Ref.: 3/2016

JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió del dia 17 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 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:
1.- Aprovació de l’acta de la sessió del dia 3 de febrer de 2016
Vista l’acta de la sessió celebrada el dia 3 de febrer 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. 42/2016
Vista la relació de factures de creditors, Expedient núm. 42/2016, per import de
26.128,11 € (Vint-i-sis mil cent vint-i-vuit euros amb onze 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 422,00 € (Quatre
cents vint-i-dos euros), 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. 21/2016:
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 100 samarretes de
Benvingut nadó a COMOYOKO pel preu de 381,15 € (tres-cents vuitanta-u euros amb
quinze cèntims), IVA inclòs.
2.4.- Proposta de despesa núm. 22/2016:
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 ball de la Festa de la
Vellesa, 2016 a “Gemma i Lluis, SC” pel preu de 250,00€ (dos-cents cinquanta euros),
IVA inclòs.
2.5.- Proposta de despesa núm. 23/2016:
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 d’un WC per a la Fira del Conill a
“Toi-Toi Sanitarios Móbiles, S.A.” pel preu de 330,27 € (tres-cents trenta euros amb
vint-i-set cèntims), IVA inclòs.
2.6.- Proposta de despesa núm. 24/2016:
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 gasoil a l’escola Sol i
Vent a l’empresa MASET pel preu de 350,00 € (tres-cents cinquanta euros), IVA
inclòs.
2.7.- Proposta de despesa núm. 25/2016:
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 sis projectors Philips
Clearflood de LED BVP650 de 90 W per substituir als existents a la pista i zona infantil
del Parc Les Mèlies, a YMBERT, S.A. pel preu de 3.600,96 € (tres mil sis-cents euros
amb noranta-cinc cèntims), IVA inclòs.
2.8.- Proposta de despesa núm. 26/2016:
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 prestació del servei de confecció del
desglossat de la subfase de la planta baixa i de visat del projecte global de la
Rehabilitació del Mas en el castell de Palol Sabaldòria, a realitzar per l’arquitecte Sr.
Joan Falgueras Font pel preu de 1226,99 € (mil dos-cents vint-i-sis euros amb norantanou cèntims), IVA inclòs.
2.9.- Proposta de despesa núm. 27/2016:
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 gasoil a l’escola Les
Mèlies a l’empresa MASET pel preu de 2.000,00 € (dos mil euros), IVA inclòs.
2.10.- Proposta de despesa núm. 28/2016:

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 dels serveis de l’empresa
ARICO FOREST S.L. per a la realització dels treballs de tallar l’arbre del cementiri i
retirar la fusta i les restes vegetals, pel preu de 968,00 € (nou-cents seixanta-vuit
euros), IVA inclòs.

2.11.- Proposta de despesa núm. 29/2016:
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 a l’empresa RANKING, S.L.
d’una xarxa de porteries per a la pràctica de futbol sala / handbol pel preu de 111,25€
(cent onze euros amb vint-i-cinc cèntims), IVA inclòs.
2.12.- Proposta de despesa núm. 30/2016:
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 a l’empresa RANKING, S.L.d’un
carro per marcar amb pintura el camp de futbol pel preu de 786,26 € (set-cents
vuitanta-sis euros amb vint-i-sis cèntims), IVA inclòs.
3 .- Autoritzacions de permisos de personal
Vistos els escrits del personal de la Corporació, a través dels quals sol·liciten gaudir
de 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 84/2016 a 143/2016.
4.- Acord de concessió d’una bestreta al treballador municipal Sr.
XXXXXXXXXXX amb càrrec al pendent de retribució de la paga extraordinària de
desembre de 2012
Atès que el Sr. XXXXXXXXXXX, treballador adscrit a la plantilla de personal
laboral municipal, ha sol·licitat una bestreta per l’import del pendent de liquidació de la
paga extraordinària i addicional de desembre de 2012.
Vista la disposició addicional dotzena de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de
Pressupostos Generals de l’Estat per 2016 que estableix la recuperació de la paga
extraordinària de desembre de 2012, dient que cada Administració haurà d’abonar als
seus empleats públics les quantitats encara pendents de percepció sobre els imports
que no va percebre per l’aplicació del Real Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de
mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.

Atès que el percentatge pendent de liquidació al personal d’aquest Ajuntament
corresponent a la paga extraordinària de 2012 és del 49 % de la totalitat de la
retribució a percebre i que, concretament, en el cas del Sr. XXXXXXXXXXX ascendeix
a la quantitat de 596,96 euros.
Atès el que disposa l’article 50 del Conveni/Acord de les empleades públiques i
dels empleats públics de l’Ajuntament de Vilafant, el qual estableix el límit màxim de
3.000 € per a les bestretes de retribucions. Atès que es tracta d’una bestreta amb
càrrec a retribucions endarrerides.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Concedir al Sr. XXXXXXXXXXX, treballador adscrit a la plantilla de
personal laboral municipal, una bestreta per import de 596,96€ (Cinc-cents noranta-sis
euros amb noranta-sis cèntims).
Segon.- Que l’esmentada bestreta, per aplicació de la disposició addicional
dotzena de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per 2016, serà compensada
amb l’import que el Sr. XXXXXXXXXXX té pendent de liquidació de la totalitat de la
retribució de la paga extraordinària corresponent al mes de desembre de 2012.
Tercer.- Notificar la present resolució a la persona interessada.
Quart.- Comunicar la present resolució a la Intervenció i a la Tresoreria
municipals.

5.- Expedient de canvi de titularitat de la llicència d’un bar-restaurant “Can
Quim” situat al carrer El Far, núm. 4, a favor de la Sra. XXXXXXXXXXX
(Expedient núm. 3/1987)
Atès que la Sra. XXXXXXXXXXX, amb DNI núm. XXXXXXXXXXX, ha sol·licitat
a aquest Ajuntament el canvi de titularitat de la llicència del Bar-Restaurant situat al
carrer El Far, núm. 4 (referència cadastral 5985406DG9758N0001QI), 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 “Can
Quim” situat al carrer El Far, núm. 5, de tal manera que s’atribueixi a la nova titular,
Sra. XXXXXXXXXXX, amb DNI núm. XXXXXXXXXXX, en substitució dels anteriors
titulars Srs. XXXXXXXXXXX (Expedient núm. 3/1987).
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.

5.- Expedient de canvi de titularitat de la llicència d’una activitat de fisioteràpia
situada al carrer Santa Llogaia, núm. 21, a favor de Fisioclínic Empordà, S.L.
(Expedient núm. 7/2014 )
Atès que el Sr. XXXXXXXXXXX, en representació de FISIOCLÍNIC EMPORDÀ,
S.L, ha sol·licitat a aquest Ajuntament el canvi de titularitat de la llicència d’una activitat

de fisioteràpia situada al carrer Santa Llogaia, núm. 21 (referència cadastral
6874525dg9767S0002SR), 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 d’una activitat de
fisioteràpia situada al carrer Santa Llogaia, núm. 21, de tal manera que s’atribueixi la
titularitat a la societat FISIOCLÍNIC EMPORDÀ, S.L., amb NIF B55255012, en
substitució de Fisioclínic Empordà, SCP amb NIF J55192108 (Expedient núm. 7/2014).
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.
6.- Acord de nomenament de Voluntaris de Protecció Civil de Vilafant
Vist que el Ple municipal, en sessió de data 18 de març de 2015, adoptà
l’acord de reconèixer a l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Vilafant com a
única vinculada al municipi, d’acord amb l’article 5.2 del Decret 27/2001, de 23 de
gener, d’aprovació del Reglament de les Associacions del Voluntariat de Protecció
Civil de Catalunya.
Vist que, en el transcurs de la mateixa sessió plenària, s’acordà l’aprovació del
Conveni de col·laboració en matèria de protecció civil entre l’Ajuntament de Vilafant i
l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Vilafant.
Vist que el pacte tercer d’aquest conveni estableix que l’Ajuntament de Vilafant
farà el nomenament dels Voluntaris de Protecció civil a proposta de l’Associació i
sempre i quan compleixin els requisits que fixa la normativa vigent respecte a l’article
15è. de l’esmentat Decret 27/2001 i disposicions concordants.
Vista la comunicació (R/E núm. 391/2016) de l’Institut de Seguretat Pública de
Catalunya, de data 15/02/2016, en relació a la declaració d’aptitud dels Srs.
XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX i XXXXXXXXXXX per haver superat el curs bàsic
de voluntaris/es de protecció civil duu a terme, de 7 de setembre de 2015 a 30 de
gener de 2016; vist que l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Vilafant ha
efectuat proposta de nomenament d’aquestes persones com a Voluntaris de Protecció
Civil de Vilafant els quals es comprometen a conèixer i acceptar la normativa i
planificació aplicables en matèria de protecció civil, i a executar les tasques que els
siguin encomanades per les autoritats competents, els seus agents o pels
responsables de serveis amb qui col·laborin.
Vist que d’acord amb el conveni regulador aprovat i vigent el nomenament dels
Voluntaris de Protecció Civil i dels Caps d’unitat i, si és el cas, dels Caps de secció i
dels Caps d’equips necessaris, així com dels seus substituts, previstos a les clàusules
3 i 4 del Conveni, correspongui a la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vilafant.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Nomenar Voluntaris de Protecció Civil del municipi de Vilafant, prèvia
formalització documental del seu compromís, a les persones següents:
Nom i cognoms
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX

D.N.I. núm.
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

Segon.- Formalitzar els compromís de cadascú de los nomenats.
Tercer.- Donar trasllat del present acord i dels documents de formalització del
compromís dels voluntaris nomenats al Serveis Territorials a Girona de la Direcció
General de Protecció Civil del Departament d’Interior.
Tercer.- Autoritzar l'Alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l'execució del present acord.

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 20,45 hores.
L’Alcaldessa-Presidenta,

El Secretari-interventor accidental,

Consol Cantenys i Arbolí

José Andrés Valentín i Pintado

