de la finca objecte de la liquidació.
2.- S’estima pertinent l’aplicació de la bonificació del 75 % de la liquidació per
aplicació de l’article 6è. de l’ordenança fiscal núm. 6 de l’Ajuntament de Vilafant.
Segon.- Determinar que es practiqui una nova liquidació pel concepte d’IMIVTNU
corresponent a la transmissió hereditària de la finca de referència cadastral
7468905DG9776N situada al XXXXXXXXXXX, tot aplicant-hi la bonificació del 75%.
Tercer.- Autoritzar l’Alcaldia perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que
siguin necessaris per a l’execució del present acord.
7.- Resolució del recurs de reposició interposat pel Sr. XXXXXXXXXXX en contra
d’una liquidació pel concepte d’Impost sobre l’increment del valor de terrenys de
naturalesa urbana
Atès que el Sr. XXXXXXXXXXX, amb DNI núm. XXXXXXXXXXX, ha presentat un
recurs de reposició (R.E. núm. 1959/2015) en relació a la liquidació núm. 1516000101 de
data 09/11/2015 pel concepte d’Impost sobre l’increment del valor de terrenys de
naturalesa urbana (IMIVTNU) corresponent a la transmissió hereditària de la nua
propietat de la finca de referència cadastral 7468905DG9776N situada al
XXXXXXXXXXX, en la qual al·lega:
1.- Que el terreny objecte de transmissió adquirí la condició d’urbà el 14 de gener
de l’any 2004 i que, per tant, a la liquidació s’ha de prendre en consideració aquesta data
com a transmissió inicial enlloc de la data del 23/10/1981.
2.- Que no ha estat aplicada a la liquidació la bonificació corresponent a la
transmissió de l’habitatge permanent o habitual del subjecte passiu Sr. Narcís Torrent
Iglesias, pare difunt del reclamant.
Atès que, segons el criteri mantingut unànimement i constantment per la
jurisprudència, s’ha d’entendre que la classificació del sòl determinant de la subjecció a
aquest Impost és la vigent en el moment de la transmissió, amb independència de la que
hagi tingut al llarg del període durant el qual es genera la plusvàlua (Sentència de
08/04/2003 de la Sala 3ª, del Contenciós Administratiu, Seccó 2ª, del Tribunal Suprem.Recurs 75/2002).
Atès que es postula com a doctrina legal que: “Allò establert a l’article 108.1 de la
Llei 39/1988, reguladora de les Hisendes Locals, en relació amb l’article 105.1, ha
d’interpretar-se en el següent sentit: Subjecta la transmissió d’un terreny a l’IMIVTNU per
la seva naturalesa urbana en el moment de la meritació, la base imposable estarà
constituïda per l’increment real del valor que s’hagués generat al llarg dels anys
transcorreguts des de la darrera transmissió, independentment de les vicissituds
urbanístiques que hagués travessat” (Sentència de 29/11/1997 de la Sala 3ª, del
Contenciós Administratiu, Seccó 2ª, del Tribunal Suprem.- Recurs 2362/1996).
Atès que, a la vista d’aquesta jurisprudència i doctrina legal, s’estima correcta
l’estimació de la data del 23/10/1981 com a data de transmissió inicial per a la liquidació
de l’Impost.
Atès que l’article 6è. de l’ordenança fiscal núm. 6 de l’Ajuntament de Vilafant,
reguladora de l’IMIVTNU, estableix una bonificació del 75 % “en les transmissions de
terrenys i en la transmissió o constitució de drets reals de gaudi limitatius del domini,
realitzades a títol lucratiu per causa de mort, a favor de descendents i adoptats menors
de vint-i-cinc anys i dels cònjuges, quan la transmissió tingui per objecte l’habitatge
permanent o habitual del subjecte passiu”.
Atès que el reclamant és descendent major de vint-i-cinc anys del causant i que,
per tant, no li correspon l’aplicació de la referida bonificació.

La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Desestimar el recurs de reposició presentat pel Sr. XXXXXXXXXXX, amb
DNI núm. XXXXXXXXXXX, en contra de a la liquidació núm. 1516000101 de data
09/11/2015 pel concepte d’IMIVTNU corresponent a la transmissió hereditària de la nua
propietat de la finca de referència cadastral 7468905DG9776N, tenint en compte que:
1.- No pot estimar-se la pretensió perquè sigui considerada la data del 14/01/2004
com a data de la transmissió inicial de la finca objecte de la liquidació.
2.- No pot aplicar-se la bonificació del 75 % prevista a l’article 6è. de l’ordenança
fiscal núm. 6 de l’Ajuntament de Vilafant al superar el reclamant l’edat de vint-i-cinc
anys.
Segon.- Autoritzar l’Alcaldia perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que
siguin necessaris per a l’execució del present acord.

8.- Aprovació del calendari fiscal per a l’exercici econòmic 2016
Vista la proposta de calendari fiscal presentada pels serveis municipals de
recaptació per a l’any 2016.
Atès que l’article 2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, atribueix als
municipis les facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i preus
públics la titularitat dels quals els correspon.
Atès que el calendari fiscal proposat es basa en dos objectius primordials;
d’una banda, facilitar al màxim als contribuents el pagament dels tributs locals
mitjançant la potenciació de les domiciliacions bancàries i, d’una altra, no perjudicar els
interessos econòmics de la Corporació, apropant les dates finals de períodes de
cobrament a les dates establertes per fer efectius els compromisos de pagament de
l’Ajuntament.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar, per a l’exercici 2016, el calendari fiscal següent, on
s’especifiquen els terminis de cobrament en període voluntari:
a) IMPOST SOBRE ELS VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
De l’1/03/2016 al 02/05/2016
b) IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA URBANA
No domiciliats:
Del 30/05/2016 a l‘1/08/2016
Pagament anticipat :Del 17/05/2016 al 17/06/2016
Domiciliats:
1ª fracció (40%): Es carregarà en compte el dia 01/07/2016
2ª fracció (30%): Es carregarà en compte el dia 03/10/2016
3ª fracció (30%): Es carregarà en compte el dia 16/12/2016
Pagament anticipat (100%) : Es carregarà en compte el dia 01/06/2016
c)IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA RÚSTICA
Del 30/05/2016 a l’1/08/2016
d) IMPOST SOBRE LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES
Del 16/09/2016 al 18/11/2016
f) TAXES DE GUALS / OCUPACIÓ VIA PÚBLICA / CEMENTIRI / XARXA TV
Del 16/09/2016 al 18/11/2016

g)TAXES D’ESCOMBRARIES / AIGUA / CLAVEGUERAM
1r Trimestre : De l’11/04/2016 a l’11/05/2016
2n Trimestre: De l’11/07/2016 al 12/08/2016
3r Trimestre : Del 10/10/2016 al 10/11/2016
4rt Trimestre : Del 10/01/2017 al 10/02/2017.
Segon.- Publicar aquest calendari al Butlletí Oficial de la Província, al tauler
d’anuncis de l’Ajuntament i a la Revista Veïns.
Tercer.- Autoritzar a la Sra. Alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i
gestions que siguin necessaris a l’execució del present acord.

9.- Aprovació del Padró Fiscal de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
(IVTM) corresponent a l’exercici econòmic de 2016
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta l’ACORD següent:
Primer.- Aprovar inicialment el Padró Fiscal de l’Impost sobre els Vehicles de
Tracció Mecànica corresponent a l’exercici econòmic de l’any 2016, el qual importa un
total de 394.918,08 € (Tres-cents noranta-quatre mil nou-cents divuit euros amb vuit
cèntims).
Segon.- Sotmetre’l a exposició pública per un termini de vint dies hàbils i, si un
cop acabat el mateix, no ha estat presentada cap al·legació, que s’entengui aprovat
definitivament sense necessitat d’adoptar cap acord ulterior.
Tercer.- Autoritzar l'Alcaldessa-Presidenta perquè porti a terme tots aquells
actes i gestions que siguin necessaris a l'execució de l'anterior acord.
10.- Acord de modificació de les bases reguladores de subvencions a les entitats
de Vilafant i aprovació de la convocatòria per a la presentació de sol·licituds per
a 2016
Atesa la voluntat del nostre Ajuntament de continuar atorgant ajuts econòmics
durant la present anualitat de 2016 per al recolzament de les activitats, actes i
projectes que realitzen les entitats educatives, esportives i socioculturals de Vilafant.
Atès que s’ha estimat la conveniència de modificar les Bases per a l’atorgament
de les esmentades subvencions, aprovades per la Junta de Govern Local de data 23
d’octubre de 2013 i modificades per acord de la mateixa Junta en data de 22 d’octubre
de 2014, i que, a la vegada, s’aprovi la convocatòria per a la presentació de les
sol·licituds corresponents a 2016, d’acord amb les referides bases modificades.
Atès que les esmentades Bases foren publicades íntegrament al Butlletí Oficial
de la Província de Girona núm. 218 del 14 de novembre de 2013 i posterior
modificació publicada al mateix Butlletí núm. 213 del 7 de novembre del 2014.
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.- Aprovar la modificació de les bases reguladores de les subvencions a
les entitats vilafantenques, aprovades 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, d’acord amb els següents extrems:
Modificació de la base sisena:

Es substitueix la data del 30 d’abril per la data del 18 de maig, de tal
manera que el redactat final d’aquest paràgraf serà el següent:
“(...) En el termini màxim del 18 de maig, la Junta de Govern Local
adoptarà la corresponent resolució de concessió de les subvencions per l’any en
curs. (...)”
Segon.- Aprovar 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 bases modificades i esmentades al punt primer. L’eficàcia
de la convocatòria restarà condicionada al fet que no es presentin al·legacions contra
les esmentades bases i que l’estimació de les mateixes, en el supòsit que se’n
presentin, no comporti un canvi en les seves determinacions.
Tercer.- Sotmetre a informació pública la modificació de les referides bases, pel
termini de vint dies hàbils, mitjançant anunci que es publicarà al Butlletí oficial de la
província, al tauler d’anuncis de la Corporació, a la plana web municipal, i a la Base
Nacional de Dades sobre Subvencions (BNDS). En el supòsit que no es presentin
al·legacions en el transcurs del període d’informació pública, les bases quedaran
aprovades definitivament.
Quart.- Establir que el termini de presentació de sol·licituds per a l’anualitat
2016 finalitzarà el dia 15 de març de 2016.
Cinquè.- Autoritzar l’Alcaldessa-Presidenta perquè porti a terme tots aquells
actes i gestions que siguin necessaris a l’execució del present acord.
11.- Sol·licitud de subvenció a l’àrea econòmica de la Diputació de Girona per a
la subvenció del Pla per a la creació de l’àrea de promoció econòmica de Vilafant
Atesa la convocatòria efectuada per la Diputació de Girona per a l’atorgament
de subvencions per a projectes i accions de promoció econòmica adreçades als
ajuntaments, consells comarcals i ens de promoció econòmica, membres de la Xarxa
de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE), publicada al Butlletí Oficial de la
Província de 19 de gener de 2016.
Atès l’interès del nostre Ajuntament per acollir-se a aquesta convocatòria amb
la finalitat que li sigui subvencionat el Pla per a la creació de l’àrea de promoció
econòmica de Vilafant.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Sol·licitar una subvenció de 2.000 € (Dos mil euros) a la Diputació de
Girona, en el marc de la convocatòria de subvencions per a projectes i accions de
promoció econòmica adreçades als ajuntaments, consells comarcals i ens de promoció
econòmica, membres de la XSLPE, amb la finalitat de finançar el Pla per a la creació
de l’àrea de promoció econòmica de Vilafant.
Segon.- Autoritzar l’Alcaldessa-Presidenta perquè porti a terme tots aquells
actes i gestions que siguin necessaris a l’execució del present acord.
12.- Presa de coneixement del cessament de l’activitat de fruiteria al Carrer Santa
Llogaia núm. 21, Local 2, titularitat de Fruiteria Les Forques, SC (Expedient núm.
359/2010)
Vist que Fruiteria Les Forques, S.C., amb NIF núm. J55062244, comunicà al
nostre Ajuntament que portaria a terme una activitat de fruiteria al Carrer Santa Llogaia
núm. 21, Local 2, i qe la Junta de Govern Local, en sessió de data 19 de maig de
2010, atorgà a la representant legal d’aquesta societat la llicència per a l’obertura
d’aquest establiment (Expedient núm. 359/2010).

Vist que aquest expedient restava pendent de la presentació del corresponent
certificat final d’obra.
Vist que, amb posterioritat, en data de 26 d’agost de 2013, el Sr.
XXXXXXXXXXX ha comunica al nostre Ajuntament l’exercici d’una activitat d’acadèmia
de reforç al mateix local, tot aportant un nou contracte de lloguer.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Prendre coneixement del cessament per part de Fruiteria Les Forques, S.C.,
amb NIF núm. J55062244, de l’activitat de fruiteria al Carrer Santa Llogaia núm. 21,
Local 2 (Expedient núm. 359/2010), des de la data del 26 d’agost de 2013.
Segon.- Donar aquesta activitat de baixa al registre municipal d’activitats i de
tots aquells impostos i taxes municipals que hi estiguin associats.
Tercer.- Autoritzar l'Alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l'execució del present acord.
13.- Expedient de canvi de titularitat de la llicència d’un bar-restaurant situat al
Carrer Santa Llogaia núm. 56 a favor de la Sra. XXXXXXXXXXX (Expedient núm.
208/2004)
Atès que la Sra. XXXXXXXXXXX, amb NIE núm. XXXXXXXXXXX, ha sol·licitat
a aquest Ajuntament el canvi de titularitat de la llicència del Bar-Restaurant situat al
Carrer Santa Llogaia núm. 56 (referència cadastral 6875114DG9767N), tot adjuntant
la documentació establerta per part de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental
de les activitats (LPCAA).
Atès que l’enginyer tècnic municipal ha informat favorablement aquest canvi,
pel que fa a la documentació presentada.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Autoritzar el canvi de titularitat de l’establiment de Bar-Restaurant
situat al Carrer Santa Llogaia núm. 56, de tal manera que s’atribueixi al nou titular Sra.
XXXXXXXXXXX, amb NIE núm. XXXXXXXXXXX, en substitució de La Cantina
Catalana, S.L. (Expedient núm. 208/2004).
Segon.- Inscriure l’esmentat canvi de titularitat en el Registre municipal
d’activitats.
Tercer.- Notificar a l’interessat el present acord.
Quart.- Aprovar la liquidació de les taxes, les quals importen un total de 100
euros, d’acord amb el contingut de les tarifes establertes a l’Ordenança Fiscal núm. 9
de l’Ajuntament de Vilafant.

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 21,15 hores.
L’Alcaldessa-Presidenta,

El Secretari-interventor

Consol Cantenys i Arbolí

Josep Maria Cortada i Puig

