Ref.: 4/2016

JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió del dia 2 de març 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 17 de febrer de 2016
Vista l’acta de la sessió celebrada el dia 17 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. 67/2016
Vista la relació de factures de creditors, Expedient núm. 67/2016, per import de
98.855,14 € (noranta-vuit mil vuit-cents cinquanta-cinc euros amb catorze 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 550,36 € (Cinc-cents
cinquanta euros amb trenta-cinc 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. 31/2016:
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 material per a la reparació de
la màquina d’escombrar: motor de suport de raspall dret, ròtules i passadors de

bastidor a tolva i ma d’obra;
a SERVEIS PLANELLA, S.L. i ROMERO
OLEOHIDRAULICA, S.L. pel preu de 3.000,00 € (tres mil euros), IVA inclòs.
2.4.- Proposta de despesa núm. 32/2016:
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 compra de 2.150 cues de conill per a la
Fira, a “Pastissera Parc Bosch” pel preu de 756,80€ (set-cents cinquanta-sis euros
amb vuitanta cèntims), IVA inclòs.
2.5.- Proposta de despesa núm. 33/2016:
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 800 copes de vi per a la Fira
del Conill, a “Monouso” pel preu de 146,93 € (cent quaranta-sis euros amb norantatres cèntims), IVA inclòs.
2.6.- Proposta de despesa núm. 34/2016:
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 compra de 4.000 bols de degustació per
a la Fira del Conill, a l’empresa “Asturiana de Transformados Plásticos, S.A.” preu de
187,55 € (cent vuitanta-set euros amb cinquanta cèntims), IVA inclòs.
2.7.- Proposta de despesa núm. 35/2016:
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 compra de 320 safates per a la Fira del
Conill, a “Publinavas, S.L.”, pel preu de 473,86 € (quatre-cents setanta-tres euros amb
vuitanta-sis cèntims), IVA inclòs.
2.8.- Proposta de despesa núm. 36/2016:
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 de Show Cooking
consistent en dues demostracions de receptes de conill a realitzar el proper dia 3
d’abril, a les 12h. I a les 17 hores, a càrrec de l’Escola d’Hostaleria de l’Alt Empordà,
pel preu de 586,85 € (cinc-cents vuitanta-sis euros amb vuitanta-cinc cèntims), IVA
inclòs.
2.9.- Proposta de despesa núm. 38/2016:
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 preventiu
d’ambulància pel dia 8/05/2016 subministrament amb motiu de la celebració de la
Festa de la Vellesa, a la Creu Roja, pel preu de 450,00 € (quatre-cents cinquanta
euros), IVA inclòs.
2.10.- Proposta de despesa núm. 39/2016:

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 compra de 1.000 imans de nevera
commemoratius del 20è aniversari de la Fira del Conill, a “Qustomize”, pel preu de
288,28 € (dos-cents vuitanta-vuit euros amb vint-i-vuit cèntims), IVA inclòs.
2.11.- Proposta de despesa núm. 40/2016:
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 compra de 25 davantals per a la Fira del
Conill, a l’empresa “Red-Ness, S.L” pel preu de 254,34 € (dos-cents cinquanta-quatre
euros amb trenta-quatre cèntims), IVA inclòs.
2.12.- Proposta de despesa núm. 41/2016:
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 15 senyals de prohibit
estacionar amb trípode, a l’empresa “BOR SEÑALIZACIONES Y COMPLEMENTOS,
S.L” pel preu de 483,64 € (quatre-cents vuitanta-tres euros amb seixanta-quatre
cèntims), IVA inclòs.
2.13.- Proposta de despesa núm. 42/2016:
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 d’un anunci (banner)
publicitari de la Fira del Conill, al portal web “FestaCatalunya.cat” pel preu de 121,00 €
(cent vint-i-u euros), IVA inclòs.
2.14.- Proposta de despesa núm. 43/2016:
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 d’un anunci (banner)
publicitari de la Fira del Conill, al portal web de “Vicolot.com” pel preu de 114,95 €
(cent catorze euros amb noranta-cinc cèntims), IVA inclòs.
2.15.- Proposta de despesa núm. 44/2016:
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 de producció i emissió de 25
falques publicitàries a RAC1, a l’empresa Publismedia – Grupo Godó pel preu de
520,30 € (cinc-cents vint euros amb trenta cèntims), IVA inclòs.
2.16.- Proposta de despesa núm. 45/2016:
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 repartiment i distribució de publicitat de la
Fira del Conill per comarca i província, a l’empresa “Gerard Boris” pel preu de 288,40 €
(dos-cents vuitanta-vuit euros amb quaranta cèntims), IVA inclòs.

2.17.- Proposta de despesa núm. 46/2016:
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 compra i equipament de roba i
indumentària per al servei de protecció civil, a l’empresa Tecnolaboral pel preu de
1.142,69 € (mil cent quaranta-dos euros amb seixanta-nou cèntims), IVA inclòs.
2.18.- Proposta de despesa núm. 47/2016:
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 d’una activitat de taller de
robòtica per a la Fira del Conill, a l’empresa “Edukbits Didàctica, S.L” pel preu de
280,00 € (dos-cents vuitanta euros), IVA inclòs.
2.19.- Proposta de despesa núm. 48/2016:
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 24 bidons d’asfalt envasat
per a la reparació puntual de sots de la via pública, en ferm d’aglomerat asfàltic, a
l’empresa “Pintures Casamitjana, S.L” pel preu de 348,48 € (tres-cents quaranta-vuit
euros amb quaranta-vuit cèntims), IVA inclòs.
2.20.- Proposta de despesa núm. 49/2016:
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’una columna de 7 metres i
una lluminària carandini de 70 W pel carrer Canigó i, a més, dues lluminàries de sodi,
de 100 W pel nucli antic, a l’empresa SESAELEC pel preu de 1.231,09 € (mil doscents trenta-un euros amb nou cèntims), IVA inclòs.
2.21.- Proposta de despesa núm. 50/2016:
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’elaboració i subministrament de 1.000
cartells A3 i 500 cartells A2 de la Fira del Conill 2016, a l’empresa “Flyeralarm” pel
preu de 233,16 € (dos-cents trenta-tres euros amb setze cèntims), IVA inclòs.
2.22.- Proposta de despesa núm. 51/2016:
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 d’un Bus per a la prestació
del servei de transport d’assistents a la Festa de la Vellesa el dia 8 de maig de 2016, a
l’empresa “David i Manel, S.L” pel preu de 150,00 € (cent cinquanta euros), IVA inclòs.
2.23.- Proposta de despesa núm. 52/2016:
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 compra de 300 tasses commemoratives
de la Festa de la Vellesa 2016, a l’empresa “Red-Ness, S.L.” pel preu de 692,79 € (siscents noranta-dos euros amb setanta-nou cèntims), IVA inclòs.
2.24.- Proposta de despesa per a la redacció de documentació ambiental prèvia a
la modificació puntual núm. 13 del Pla d’Ordenació Urbanística.Atesa la necessitat de contractar el servei de redacció de la documentació
ambiental exigida per a la Modificació puntual núm. 13 del Pla d’Ordenació urbanística
municipal de Vilafant que té per objecte la incorporació en el sol no urbanitzable dels
usos previstos en la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i a proposta dels serveis tècnics
municipals i amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, s’ACORDA:
Primer.- Encarregar a l’empresa MAIMA ENGINYERS, S.L., la redacció de la
documentació ambiental amb les següents condicions:
- Honoraris de redacció: 3.150,00 € (Tres mil cent cinquanta euros)
- Durada dels treballs: 3 mesos.
- Forma de pagament: 40% a l’acceptació i encàrrec dels treballs i 60% al
lliurament de la documentació.
Segon.- Notificar a l’empresa adjudicatària.
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 146/2016 a 173/2016.
4.- Adequació d’activitat explotació bobina, porcina i avícola AGRO-RAMADERA
G.B.C., S.C (Expedient núm. 752/20059)
Vist l’expedient d’activitat ambiental d’explotació bovina, porcina i avícola
situada al Mas Galceran, s/n del terme municipal de Vilafant, promogut per AGRORAMADERA GBC. SC, tramitat sota el núm. 752/2005, i amb resolució favorable
d’atorgament de llicència ambiental adoptada per acord de la Junta de Govern Local
de data 7 de febrer de 2007 i condicionada a la presentació de l’Acta de control inicial
parcial aixecada per una Entitat Ambiental de Control Acreditada.
Atès que d’acord amb la Llei 3/1998 d’intervenció integral de l’administració
ambiental, l’activitat de “Instal·lació ramadera destinada a la cria intensiva: Places
d’aviram i d’altres especies especificades en qualsevol dels annexes d’aquesta Llei, la
suma de les quals sigui superior a 25 i fins a 500 UPR” es classificava com Annex II.1,
codi 11.1k. Amb l’entrada en vigor de la nova Llei 20/2009, l’activitat passa al Règim
de Comunicació de l’Annex III.
Vista l’acta de control favorable que quedava pendent de la tramitació con
Annex II, segons la Llei anterior, i de que actualment segons la normativa vigent, Llei

20/2009, l’activitat queda inclosa en l’Annex III de Comunicació Ambiental, la Junta de
Govern Local amb el vot favorable de tots els assistents, ACORDA:
Primer.- Donar-se per assabentada de la Comunicació de l’Adequació de
l’activitat d’instal·lació ramadera destinada a al cria intensiva, de la qual n’és titular
AGRORAMADERA GBC, S.C.
Segon.- L’activitat queda sotmesa el règim d’autocontrols periòdics que
estableix l’article 73 de la Llei 20/2009 de prevenció i control ambiental de les
activitats.
Tercer.- Eximir a la interessada d’una nova liquidació de les taxes per tenir-les
abonades al moment de l’expedició de la llicència.
Quart.- Notificar l’anterior a la representació legal de la interessada.
5.- Inscripció de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’escola “Sol i Vent”
al Registre Municipal d’Entitats.Atesa la sol·licitud formulada per la Sra. Maria Vidal Hurtós, en nom i
representació de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Escola “Sol i Vent” de
Vilafant, per a la seva inscripció al corresponent Registre municipal.
Atès que aquesta entitat aporta la documentació requerida per a la seva
inscripció.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Inscriure l’entitat Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Escola “Sol
i Vent” al Registre municipal d’associacions de Vilafant, amb el número 35.
Segon.- Autoritzar l’Alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l’anterior acord.

6.- Prova pilot.- Obertura de la instal·lació recreativa destinada a l’alumnat i
situada al pati de l’Escola Sol i Vent i atribució temporal d’ús públic municipal de
lliure accés.
Atesa la deficitària dotació de zones d’equipaments municipals destinats a
activitats recreatives i esportives del jovent; atès que els patis i zones recreatives dels
centres d’ensenyament del municipi podrien contribuir a implementar aquests tipus
espais municipals.
Vist el que disposen els articles 7è i 10è del Reglament orgànic dels centres
docents públics que imparteixen educació infantil i primària, aprovat per Decret 198/96,
de 12 de juny, determina que els ajuntaments tenen cura de l’ús social dels edificis i
les instal·lacions dels centres d’educació infantil i primària fora de l’horari escolar i
durant el període de vacances escolars, d’acord amb la normativa que estableixin, la
qual haurà de garantir també el desenvolupament general anual del centre que es
realitzi dins d’aquell horari extraescolar.
Vist, tanmateix, el que es disposa a l’article 9.1 del Decret 218/2001, de 24 de juliol
de 2001, que regula l’ús social deis edificis deis centres docents públics a Catalunya.
Atès que es voluntat i iniciativa de l'Ajuntament de Vilafant l’afavorir que els
joves i infants puguin desenvolupar les seves activitats esportives, recreatives i
d’esbarjo en equipaments públics del municipi, la Junta de Govern Local amb el vot
favorable de tots els assistent ACORDA:
Primer.- Programar la realització d’una prova pilot consistent en aprofitament
del pati del centre escolar “Sol i Vent” per activitats de ús esportiu i recreatiu d’ús comú
i general fora de l’horari lectiu.

Segon.- L’obertura de les instal·lacions tindrà lloc durant el 3r. Trimestre del
present curs escolar 2015-2016, des de l’acabament de les classes fins les 19:00
hores.
Tercer.- L’Ajuntament assumirà les següents obligacions:
• Es farà càrrec del tancament de les instal·lacions.
• Estendrà la cobertura de la pòlissa de l’assegurança municipal a la
responsabilitat civil derivada de l’ús de les instal·lacions fora de l’horari lectiu.
• Dictarà i penjarà en un lloc visible de les instal·lacions la normativa d’ús per al
seu bon funcionament o la reglamentació per a la utilització responsable
d’aquestes per part de la ciutadania.
Quart.- Es farà un seguiment de l’activitat amb la direcció del centre escolar per
tal valorar el resultat de la prova pilot.
Cinquè.- Donar audiència a la direcció del centre escolar “Sol i Vent”
(Departament d’Ensenyament) pel termini de deu dies als efectes de suggereixes o
al·legacions.
Sisè.- Notificar el present acord a la direcció del centre “Sol i Vent” i als Serveis
Territorials a Girona del Departament d’Ensenyament.
7.- Aprovació de les Bases de la 1ª edició de les “Mencions Esportives de
Vilafant”
Són coneguts els beneficis que l’exercici físic proporciona i els valors que
aporta a la nostra vida diària com ara desenvolupar la motivació i l’autoconfiança,
millora de presa de decisions, afavorir la competitivitat positiva i la cohesió grupal,
Amb la iniciativa de reconèixer l’esforç diari i l’esperit de superació dels nostres
veïns esportistes o que en fomenten la seva pràctica, la Junta de Govern Local amb el
vot favorable de tots els assistents ACORDA:
Primer.- Crear l’activitat anomenada “Mencions Esportives de Vilafant” que
enguany i depenent de la seva acollida per part de la ciutadania, aquest any tindria la
seva primera edició.
Segon.- Aprovar les bases que regiran aquesta activitat i que s’annexen al
present acord.
Tercer.- Fer públiques i difondre les bases de la convocatòria .
Quart.- El finançament de l’activitat anirà a càrrec de la partida pressupostària
de l’àrea d’esports i consistirà en l’adquisició de trofeus per entregar als premiats per
cada categoria.
ANNEX
BASES QUE REGIRAN LA 1ª EDICIÓ DE MENCIONS ESPORTIVES DE VILAFANT
1.- Objecte.- Petita però emotiva entrega de reconeixements a qui els vilafantencs
veuen com els seus grans esportistes, sense importar el podi, la medalla o les copes
guanyades sinó l’esforç i la tenacitat per intentar aconseguir-ho.
2.- Data de l’activitat.- El 9 d’abril de 2016.
3.- Convocatòria.Es convocaran tres categories de candidatures i votacions (populars, de regidors i
d’associacions esportives).
Tots els veïns/es de Vilafant, de manera individual o col·lectiva, anònima o nominal,
podran presentar candidatures a les categories de Mencions esportives de Vilafant
2015.
4.- Categories:

a) Una vida dedicada a l’esport: Creieu que algú ha dedicat bona part de la seva
vida al foment o a la pràctica de l’esport? doncs aquesta és la seva
candidatura.
b) Aquest és el meu any (individual o equip): Tant se val si és a les
MegaOlimpíades Universals o a la Cursa Popular del barri, si coneixes algú
que al 2015 va tenir un gran any esportiu... fes-lo jugar!
c) Competeixo amb Vilafant: Si quan surt per la comarca, pel país o pel món, ho
fa amb l’escut del teu poble... presenta’l.
5.- Candidatures:
Totes les candidatures, siguin a nom d’un esportista o club o equip, han de reunir com
a mínim:
• el nom de l’esportista, club o equip
• esport pel que se’l nomina
• a quina de les 3 categories se’l presenta
• opcionalment, qui presenta la candidatura, breu currículum esportiu del nominat
i motivacions que heu tingut a l’hora de presentar-lo.”
8.- Conveni amb el Sr. Carles Pujol Aupí (col·laborador de “Tramuntana TV –
Figueres.com”) per a la creació de material audiovisual i la seva difusió
Vista la proposta efectuada pel Sr. César González, regidor de l’àrea de mitjans
de comunicació, de contractar amb el Sr. Carles Pujol Aupí (“Tramuntana TV) la
creació de material audiovisual d’interès per al municipi de Vilafant
Vist que aquesta iniciativa estableix un cost per a aquest servei de 1.800 €
més IVA, el qual s’ajusta als límits establerts per a la contractació menor de serveis a
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 Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar el conveni a subscriure entre l’Ajuntament de Vilafant i el Sr.
Carles Pujol Aupí per a la prestació d’un servei de creació de material audiovisual amb
les següents condicions:
a) Realització de 20 vídeos/any d’una durada mitjana de 20 minuts amb una
locució en off i, si s’escau, talls de veu dels protagonistes.
b) Els vídeos s’allotjaran en un canal de YouTube per a poder ser enllaçats des
dels canals de comunicació municipals.
c) Els vídeos, a més, es publicaran a les pàgines web i xarxes socials de
“Tramuntana TV” i “Figueres.com” amb un total estimat de 20.000 visitants
únics al mes.
d) Els vídeos estaran realitzats per l’equip d’AE Comunicació format pels
periodistes Yolanda Falcón, Carles Pujol i el fotògraf Xavi Toral.
e) L’Ajuntament haurà de comunicar amb suficient anticipació, sempre que sigui
possible, els actes o temes formatius que siguin del seu interès per a fer-ne el
vídeo.
Segon.- El conveni tindrà una durada d’un any amb la possibilitat de pròrroga
per una anualitat més, de mutu acord entre les parts.
Tercer.- Aprovar la despesa de 1.800 € (Mil vuit-cents euros), més IVA,
corresponent a la prestació d’aquest servei.
Quart.- Autoritzar l'Alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l'execució del present acord.
9.- Conveni amb “Hermes comunicacions, S.A.” per a la publicació i difusió
d’espais publicitaris d’interès municipal

Vista la proposta efectuada pel Sr. César González, regidor de l’àrea de mitjans
de comunicació, de contractar amb “Hermes comunicacions, S.A.” la publicació i
difusió d’espais publicitaris a través dels diferents mitjans de comunicació d’aquest
grup o associats (els diaris El Punt Avui i l’Esportiu, el suplements Presencia,
L’Econòmic i Cultura; el mensual Catalonia Today; les webs de tots ells i el grup
d’emissores TDT que integren el Punt Avui Televisió) i, tanmateix, poder gaudir dels
avantatges que dóna el projecte de comunicació multimèdia “Les ciutats són capitals”
orientat a posar en valor els municipis i el municipalisme.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar el conveni a subscriure entre l’Ajuntament de Vilafant i
“Hermes Comunicacions, S.A.” que es regirà per les clàusules que s’annexen al
present acord.
Segon.- Aprovar la despesa de 3.533,04€ (tres mil cinc-cents trenta-tres euros
amb quatre cèntims), més IVA, corresponent a la prestació d’aquest servei.
Tercer.- Autoritzar l'Alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l'execució del present acord.
ANNEX
CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE HERMES COMUNICACIONS, S.A. i
L’AJUNTAMENT DE VILAFANT
(...)
CLÀUSULES
Primera. La vigència del present conveni serà per un any, de L’1 d’abril al de 2016 al
31 de març de 2017 es renovarà automàticament per anualitats senceres si les parts
no acorden explícitament el contrari en el decurs del darrer mes de vigència del
contracte i l’Ajuntament es compromet a invertir la quantitat anual de TRES MIL CINCCENTS TRENTA-TRES EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS (3.533,04 €), IVA inclòs.
Segona. Hermes Comunicacions, S.A. posa a disposició de l’Ajuntament:
• 10 subscripcions en paper a El Punt Avui
• Publicitat en paper per valor tarifa de 35.330 € (IVA no inclòs)
• Publicació de tots els edictes sense càrrec
• 35.330 impressions a les webs
• 9 minuts exclusius de televisió
• 36 minuts compartits de televisió
• 35 espots de 20” a El Punt Avui Televisió
Tercera. L’Ajuntament podrà disposar dels espais i contraprestacions anteriorment
descrits en les dates que consideri oportunes i segons les seves necessitats dins el
termini de vigència d’aquest conveni. La presència a El Punt Avui Televisió haurà de
ser consensuada amb Hermes.
Quarta. l’Ajuntament té dret a cedir els espais a organitzacions i associacions del
municipi.
Cinquena. Hermes ha creat l’adreça de correu electrònica: convenis@elpuntavui.cat
que és l’adreça de comunicació per gestionar les reserves d’anuncis, així com altres
peticions relacionades amb el present conveni.
Sisena.- L’import d’aquest conveni es facturarà segons aquest detall:
• Hermes girarà a l’Ajuntament de Vilafant una factura de DOS MIL CINCCENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS (2.588,04 €, IVA
inclòs) en concepte de subscripció a El Punt Avui.
• Hermes facturarà a partir de la vigència d’aquest conveni, el dia 30 de cada
mes, la quantitat de SETANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS
(78,75 €, IVA inclòs) en concepte de publicitat.

•

L’Ajuntament es compromet al pagament mitjançant rebut bancari que Hermes
presentarà al número de compte que l’Ajuntament indiqui.

(...)
10.- Modificació de les Bases d’atorgament de subvencions per a la renovació de
finestres i obertures exteriors d’edificis per a eficiència energètica i
Convocatòria per a l’any 2016
Vistes les Bases reguladores de les subvencions per a la renovació de
finestres i obertures exteriors d’edificis amb l’objectiu de millorar l’eficiència energètica
i reduir el consum d’energia, ajuts destinats a particulars empadronats al municipi i a
empreses amb seu social al mateix; i que van ser aprovades per acord de la Junta de
Govern Local de data 17 d’abril de 2015 i publicades al BOP de Girona núm. 83 , de
data 30/04/2015.
Atesa la voluntat de l’Ajuntament d’incrementar l’import dels ajuts en la
convocatòria d’enguany .
Vist que el pressupost municipal contempla una partida destinada a aquesta
finalitat amb una dotació econòmica de 12.000 €.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de la base núm. 8 de les bases
reguladores per a l’atorgament de subvencions destinades a la renovació de finestres i
obertures exteriors d’edificis per a eficiència energètica publicades al BOP de Girona
núm. 83 , de data 30/04/2015, que queda redactat de la següent manera:

“8-. Quantia de l'ajuda
• Actuacions del tipus A:
fins a 120 euros/m2 amb un màxim de 1.200
euros per sol·licitud i amb el límit del 50% del pressupost de l’actuació.
• Actuacions del tipus B:
fins a 60 euros/m2 amb un màxim de 600
euros per sol·licitud i amb el límit del 50% del pressupost de l’actuació”.
Segon.- Sotmetre la modificació a informació pública durant un termini de vint
dies, a comptar des de la publicació del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la
Província, tot publicant-lo igualment en el tauler d’anuncis i a la web de la Corporació i
per referència en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, als efectes de la
presentació d’ al·legacions i/o reclamacions. En el supòsit que no se’n formulin durant
aquest termini d’informació pública, l’acord d’aprovació inicial quedarà elevat a
definitiu.
Tercer.- Efectuar la convocatòria pública de concessió d’aquestes subvencions
per a l’any 2016, tot establint que aquestes subvencions podran sol·licitar-se a partir
de l’endemà de la publicació del corresponent Edicte al Butlletí Oficial de la Província i
que seran concedides per ordre cronològic de presentació fins a l’esgotament de la
partida pressupostària de l’any en curs, tal com prescriu la Base reguladora cinquena.
Una vegada s’hagi esgotat la partida pressupostària, no seran admeses més
sol·licituds per a l’any en curs i, en tot cas, els interessats hauran de presentar-les
novament a la següent o següents convocatòries anuals.
Quart.- Autoritzar l'Alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l'execució del present acord
11.- Aprovació del Pla Pressupostari a mitja termini elaborat per l’Ajuntament de
Vilafant per al període 2017-2019
Atès que, en data 8 de febrer de 2016, s’inicià l’expedient per a l’aprovació del
pla pressupostari a mitjà termini per al període 2017-2019.

Vist que, en data 15 de febrer de 2016, es va emetre l’informe de SecretariaIntervenció en relació amb el procediment i la legislació aplicable, així com sobre
l’elaboració del Pla Pressupostari a mitjà termini.
Examinada la documentació que l’acompanya i d’acord amb la mateixa, en
relació amb el que estableix l’article 29 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar el Pla Pressupostari a mitja termini elaborat per l’Ajuntament de
Vilafant per al període 2017-2019.
Segon.- Remetre aquest Pla al Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas a través dels medis telemàtics habilitats a l’efecte.
Tercer.- Donar compte del present acord al Ple municipal en el transcurs de la
propera sessió ordinària que es porti a terme.
Quart.- Facultar l’Alcaldessa President perquè porti a terme tots aquells actes i
gestions que siguin necessaris a l’execució del present acord.
12.- Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona en el marc de la
convocatòria del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per a l’any 2016
Atès que per part de la Diputació de Girona ha estat aprovada la convocatòria
de les subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per a l’any 2016,
publicada al BOP de Girona núm. 30, de data 15/02/2016, la qual contempla com a
conceptes subvencionables les despeses en inversions reals i transferències de
capital, les despeses corrents vinculades a la prestació de serveis de caràcter
obligatori i les despeses culturals.
Atès que l’esmentada convocatòria preveu la possibilitat d’incloure fins a dues
actuacions diferents en l’àmbit de despeses d’inversió i transferències de capital per
despeses corrents en serveis obligatoris.
Atesa la voluntat del nostre Ajuntament de sol·licitar subvencions, en el marc
d’aquesta convocatòria, per a les actuacions següents:
1.- Adequació de les zones verdes i parterres florals de separació de la
carretera N-260, al seu pas per Vilafant.
2.- Pacificació del trànsit i millora de l’accessibilitat peatonal del nucli antic de
Vilafant.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar la memòria valorada de les actuacions redactada pels serveis
tècnics municipals:
1.- Adequació de les zones verdes i parterres florals de separació de la
carretera N-260, al seu pas per Vilafant, amb un pressupost d’execució material de
15.393,76 €.
2.- Pacificació del trànsit i millora de l’accessibilitat peatonal del nucli antic de
Vilafant, amb un pressupost d’execució material de 30.609,93 euros.
El pressupost de contracta de les esmentades obres amb l’aplicació de les
despeses generals, el benefici industrial i l’IVA puja la quantitat de 66.240,71
(seixanta-sis mil dos-cents quaranta euros amb setanta-un cèntims).
3.- Activitats socioculturals: Monstruari de Rock, Concurs de Fotografia i Festa
Major), amb un pressupost de 18.030, 00 €
Segon.- Sol·licitar a la Diputació de Girona una subvenció de 68.878 €
(seixanta-vuit mil vuit-cents setanta-vuit euros) en el marc de la convocatòria de les
subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per a l’any 2016, distribuïda
de la següent manera:

Despeses culturals (15%) ...................................... 10.331,70 €
Despeses d’inversió ............................................... 58.546, 30 €
Total ....................................................................... 68.878,00 €
Tercer.- Autoritzar l'Alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l'execució del present acord.
13.- Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona en el marc de la
convocatòria de suport als Ajuntaments per a actuacions en camins rurals i
matèria forestal
Vist que pel Ple de la Diputació de Girona, en sessió de data 15/12/2015, ha
estat aprovada la convocatòria de subvencions per a actuacions en camins rurals i en
matèria forestal publicades en el Butlletí Oficial de la Província núm. 243, de data
18/12/2015).
Vista la memòria valorada de l’actuació de sega dels marges dels camis rurals
de Vilafant i la voluntat d’aquest Ajuntament sol·licitar una subvenció, en el marc de la
referida convocatòria,
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar la memòria valorada de l’actuació per a la sega de vegetació
herbàcia en 1 metre d’amplada a banda i banda dels marges de diversos camins de
titularitat o gestió municipal, en una franja de 9,04 Km. amb un pressupost de
contracta per import de 1.290,73 €.
Segon.- Sol·licitar a la Diputació de Girona una subvenció de 900 € (nou-cents
euros) per a la referida actuació en el marc de la convocatòria de subvencions per a
actuacions en camins rurals i en matèria forestal (Butlletí Oficial de la Província,núm.
243, de data 18/12/ 2015).
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 9,45 hores.
L’Alcaldessa-Presidenta,

El Secretari-interventor accidental,

Consol Cantenys i Arbolí

José Andrés Valentín i Pintado

