ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 31 D´OCTUBRE
DE 2018
Identificació de la sessió:
Núm. JGL2018000016
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 31 d´octubre de 2018
Hora d’inici: 13:30 h
Hora de fi: 14:25 h
Lloc: sala de juntes
Hi assisteixen:
Francesc Gaspar Lopez, 1r Tinent Alcalde
Marisa Resta Buxeda, 2n Tinent Alcalde
Francisco Javier Marin Estany, 3r Tinent Alcalde
Xavier Garcia Rodriguez, Regidor
José A. Valentin Pintado, Secretari accidental
Amb veu i sense vot:
César Gonzalez Crespo, Regidor
Han Excusat la seva absència:
Consol Cantenys Arboli, Alcaldessa

Desenvolupament de la sessió.
Una vegada comprovada pel/per la secretari accidental l’existència del “quòrum” que cal,
perquè pugui ser iniciada es passa a tractar dels assumptes inclosos en l’ordre del dia.
1.0.- Aprovació de l'Acta de la sessió anterior
Vista l’acta de la sessió celebrada el dia 17 d’octubre de 2018, de la qual se’n ha fet
prèviament entrega amb la convocatòria, s’aprova per unanimitat.
2.0.- Aprovació de la relació de factures
Vista la relació de factures de creditors, Expedient núm. X2018001271 per un import
de SETANTA NOU MIL SIS-CENTS QUARANTA SIS EUROS AMB CINQUANTA
CÈNTIMS (79.646,51 €) que han estat verificades i informades favorablement per
Intervenció, la Junta de Govern Local adopta l’ACORD de donar-li la conformitat.
Resultat: Aprovat per unanimitat
3.0.- Aprovació de la relació de despeses de la Caixa de la Corporació
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Vista la relació de les despeses corresponents pagades per la Caixa de la
Corporació des de la darrera reunió de la Junta de Govern Local, per import total de DOSCENTS QUARANTA SIS euros amb DIVUIT cèntims (246,18 €), la Junta de Govern Local
adopta l’ACORD de donar-li la conformitat.
Resultat: Aprovat per unanimitat
4.0.- Aprovació de la despesa corresponent al programa d’auxiliars de conversa en
llengua anglesa als centres educatius de Vilafant
Vist que el Ple municipal, en sessió de 19 de setembre de 2018, acordà l’aprovació
el conveni de col·laboració amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya amb l’objectiu de contribuir, a través del Programa d’auxiliars de conversa que
impulsa l’Ajuntament, a millorar el coneixement de la llengua anglesa de l’alumnat dels
centres educatius públics d’educació infantil i primària i de secundària obligatòria al
municipi de Vilafant.
Vist que, a través del referit conveni, l’Ajuntament assumeix l’obligació de fer-se
càrrec de la despesa corresponent a aquest programa.
Vist el pressupost presentat per l’empresa CAPS International Institute, S.L. per a
la implantació del programa d’auxiliars de conversa al nostre municipi des del mes
d’octubre de 2018 fins al mes de juny de 2019, el qual importa un total de 8.236 € més IVA.
Vist que la proposta econòmica presentada s’ajusta als límits establerts per a la
contractació menor de serveis a l’article 131,3, en relació amb l’article 118, de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
La Junta de Govern Local adopta el següent ACORD:
Primer.- Contractar amb CAPS International Institute, S.L. la realització als centres
educatius del nostre municipi Escoles Sol i Vent, Les Mèlies i Institut la del programa
d’auxiliars de conversa, des del mes d’octubre de 2018 fins al mes de juny de 2019, per un
total de 8.236 €, més IVA.
Segon.- Autoritzar l’Alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i acords que
siguin necessaris a l’execució del present acord.
Resultat: Aprovat per unanimitat
5.0.- Proposta de despesa núm. 237/2018
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 fabricació de 2 alces laterals d’alumini pel
camió volquete de la brigada per part de l’empresa Serralleria Bartis J i M per import de
MIL QUATRE-CENTS TRES EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS (1.403,60 €), IVA inclòs.
Resultat: Aprovat per unanimitat
6.0.- Proposta de despesa núm. 238/2018
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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’una columna troncocònica de 8 m.
reposició enllumenat públic accident trànsit al carrer Albera a l’empresa Sesaelec Figueres
per import de QUATRE-CENTS SET EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS (407,70 €), IVA
inclòs
Resultat: Aprovat per unanimitat
7.0.- Proposta de despesa núm. 239/2018
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’una columna troncocònica de 9 m.
enllumenat públic accident de trànsit al carrer Tramuntana a l’empresa Sesaelec Figueres
per import de CINC-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA QUATRE CÈNTIMS
(524,34 €), IVA inclòs
Resultat: Aprovat per unanimitat
8.0.- Proposta de despesa núm. 240/2018
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 tancament de la parcel.la del pou 1 al carrer
Gifré el Pilós i col.locació d’un portal de 3 m. per accés amb vehicle per part de l’empresa
Tanques Perimetrals Gómez Diaz Hugo per import de MIL DIVUIT EUROS AMB
SETANTA CÈNTIMS (1.018,70 €), IVA inclòs
Resultat: Aprovat per unanimitat
9.0.- Proposta de despesa núm. 241/2018
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’obra de teatre Enxarxats sobre salut juvenil al
IES Vilafant per part de l’empresa Teatraccio per import de DOS-CENTS CINQUANTA
EUROS ( 250,00€ ), IVA inclòs
Resultat: Aprovat per unanimitat
10.0.- Proposta de despesa núm. 242/2018
Ajuntament de Vilafant – Pl. de l’Ajuntament, 1 – 17740 Vilafant (Alt Empordà)
972 54 60 20 – Fax 972 54 63 50 – ajuntament@vilafant.cat – www.vilafanat.cat – NIF P1723500C

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’obra de teatre Enxarxats sobre salut juvenil al
IES Vilafant per part de l’empresa Teatraccio per import de TRES-CENTS EUROS ( 300,00
€), IVA inclòs
Resultat: Aprovat per unanimitat
11.0.- Proposta de despesa núm. 243/2018
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 plantes per a reposicions en
plantacions existents a l’empresa Carex Vivers SL per import de TRES-CENTS
QUARANTA UN EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS (341,23 €), IVA inclòs
Resultat: Aprovat per unanimitat
12.0.- Provisió de fons per a l’Agrupació de Secretaries de Jutjats de pau
Vist que per part de la Secretària de l’Agrupació de Secretaries de Jutjats de Pau
núm. 27 de Vilafant ha estat presentada la justificació de despeses (Liquidació núm. 49),
en concepte de segells, corresponent a la darrera provisió que els hi fou efectuada per part
del nostre Ajuntament.
Vist que sol·licita que li sigui efectuada una nova provisió de fons per fer front a
noves despeses pel concepte esmentat.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
ACORDA:
Primer.- Atorgar a la Secretaria de l’Agrupació de Secretaries de Jutjats de Pau
núm. 27 de Vilafant una nova provisió de fons de 200 € (Dos cent euros) per tal de fer front
a les despeses de segells d’aquesta agrupació.
Segon.- Facultar l’Alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que
siguin necessaris a l’execució del present acord.
Resultat: Aprovat per unanimitat
13.0.- Atorgament d’autoritzacions per a vacances del personal
Vistos els escrits del personal de la Corporació, a través dels quals sol·liciten gaudir
de vacances durant el període que transcorre fins a 31 de gener del 2019.
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 ACORDA:
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Primer.- Autoritzar les vacances de personal, d’acord amb les sol·licituds presentades,
corresponents a l’expedient núm 2018000596.
Segon.- Autoritzar l’Alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que
siguin necessaris a l’execució del present acord.
Resultat: Aprovat per unanimitat
14.0.- Autoritzacions i permisos del personal
Vistos els escrits del personal de la Corporació, a través dels quals sol·liciten gaudir
de permisos per assumptes propis, assistència mèdica i altres permisos per afers
particulars del personal.
Atès que les sol·licituds presentades han estat informades favorablement, al quedar
degudament cobertes les necessitats del serveis municipals.
Vistos els articles 148 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament del personal al servei dels ens locals,
La Junta de Govern Local ACORDA:
Primer.- Autoritzar els permisos, d’acord amb les sol·licituds presentades, corresponents a
l’expedient núm. 1317/ 2018.
Segon.- Autoritzar l’Alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que siguin
necessaris a l’execució del present acord.
Resultat: Aprovat per unanimitat
15.0.- Aprovació de les Bases del concurs escolar de les Postals de Nadal 2018
Vist la proximitat de les Festes de Nadal i com cada any, es te previst fer el Concurs
escolar de les Postals de Nadal amb l’Escola Sol i Vent i l’Escola Les Mèlies.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta
el següent ACORD:
Primer.- Aprovar les bases de la participació al 7è Concurs Escolar de Postals de
Nadal.
Segon.- Autoritzar l’Alcaldessa-Presidenta perquè porti a terme tots aquells actes i
gestions que siguin necessaris a l’execució del present acord
El redactat de les bases és el següent:
“Bases 7è Concurs de Postals Nadalenques de Vilafant - 2018:
Participants: Hi pot participar qualsevol alumne de 5è i 6è de les escoles de Vilafant
Tema: NADAL, tot allò que representin aquestes festes per a vosaltres, família i amics.
• Dibuix: L’obra ha d’ésser inèdita. S’ha de presentar en el model que se us facilitarà a
l’escola, dibuixat en el requadre tal i com s’hi especifica. Es pot emprar qualsevol tècnica
de dibuix i pintat, excloent-hi el collage o qualsevol altre material enganxat. Es recomanen
colors vius i que no es deixi el fons en blanc.
• Poema/Escrit: L’obra escrita ha d’ésser inèdita. S’ha de presentar en el model que se us
facilitarà a l’escola. Ha d’ésser un poema o escrit sense cap tipus de restricció ni de mètrica
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ni de rima, amb una extensió aproximada de 30 a 80 paraules, que s’emprarà com a
missatge de la postal triada. S’ha de presentar amb títol, amb lletra clara i en una sola cara.
Presentació: Presentar l’obra/es a les escoles Sol i Vent o Les Mèlies abans del 24 de
novembre:
 Les obres, tant dibuixada com escrita, han d’anar amb títol (que farà les funcions
de pseudònim) i sense cap element que pugui identificar el nom o l’escola del
participant
 Les escoles lliuraran el 23 de novembre a l’Ajuntament, en dos sobres separats les
obres dibuixades i les escrites. Un tercer sobre tancat, que obrirà el
jurat/organització, on hi haurà la relació, separada per cursos, de les obres escrites
i les dibuixades, amb els títols i l’autor/a corresponent.
Jurat: estarà format per un representant de l’AMPA Les Mèlies i un representant de l’AMPA
Sol i Vent, un representat de cada Centre educatiu participant i el Regidor d’educació de
l’Ajuntament de Vilafant.
Es reuniran a l’Ajuntament de Vilafant el dimecres 28 de novembre del 2018 a les 17:00h
per a deliberar.
Lliurament de premis: divendres 30 de novembre del 2018 a les 18h a la Sala de Plens
de l’Ajuntament de Vilafant.
Exposició i publicació: Les postals i els escrits participants s’exposaran a la Sala de Plens
de l’Ajuntament de Vilafant durant el mes de desembre i gener.
Les postals i poemes guanyadors, un cop feta l’entrega de premis, es publicaran a la web
de l’Ajuntament de Vilafant (apartat “Vilafant, vila educadora”) i si és possible al següent
número de la revista Veïns. Retorn de postals: Un cop finalitzada l’exposició, les postals
no guanyadores seran retornades a cada centre educatiu.
Premis: El jurat triarà les 2 millors postals i els 2 millors poemes d’entre els rebuts, i si
s’escau podrà declarar desert els segons premis
 1r premi de dibuix i d’escrit: la postal i l’escrit s’imprimirà com a postal de Nadal
de l’Ajuntament de Vilafant indicant el nom i escola del guanyador/a, es lliurarà un
val de 50€ per l’Abacus i seran els Il·lustres Emissaris/àries dels nens i nenes de
Vilafant a la recepció dels Reis d’Orient.
2n premi de dibuix i d’escrit: es lliurarà un val de 25€ per l’Abacus.”
Resultat: Aprovat per unanimitat
16.0.- Acord de nomenament de la direcció d'obres de l'arranjament de l'entorn de
l'església i de reforma de l'edifici del cau
Vist que el nostre Ajuntament està tramitant la licitació de les obres corresponents
als projectes d’arranjament de l’espai públic rera l’esglesia de Sant Cebrià i de reforma de
l’edifici d’El Cau.
Vista la necessitat de nomenar els tècnics responsables de la direcció d’aquestes
obres.
Vista la conveniència que aquest nomenament recaigui en els tècnics que han
redactat ambdós projectes.
Vistes les propostes d’honoraris efectuats per aquests tècnics.
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La Junta de Govern Local adopta el següent ACORD:
Primer.- Encomanar a l’Estudi Martí Franch Arquitectura del Paisatge, S.L., amb
NIF núm. B55218754, la direcció de l’obra del Projecte d’arranjament de l’espai públic rera
l’església de Sant Cebrià.
Segon.- Nomenar l’arquitecta Sra. Mariona Llenas Font, amb DNI xxxxxxxxx , per a
la direcció de l’obra de reforma de l’edifici del Cau.
Tercer.- Aprovar la despesa de 7.502 € (Set mil cinc-cents dos euros), IVA inclòs,
corresponent als honoraris professionals de la direcció que ha de portar a terme l’Estudi
Martí Franch Arquitectura del Paisatge, S.L., i la despesa de 2.057 € (Dos mil cinquantaset euros), IVA inclòs, corresponent als honoraris professionals de la direcció que ha de
portar a terme la Sra. Mariona Llenas Font.
Quart.- Autoritzar l’Alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que
siguin necessaris a l’execució del present acord.
Resultat: Aprovat per unanimitat
17.0.- Acord de nomenament de la direcció de les obres d'arranjament del camí Mas
Bonet
Vist que el nostre Ajuntament ha adjudictat les obres corresponents al “Projecte
d’arranjament del camí del Mas Bonet.- Fase 1”.
Vista la necessitat de nomenar els tècnics responsables de la direcció i de la
coordinació de segretat i salut d’aquesta obra.
Vista la conveniència que aquest nomenament recaigui en el tècnic que ha redactat
el projecte.
Vistes la proposta d’honoraris efectuada per aquest tècnic.
La Junta de Govern Local adopta el següent ACORD:
Primer.- Encomanar a E.P. Engenyeria Grup 7, S.L.P., amb NIF núm. B17345679,
la direcció de l’obra i la coordinació de seguretat i salut del “Projecte d’arranjament del camí
del Mas Bonet.- Fase 1”.
Segon.- Aprovar la despesa de 4.235 € (Quatre mil dos-cents trenta-cinc euros),
IVA inclòs, corresponent als honoraris professionals de la direcció i coordinació de
seguretat i salut que ha de portar a terme E.P. Engenyeria Grup 7, S.L.P.
Tercer.- Autoritzar l’Alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que
siguin necessaris a l’execució del present acord.
Resultat: Aprovat per unanimitat
18.0.- Aprovació treballs complementaris del camí al cementiri municipal
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió de data 15 de novembre de 2017,
adoptà l’acord d’adjudicar a l’empresa HIER CONS EMPORDÀ, S.L, el contracte per a
l’execució de les obres de condicionament del camí del cementiri (camí dels Mentiders),
d’acord amb la memòria valorada redactada pels serveis tècnics municipals i l’oferta
presentada per l’empresa adjudicatària.
Vist el preu establert per a aquest contracte de trenta-set mil tres-cents vuitanta-nou
euros (37.389,00 €), IVA inclòs.
Vist l’informe emès per l’arquitecte tècnic municipal en el sentit que, durant
l’execució de les referides obres, ha sorgit la necessitat de realitzar-ne unes altres
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d’addicionals que consisteixen en el rebaix de terres del camí existent i l’aportació de
material subbase com a paviment, la realització de paviment de formigó per a la col·locació
de contenidors a l’exterior de la deixalleria municipal contigua, l’acabament de
l’enjardinament de l’exterior del cementiri, i la millora de la recollida de les aigües de pluja.
Vist que, d’acord amb l’informe tècnic, tots aquests treballs són correctes i era
necessari executar-los per poder acabar aquesta fase d’obra i deixar els paviments i
accessos del cementiri, deixalleria i aparcament en degudes condicions.
Vist que la valoració d’aquests treballs importa un total de 10.446,07 € (Deu mil
quatre-cents quaranta-sis euros amb set cèntims), IVA inclòs, d’acord amb el pressupost i
amidaments presentat per l’empresa adjudicatària.
La Junta de Govern Local adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar la despesa corresponent als treballs addicionals de les obres de
condicionament del camí del cementiri (camí dels Mentiders), portades a terme per part de
l’empresa HIER CONS EMPORDÀ, S.L, per un import de 10.446,07 € (Deu mil quatrecents quaranta-sis euros amb set cèntims), IVA inclòs.
Segon.- Autoritzar l’Alcalde President perquè porti a terme tots aquells actes i
gestions que siguin necessaris a l’execució del present acord.
Resultat: Aprovat per unanimitat
19.0.- Acord de declaració deserta la licitació de les obres del “Projecte de reforma
de carrers de l’Arengada Sud (C/ Bàscara i C/ El Far)
Vist que la Junta de Govern Local en sessió de data 5 de setembre de 2018 va
acordar treure a licitació, pel procediment obert simplificat sumari, les obres del “Projecte
de reforma de carrers de l’Arengada Sud (C/ Bàscara i C/ El Far)”, aprovant el Plec de
Clàusules Administratives particulars que regeixen la convocatòria.
Atès que efectuada la convocatòria través de la Plataforma de Contractació Pública
(Perfil del contractant) i superada la fase de presentació d’ofertes a través de sobre digital
no es va presentar cap licitador.
Atesa la impossibilitat de continuar la licitació del procediment obert simplificat
sumari.
Vista la resolució de la Mesa de Contractació, de data 17 d’octubre de 2018,
proposant a l’Òrgan de contractació el declarar deserta la licitació i instar, si s’escau, la
captació d’empreses interessades en l’execució d’aquesta obra, la qual pel fet d’haver
quedat deserta la licitació, en funció del preu ofertat, es podrà tramitar com a procediment
negociat sense publicitat o bé com a contracte menor en el supòsit que la quantia ofertada,
sense IVA, no superés els 40.000.- euros.
Atès tot l’exposat anteriorment i d’acord amb l'establert en l'article 175 del Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, la Junta de Govern Local adopta el
següent ACORD:
Primer.- Declarar DESERTA la licitació de les obres del “Projecte de reforma de
carrers de l’Arengada Sud (C/ Bàscara i C/ El Far)” tramitada sota l’expedient núm.
996/2018.
Segon.- Instar la captació, a través dels serveis tècnics municipals, de possibles
empreses interessades en l’adjudicació del contracte.
Tercer.- Facultar a l’Alcaldia per a la realització de quants actes i gestions consideri
necessaris a la incoació d’un nou procediment per a la contractació de les obres.
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Resultat: Aprovat per unanimitat
20.0.- Acord de contractació de les obres del “Projecte de reforma de carrers de
l’Arengada Sud (C/ Bàscara i C/ El Far)”
Vist que la Junta de Govern Local en sessió de data 5 de setembre de 2018 va
acordar treure a licitació, pel procediment obert simplificat sumari, les obres del “Projecte
de reforma de carrers de l’Arengada Sud (C/ Bàscara i C/ El Far)”, aprovant el Plec de
Clàusules Administratives particulars que regeixen la convocatòria.
Vistos els següents antecedents:
Expedient

Procediment

Resolució

Data

473/2018

Acord de la
Aprovació definitiva de l’obra “Projecte de
Junta
de 9/05/2018
reforma de carrers de l’Arengada Sud”
Govern Local

Necessitat a satisfer:
Reforma dels carrers Bàscara i El Far del nucli de Les Arengades de Vilafant amb la
finalitat d’ordenar aquest espai públic de manera que sigui més segur, funcional,
qualificat i adaptat a les persones amb mobilitat reduïda.
Licitació anterior declarada deserta:
Contracte d’obres tramitat, anteriorment, pel procediment obert simplificat sumari, sota
l’expedient num. 996/2018, aprovat per acord de la Junta de Govern Local de 5/05/2018, i
en fase de declaració de desert per part de l’Òrgan de Contractació a proposta de la Unitat
Tècnica constituïda en data 17/10/2018 per a la valoració de les ofertes pel fet de no haverse presentat cap licitador.
Proposta de nou contracte:
Tipus de contracte: Obres
Subtipus del contracte: ----Objecte del contracte: Execució del “Projecte de reforma de carrers de l’Arengada Sud”
Procediment de contractació: Contracte Menor

Tipus de Tramitació: Ordinària

Codi CPV: 45233252-0 Treballs de pavimentació de carrers
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 40.000 euros.
Durada de l'execució: 2 mesos
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de
conformitat amb allò establert en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de
26 de febrer de 2014,
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La Junta de Govern Local adopta el següent ACORD:
Primer.- Justificar la utilització del procediment de contractació menor de les obres
del “Projecte de reforma de carrers de l’Arengada Sud (C/ Bàscara i C/ El Far)”, en la
quantia del pressupost de licitació al no superar la quantia de 40.000 euros, màxim exigit
per a la tramitació d’aquest procediment i que aquesta és la forma contractual més idònia
i eficient de dur a terme les finalitats de l'Ajuntament.
Segon.- Contractar amb l’empresa OBRA CIVIL MAS PAU, S.L., amb NIF núm. B55287965 l’execució de les obres del “Projecte de reforma de carrers de l’Arengada Sud
(C/ Bàscara i C/ El Far)”, pel preu de trenta nou mil nou-cents noranta-cinc euros
(39.894,00 €) més vuit mil tres-dents setanta set euros amb noranta cèntims (8.377,95 €)
corresponents a l’Impost sobre el Valor afegit
Tercer.- Aprovar la despesa corresponent:
Exercici

Aplicació pressupostària

Import

2018

153-60902 projecte 113

48.272,95 € (IVA inclòs)

Quart.- Una vegada realitzada la prestació, incorpori's la factura i tramiti's el
pagament si escau.
Cinquè.- Notificar a l'adjudicatari requerint-li per a la formalització del contracte
d’obra, prèvia consignació d’una garantia equivalent al 5% del pressupost de contractació,
IVA exclòs. Tot això, dins del termini de quinze dies a partir de la notificació del present
acord.
Sisè.- Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques
del contracte incloent la identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació, juntament amb el
desglossament corresponent de l'Impost sobre el Valor Afegit.
Resultat: Aprovat per unanimitat
21.0.- Aprovació d'una provisió de fons per al procurador Sr. Javier Segura per al
recurs contenciós Subvenció LLar d'infants
Vist que s’està tramitant al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya un recurs
contenciós administratiu interposat pel nostre Ajuntament en contra del Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya perquè faci efectiva l’obligació legal de
satisfer les subvencions derivades del sosteniment de les Llars d’infants municipals
corresponents als exercicis 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 i 2017-2018, a raó de 1.300
€/alumne els tres primers cursos i 1.600 €/alumne el darrer curs 2017-2018.
Vist que, d’acord amb la resolució adoptada per la Junta de Govern Local en data
6 de juny de 2018, el nostre Ajuntament ha conferit la seva representació jurídica al
Procurador dels Tribunals Sr. Javier Segura Zariquiey.
Vist que aquest Procurador ha sol·licitat una provisió de Fons de 400 € per fer front
a les despeses i drets que ocasioni aquest assumpte.
La Junta de Govern Local adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar la despesa corresponent a la provisió de fons de 400 € (Quatrecents euros) per al Procurador dels Tribunals Sr. Javier Segura Zariquiey (Segura
Procuradores, S.L.P.) per a les despeses de representació jurídica en el recurs contenciós
administratiu que s’està tramitant al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en contra
del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya perquè faci efectiva
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l’obligació legal de satisfer les subvencions derivades del sosteniment de les Llars d’infants
municipals corresponents als exercicis 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 i 2017-2018.
Segon.- Autoritzar l’Alcaldessa Presidenta perquè porti a terme tots aquells actes i
gestions que siguin necessaris a l’execució del present acord.
Resultat: Aprovat per unanimitat
22.0.- Llicències municipals d’obres menors
Es dona compte de les llicències d’obres menors atorgades per la Sra. Alcaldessa, que a
continuació s’indiquen:
.- Exp. núm.: X2018001157, a instància del Sr. xxxxxxxxx, per a la pavimentació del
garatge, amb un paviment de formigó de l’habitatge situat al c/xxxxxxxxx, 49.
.- Exp. núm.: X2018001181 , a instància del Sr. xxxxxxxxx, per a pintar la façana de la
casa situada al c/ xxxxxxxxx, 20.
.- Exp. núm.: X2018001156, a instància del Sr. xxxxxxxxx, per a la instal·lació d'una
escomesa de gas per a un nou subministre al carrer xxxxxxxxx, 7.
.- Exp. núm.: X2018001306, a instància del Sr. xxxxxxxxx, per a la reparació del teulat de
20 m2 de superfície, a causa de la filtració d’aigua a la casa situada al c/ xxxxxxxxx, núm.
24.
.- Exp. núm.: X2018001039, a instància de la Sra. xxxxxxxxx, per a la construcció d'un porxo
(cobert) a la part posterior de l'habitatge situat al c/ xxxxxxxxx, núm. 118.
.- Exp. núm.: X2018001274, a instància del Sr xxxxxxxxx, per a la instal·lació d'un ascensor
a la part posterior de l’habitatge del carrer xxxxxxxxx, 19.
.- Exp. núm.: X2018000881, a instància del Sr. xxxxxxxxx, per a la ampliació de 6 m2 del
porxo actual de la casa situada a la xxxxxxxxx, 19.
.- Exp. núm.: X2018001359 , a instància del Sr. xxxxxxxxx, per a la col·locació d’un armari
per a quadre elèctric a la façana del carrer xxxxxxxxx 54.
23.0.- Acord d’adquisició d’un servidor per a Ràdio Vilafant
Vista la necessitat d’adquirir un servidor per a les instal·lacions de Ràdio Vilafant.
Vist el pressupost que ha presentat CBC Canon Girona per al subministrament d’un
servidor marca PowerEdge T130, amb programari Windows 10 i un SSD de 240 Gb, el qual
s’estima adequat per a les funcions esmentades.
La Junta de Govern Local adopta el següent ACORD:
Primer.- Adquirir a presentat CBC Canon Girona un servidor marca PowerEdge
T130, amb programari Windows 10 i un SSD de 240 Gb, per a l’emissora Ràdio Vilafant
pel preu de 1.292,39 € (Mil dos-cents noranta-dos euros amb trenta-nou cèntims).
Segon.- Autoritzar l’Alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que
siguin necessaris a l’execució del present acord.
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L’alcalde accidental aixeca la sessió, de la qual com a secretari accidental, estenc aquesta
acta i la certifico a l’efecte que en quedi constància degudament, la qual signa el president
amb mi.
Signat electrònicament,
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