Ref.: 4/2015

JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió del dia 18 de febrer de 2015
Lloc: Casa consistorial
Hora d’inici: 20 hores
Assistents: Sra. Consol Cantenys i Arbolí (Alcaldessa), Sr. Josep Puigmal i Pairot, Sra.
Marisa Resta i Buxeda, Sr. Isaac Alonso i Nonell, Sra. Marina Bonilla i Salguero (Tinents
d’Alcalde).
Oient: Assisteixen com a regidors delegats de serveis el Sr. Francesc Gaspar i López, i
el Sr. Xavier Garcia Rodríguez
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
Extrem primer.- Aprovació de l’acta de la sessió del dia 6 de febrer de 2015
Vista l’acta de la sessió celebrada el dia 6 de febrer de 2015, de la qual se’n ha
fet prèviament entrega amb la convocatòria, s’aprova per unanimitat.

Extrem segon.- Aprovació de despeses
2.1 .- Aprovació de la relació de factures núm. 4/2015
Vista la relació de factures de creditors núm. 4/2015, per import de 41.622,52
(Quaranta-un mil sis-cents vint-i-dos euros amb cinquanta-dos 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, per import total de 1.354,79 € (Mil tres-cents cinquanta-quatre euros
amb setanta-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. 34/2015:
La Junta de Govern Local, examinada la proposta de despesa efectuada i el
corresponent informe d’intervenció, adopta el següent ACORD, amb el vot favorable de la
totalitat dels assistents:

Aprovar la despesa corresponent a la realització de dues visites guiades per a
les escoles de Vilafant, a realitzar per l’empresa Empordabrava, S.L. pel preu de 180 €
(Cent vuitanta euros), IVA inclòs.
2.4.- Proposta de despesa núm. 35/2015:
La Junta de Govern Local, examinada la proposta de despesa efectuada i el
corresponent informe d’intervenció, adopta el següent ACORD, amb el vot favorable de la
totalitat dels assistents:
Aprovar la despesa corresponent a la realització d’un taller de circ i la
instal·lació d’un inflable i llits elàstics amb motiu de la celebració de l’edició d’enguany
de la Fira del Conill (29 de març), a realitzar per part de Viu i Riu (Néstor Calbet i Oriol
Artigas) pel preu de 1.197,90 € (Mil cent noranta-set euros amb noranta cèntims), IVA
inclòs.
2.5.- Proposta de despesa núm. 36/2015:
La Junta de Govern Local, examinada la proposta de despesa efectuada i el
corresponent informe d’intervenció, adopta el següent ACORD, amb el vot favorable de la
totalitat dels assistents:
Aprovar la despesa corresponent a l’adquisició d’un conjunt modular per a
activitats lúdiques de nens entre 3 i 12 anys per a la seva instal·lació al Parc dels
Ralojers, el qual serà subministrat per part de l’empresa Benito.com. pel preu de 3.616
€ (Tres mil sis-cents setze euros), IVA inclòs.
2.6.- Proposta de despesa núm. 37/2015:
La Junta de Govern Local, examinada la proposta de despesa efectuada i el
corresponent informe d’intervenció, adopta el següent ACORD, amb el vot favorable de la
totalitat dels assistents:
Aprovar la despesa corresponent a l’arranjament de diverses places i espais
públics amb l’escampament i compactació de sauló, la qual serà realitzada per part de
l’empresa Excavacions Llobet i Fills, S.L. pel preu de 3.974,25 € (Tres mil nou-cents
setanta-quatre euros amb vint-i-cinc cèntims), IVA inclòs.
2.7.- Proposta de despesa núm. 38/2015:
La Junta de Govern Local, examinada la proposta de despesa efectuada i el
corresponent informe d’intervenció, adopta el següent ACORD, amb el vot favorable de la
totalitat dels assistents:
Aprovar la despesa corresponent a la confecció de 250 cartells (format A2),
anunciadors de l’edició d’enguany de la Fira del Conill (29 de març), a realitzar per part
de Flyeralarm pel preu de 148,61 € (Cent quaranta-vuit euros amb seixanta-un
cèntims), IVA i ports inclosos.
2.8.- Proposta de despesa núm. 39/2015:
La Junta de Govern Local, examinada la proposta de despesa efectuada i el
corresponent informe d’intervenció, adopta el següent ACORD, amb el vot favorable de la
totalitat dels assistents:
Aprovar la despesa corresponent a l’adquició de 168 ampolles de vi amb motiu
de la celebració de l’edició d’enguany de la Fira del Conill (29 de març), a subministrar
per part d’Empordàlia pel preu de 296,79 € (Dos-cents noranta-sis euros amb setantanou cèntims), IVA inclòs.
2.9.- Proposta de despesa núm. 40/2015:

La Junta de Govern Local, examinada la proposta de despesa efectuada i el
corresponent informe d’intervenció, adopta el següent ACORD, amb el vot favorable de la
totalitat dels assistents:
Aprovar la despesa corresponent al lloguer de dues cabines sanitàries W.C. per
a l’edició d’enguany de la Fira del Conill (29 de març), a subministrar per part de PolyKlyn pel preu de 254,10 € (Dos-cents cinquanta-quatre euros amb deu cèntims), IVA
inclòs.
2.10.- Proposta de despesa núm. 41/2015:
La Junta de Govern Local, examinada la proposta de despesa efectuada i el
corresponent informe d’intervenció, adopta el següent ACORD, amb el vot favorable de la
totalitat dels assistents:
Aprovar la despesa corresponent a la confecció de 1.200 tiquets per a la
mostra gastronòmica de l’edició d’enguany de la Fira del Conill (29 de març), a
realitzar per part de Imprempta Aubert pel preu de 205,70 € (Dos-cents cinc euros amb
setanta cèntims), IVA inclòs.
2.11.- Proposta de despesa núm. 42/2015:
La Junta de Govern Local, examinada la proposta de despesa efectuada i el
corresponent informe d’intervenció, adopta el següent ACORD, amb el vot favorable de la
totalitat dels assistents:
Aprovar la despesa corresponent a l’adquisició d’un electrocardiògraf MAC 600
de 3 canals i dos tensiòmetres M6AC per al dispensari mèdic municipal, els quals
seran subministrats per part de J. Turon, S.A. pel preu de 1.467,73 € (Mil quatre-cents
seixanta-set euros amb setanta-tres cèntims), IVA inclòs.
2.12.- Proposta de despesa núm. 43/2015:
La Junta de Govern Local, examinada la proposta de despesa efectuada i el
corresponent informe d’intervenció, adopta el següent ACORD, amb el vot favorable de la
totalitat dels assistents:
Aprovar la despesa corresponent a la confecció de 5.000 tríptics anunciadors
de l’edició d’enguany de la Fira del Conill (29 de març), a realitzar per part de
Flyeralarm pel preu de 260 € (Dos-cents seixanta euros), IVA inclòs.
2.13.- Proposta de despesa núm. 44/2015:
La Junta de Govern Local, examinada la proposta de despesa efectuada i el
corresponent informe d’intervenció, adopta el següent ACORD, amb el vot favorable de la
totalitat dels assistents:
Aprovar la despesa corresponent a l’adquisició dels regals per a la Festa de la
gent gran (19 d’abril), els quals consistiran en 175 bosses per a senyora i 150
moneders per a senyors, a subministrar per part de Red Ness, S.L. pel preu de 543,17
€ (Cinc-cents quaranta-tres euros amb disset cèntims), IVA inclòs.
2.14.- Aprovació del contracte a subscriure amb GESCOM per a la creació de material
audiovisual per a la pàgina web i la seva pròpia
Vista la proposta efectuada pel Sr. Joan Ceballos Espino, en nom i
representació de l’empresa Gescom, amb la finalitat d’establir un contracte d’un any de
durada amb el nostre Ajuntament per a la prestació d’un servei de creació de material
audiovisual per a la pàgina web del consistori i la seva pròpia, el qual s’ha valorat
d’interès per al municipi.

Vist que l’esmentat conveni estableix un cost per a aquest servei de 1.500 €
(Mil cinc-cents euros), 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 per part del nostre Ajuntament amb el
Sr. Joan Ceballos Espino, en nom i representació de l’empresa Gescom, per a la
prestació d’un servei de creació de material audiovisual per a la pàgina web del
consistori i la seva pròpia.
Segon.- Aprovar la despesa de 1.500 € (Mil cinc-cents euros), 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
Extrem tercer.- Concessió d’una llicència d’obres al Sr. xxxxxxxx per a la
construcció d’un nou habitatge en edificació existent a la Ronda Pirineus núm.
35 (Expedient núm. 2014/67)
Vist que per part del Sr. xxxxxxxx ha estat presentada una sol·licitud de
llicència d’obres (Expedient núm. 2014/67) per a l’adequació funcional d’un habitatge
inconclús situat al segon pis de l’edifici plurifamiliar existent a la Ronda Pirineus núm.
35.
Vistos els informes favorables de l’Arquitecta municipal i del SecretariInterventor.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Atorgar al Sr. xxxxxxxx la llicència d’obres corresponent a l’adequació
funcional d’un habitatge inconclús situat al segon pis de l’edifici plurifamiliar existent a
la Ronda Pirineus núm. 35, d’acord amb les següents condicions:
a) Es construiran la vorada, la vorera i els serveis urbans soterrats a tot el llarg
de la façana.
b) Es respectaran els criteris estètics fixats per la normativa de condicions
estètiques de l’article 27 de les normes urbanístiques generals.
c) Les mitgeres que quedin vistes es tractaran amb acabat de façana.
d) Cadascun dels habitatges haurà de constar al Registre de la Propietat, com
a mínim, amb una plaça d’aparcament. S’haurà d’aportar còpia simple de la inscripció
registral per tal de justificar el compliment d’aquesta condició.
e) Una vegada hagin finalitzat les obres, caldrà actualitzar les dades de l’edifici
al Cadastre de Béns Immobles de naturalesa urbana.
Segon.- Amb caràcter previ a l’inici de les obres, caldrà presentar un aval de
120,20 € (Cent vint euros amb vint cèntims) per tal de garantir la gestió dels residus de
la construcció.
Tercer.- Autoritzar l’Alcaldessa-Presidenta perquè porti a terme tots aquells
actes i gestions que siguin necessaris a l’execució del present acord.
Extrem quart.- Cementiri municipal

4.1.- Concessió al Sr. xxxxxxxx dels drets funeraris d’uns nínxols del cementiri
municipal
Vist l’escrit que presenta el Sr. xxxxxxxx en el qual sol·licita la concessió del
nínxol núm. 41, segon pis, sector B, del Cementiri municipal.
Atès l’informe favorable dels serveis municipals.
Vist el que disposen els articles 19 i 20 del Reglament del Cementiri municipal,
aprovat per acord plenari de 15 de maig de 2012.
Vista l’ordenança fiscal núm. 8, reguladora de les taxes per a la prestació de
serveis, corresponent a la concessió de drets funeraris, pel termini de cinquanta anys.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Concedir al Sr. xxxxxxxx els drets funeraris del nínxol núm. 41, segon
pis, sector B, del Cementiri municipal.
Segon.- Establir com a condició per a la concessió de la titularitat dels
esmentats drets funeraris l’obligació dels seus titulars o hereus de mantenir el nínxol
en perfecte ordre de conservació i dignitat.
Tercer.- Establir l’aplicació de les taxes municipals corresponents a l'esmentada
adquisició de titularitat de drets funeraris.
Quart.- Autoritzar l'alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris per a l’execució de l’anterior acord.
4.2.- Acceptació de la renuncia per part del Sr. xxxxxxxx dels drets funeraris del nínxol
núm. 162 del Sector A del cementiri municipal
Vist que per part del Sr. xxxxxxxx ha estat presentat al nostre Ajuntament un
escrit de renúncia (R.E. núm. 145/2015) dels drets funeraris que ostenta sobre el
nínxol núm. 162 del sector A del cementiri municipal a favor de l’Ajuntament de
Vilafant.
Vist el que disposa l’article 34 del Reglament del Cementiri Municipal pel que fa
a la recuperació de drets funeraris per part de l’Ajuntament.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Acceptar la cessió gratuïta a favor de l’Ajuntament de Vilafant dels
drets funeraris sobre el nínxol núm. 162 del sector A del cementiri municipal, efectuada
pel seu titular actual Sr. xxxxxxxx.
Segon.- Autoritzar l'Alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l'execució del present acord

Extrem cinquè.- Recursos Humans
5.1.- Autoritzacions de permisos de 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, 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 84/2015 a 99/2015.

5.2.- Sol·licitud de la Sra. xxxxxxxx per acollir-se a la flexibilitat horària per tenir cura d’un
familiar de primer grau
Vist que per part de la funcionària municipal Sra. xxxxxxxx ha estat sol·licitat
(R.E. núm. 111/2015) l’acolliment a la flexibilitat horària establerta a l’article 13 del
vigent Acord/Conveni de les empleades públiques i empleats públics de l’Ajuntament
de Vilafant per tenir cura del seu fill de cinc anys.
Vist que l’esmentat article estableix que “Les persones que tinguin al seu càrrec
un menor menys de dotze anys, o un minusvàlid físic, psíquic o sensorial, o que hagin
de tenir cura directa d’un dels familiar de primer grau, prèvia comunicació per escrit al
Registre de Personal, podran distribuir el seu horari posposant l’hora d’entrada fins a
les 9.15 hores i recuperant dintre la mateixa jornada el temps de treball fins les 16.15
hores.”
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Donar-se per assabentada de l’acolliment de la funcionària municipal Sra.
xxxxxxxx a la flexibilitat horària establerta a l’article 13 del vigent Acord/Conveni de les
empleades públiques i empleats públics de l’Ajuntament de Vilafant amb la finalitat que
pugui tenir cura del seu fill de cinc anys.
5.3.- Acord d’adhesió a l’Acord de Formació per a l’ocupació de les administracions
públiques de l’exercici 2015
Vist que per part de les Diputacions de Girona, Lleida i Tarragona, juntament
amb l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, s’ha promogut el Pla Agrupat de
Formació per a l’exercici 2015.
Vist l’interès del nostre Ajuntament en adherir-se a aquest pla de formació.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Acordar l’adhesió de l’Ajuntament de Vilafant al Pla Agrupat de
Formació per a l’exercici 2015.
Segon.- Autoritzar l'Alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l'execució del present acord

Extrem sisè.- Aprovació del Padró Fiscal de l’Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica (IVTM) corresponent a l’exercici econòmic de 2015
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 2015, el qual importa un
total de 407.177,58 € (Quatre-cents set mil cent setanta-set euros amb cinquanta-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.

Extrem setè.- Acord de pròrroga de la comanda de l’assessorament professional
en el servei municipal d’abastament d’aigua fins a finals al 30 de juny de 2015
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 2 de juliol de 2014,
adoptà de prorrogar fins al 31 de desembre de 2014 el contracte amb el despatx
d’enginyeria Medi 21 Consult, representat per l’enginyer Sr. Joan Gaya i Fuentes, per
a la prestació dels serveis professionals per a l’adequat seguiment de les inversions de
millora de la xarxa d’abastament d’aigua potable al nostre terme municipal que està
portant a terme l’empresa plurimunicipal FISERSA i per a l’assoliment d’un bon
coneixement dels aspectes tècnics i econòmics del servei, en els termes aprovats per
part de la Junta de Govern Local en data 18 de desembre de 2013.
Atès que, en el transcurs del primer semestre del present exercici 2015, ha de
portar-se a terme l’estudi d’una possible pròrroga del contracte-programa subscrit pel
nostre Ajuntament amb FISERSA per a la prestació dels serveis públics de proveïment
d’aigües, clavegueram, sanejament i depuració d’aigües, aprovat pel Ple municipal de
data 21 de novembre de 2012 per al període 2013-2015; l’estudi dels costos del servei
suportats per la tarifa vigent; la nova programació de les inversions a efectuar; i la
planificació de la resolució de les incidències detectades a la zona del Camp dels
Enginyers i L’Arengada.
Atès que, a la vista d’aquests objectius, s’ha estimat convenient que l’enginyer
Sr. Joan Gaya i Fuentes ens segueixi prestant els seus serveis professionals durant el
primer semestre de l’any 2015.
Atès que la proposta econòmica presentada per a la pròrroga del contracte
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.- Prorrogar fins al 30 de juny de 2015 el contracte de serveis
professionals amb el despatx d’enginyeria Medi 21 Consult, representat per l’enginyer
Sr. Joan Gaya i Fuentes, aprovat per la Junta de Govern Local de data 18 de
desembre de 2013.
Segon.- Aprovar la despesa corresponent a aquesta contractació per un import
de 1.000 € (Mil euros), més IVA, per a cadascun dels dos trimestres objecte de la
present pròrroga.
Tercer.- Autoritzar l’Alcaldessa Presidenta perquè porti a terme tots aquells
actes i gestions que siguin necessaris a l’execució de l’anterior acord.

Extrem vuitè.- Concessió a Gibert i filles Porterias, S.L. d’una llicència municipal per
a l’ocupació de la via pública amb taules i cadires durant 2015
Vista la sol·licitud presentada per Gibert i filles Porterias, S.L., representada per la
Sra. Mercè Porterias Sales, per tal que li sigui concedida la llicència municipal per a
l’ocupació de 6 m² de la via pública situada a la Carretera de Besalú-Roses (N-260) núm.
10 amb taules i cadires durant el període comprès entre l’1 de març i el 31 d’octubre de
la present anualitat 2015.

Vist que, per part dels serveis tècnics municipals, s’han portat a terme les
comprovacions oportunes en relació a l’ocupació sol·licitada.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Concedir a Gibert i filles Porterias, S.L., amb NIF núm. B55086714,
representada per la Sra. Mercè Porterias Sales, la llicència municipal per a l’ocupació
d’una superfície de 6 m² de la via pública situada davant de la Carretera de Besalú-Roses
(N-260) núm. 10 durant el període el període comprès entre l’1 de març i el 31 d’octubre
de la present anualitat 2015.
Segon.- Portar a terme la liquidació de la taxa per la utilització privativa o
l’aprofitament especial del domini públic local corresponent a l’ocupació de via pública
autoritzada.
Tercer.- Autoritzar l’Alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l’execució del present acord.

Extrem novè.- Expedient de canvi de titularitat de la llicència d’aparcament a
l’estació ferroviària d’alta velocitat a favor de SABA PARK 3, S.L. (Expedient
núm. 11/2011)
Atès que l’entitat mercantil SABA PARK 3, S.L., amb NIF núm. B66130097, ha
sol·licitat a aquest Ajuntament el canvi de titularitat de l’activitat d’aparcament a
l’estació ferroviària d’altra velocitat situada al municipi de Vilafant, 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’activitat d’aparcament de vehicles a
l’estació ferroviària d’alta velocitat situada al nostre municipi, de tal manera que
s’atribueixi al nou titular SABA PARK 3, S.L., amb NIF núm. B66130097, en substitució
de l’entitat Administador d’Infraestructures Ferroviàries (ADIF) (Expedient núm.
11/2011).
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.
Extrem desè.- Comunicació de l’activitat de merceria a exercir per la Sra. Antonia
Aranda Salas a la Carretera de Besalú a Roses núm. 9
Atès que la Sra. Antonia Aranda Salas, amb NIF núm. xxxxxxxx, domiciliada al
C/ xxxxxxxx de Vilamacolum, ha comunicat a aquest Ajuntament en data 19 de
desembre de 2014 (Expedient núm. 41/2014) l’inici de l’activitat de merceria creativa al
local anomenat La Teranyina ubicat a la Carretera de Besalú a Roses núm. 9, planta
baixa, d’aquest municipi, amb referència cadastral NÚM. 5987408DG9758N0001YI.

Atès que amb la comunicació es va adjuntar la documentació establerta a la
Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA).
Atès que l’enginyer tècnic municipal ha efectuat la visita de comprovació de
l’establiment i informa que la instal·lació s’ajusta a la normativa.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- L’Ajuntament de Vilafant es dóna per assabentat que la Sra. Antonia
Aranda Salas, amb NIF núm. xxxxxxxx, exercirà l’activitat de MERCERIA CREATIVA a
la planta baixa de l’immoble ubicat a la Carretera de Besalú a Roses núm. 9 del nostre
municipi.
Segon.- Inscriure l’esmentada activitat 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 300
euros, d’acord amb el contingut de les tarifes establertes a l’Ordenança Fiscal núm. 9
de l’Ajuntament de Vilafant.
Cinquè.- Requerir al titular de l’activitat perquè porti a terme l’actualització de
les dades cadastrals de l’immoble on s’ubica l’activitat, tot personant-se a les oficines
municipals corresponents o al mateix Servei Territorial de cadastre a Girona (Caldrà
portar omplert el model núm. 903N de modificació d’usos cadastrals).

Extrem onzè.- Acord per a la designació de l’advocada Sra. Alicia Mateos Herrero
per a la defensa de l’Ajuntament en el procediment de classificació professional i
reclamació de quantitat interposat per la Sra. xxxxxxxx
Atès el procediment de classificació professional i reclamació de quantitat núm.
23/2015 (Secció MA) instat per la treballadora laboral municipal Sra. xxxxxxxx en
contra del nostre Ajuntament davant del Jutjat Social núm. 1 de Figueres.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Nomenar l’Advocada Sra. Alicia Mateos Herrero per a la defensa legal
de l’Ajuntament de Vilafant en el procediment de classificació professional i reclamació
de quantitat núm. 23/2015 (Secció MA) que se segueix al Jutjat Social núm. 1 de
Figueres, el qual ha estat instat per la treballadora laboral municipal Sra. xxxxxxxx.
Segon.- Autoritzar l'Alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l'execució del present acord.

Extrem dotzè.- Subvencions
12.1.- Informació sobre subvencions concedides
S’informa als assistents que per part de DIPSALUT, organisme de Salut
Pública de la Diputació de Girona, ha estat aprovada la sol·licitud del nostre
Ajuntament en relació al programa de formació de desfibril·lació per a joves (Pm09)
durant el curs escolar 2014-2015 per als alumnes de 4t d’ESO de l’Institut de Vilafant.
Igualment, s’informa de l’ingrés per part de la Diputació de Girona de la
subvenció de 10.000 € per al manteniment del Centre d’Educació Especial Mare de
Déu del Mont.
12.2.- Sol·licitud de subvenció a DIPSALUT per al finançament de despeses d’inversió
per al consultori local 2014-2015

Vista la convocatòria efectuada per DIPSALUT per a la concessió de
subvencions per al finançament de despeses d’inversió als consultoris locals,
publicada al Butlletí Oficial de la Província núm. 244 de data 23 de desembre de 2014.
Vista la necessitat per part del consultori local de Vilafant d’adquirir un
electrocardiògraf i dos tensiòmetres, els quals han estat pressupostats en la quantitat
de 1.467,73 €.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Sol·licitar a DIPSALUT, organisme de Salut Pública de la Diputació de
Girona, la concessió al nostre Ajuntament d’una subvenció de 1.467,73 € (Mil quatrecents seixanta-set euros amb setanta-tres cèntims), en el marc de convocatòria
efectuada per a la concessió de subvencions per al finançament de despeses
d’inversió als consultoris locals durant el període 2014-2015.
Segon.- Autoritzar l'Alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l'execució del present acord.
13.3.- Sol·licitud a la Diputació de Girona per a la concessió d’una subvenció destinada
a dinamització econòmica
Vista la convocatòria efectuada per l’Àrea de Promoció Econòmica de la
Diputació de Girona per a l’atorgament de subvencions per a projectes i accions de
promoció econòmica adreçada als ajuntaments i ens de promoció econòmica
municipals membres de la Xarxa de Serveis Local de Promoció Econòmica (XSLPE)
durant l’anualitat 2015.
Vista la iniciativa municipal per a portar a terme un projecte de dinamització
econòmica que, en el transcurs de la present anualitat, es concretaria en l’elaboració i
actualització d’un cens d’empreses i comerços (1ª Fase) i en la realització d’un procés
participatiu de reflexió i definició d’estratègies per a la dinamització comercial i
empresarial del nostre municipi (2ª Fase), com a fases prèvies al desplegament en
xarxa d’estratègies i accions de promoció d’empreses i comerços.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Sol·licitar a l’Àrea de Promoció Econòmica de la Diputació de Girona
una subvenció de 1.989 € (Mil nou-cents vuitanta-nou euros) per al projecte de
dinamització econòmica previst pel nostre Ajuntament per a l’any 2015, en el marc de
la convocatòria de subvencions per a projectes i accions de promoció econòmica
adreçada als ajuntaments i ens de promoció econòmica municipals membres de la
Xarxa de Serveis Local de Promoció Econòmica (XSLPE) durant l’anualitat 2015.
Segon.- Autoritzar l'Alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l'execució del present acord.
13.4.- Sol·licitud a la Diputació de Girona per al canvi de finalitat d’una part de la
subvenció atorgada al nostre Ajuntament dins del Fons de Cooperació Econòmica i
Cultural de l’any 2014
Vist que la Junta de Govern de la Diputació de Girona, en data de 3 de juny de
2014, atorgà al nostre Ajuntament una subvenció a fons perdut de 57.356 €
(Cinquanta-set mil tres-cents cinquanta-sis euros) en el marc del Fons de Cooperació
Econòmica i Cultural de l’any 2014.
Vist que, dins d’aquesta subvenció, s’inclou un import de 32.718 € (Trenta-dos
mil set-cents divuit euros) corresponent a les despeses d’inversió per a l’execució de
l’actuació d’ampliació del corriol existent paral·lel a la carretera N-260 (Condicionament
d’un camí municipal per a l’itinerari de vianants El Parc-L’Arengada).

Vist que el nostre Ajuntament ha estimat convenient l’ajornament de l’execució
d’aquest projecte, tal com quedà explícit a través de l’acord plenari adoptat el
proppassat 4 de febrer, tenint en compte que la subvenció del PUOSC que també
contribuïa al seu finançament serà finalment destinada a una actuació més urgent i
necessària motivada per les intenses pluges caigudes el dia 30 de novembre de 2014
(Projecte de reurbanització del Carrer Canigó).
Vist, per altra banda, que el nostre Ajuntament, en el transcurs de l’anualitat
2014, ha portat a terme diverses inversions en la xarxa de subministrament d’aigua
potable a través del conveni establert amb l’empresa plurimunicipal de serveis
FISERSA.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Sol·licitar a la Diputació de Girona que autoritzi el canvi de finalitat de
l’import de 32.718 € (Trenta-dos mil set-cents divuit euros) corresponent a les
despeses d’inversió per l’execució de l’actuació d’ampliació del corriol existent paral·lel
a la carretera N-260 (Condicionament d’un camí municipal per a l’itinerari de vianants
El Parc-L’Arengada), inclòs dins la subvenció de 57.356 € (Cinquanta-set mil trescents cinquanta-sis euros) del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural de l’any 2014,
de tal manera que pugui destinar-se a les actuacions d’inversió a la xarxa de
subministrament d’aigua potable de Vilafant portades a terme per part del nostre
Ajuntament en el transcurs de l’anualitat 2014.
Segon.- Traslladar a la Diputació de Girona els justificants de pagament
corresponents a les referides inversions en la xarxa de subministrament d’aigua
potable, als efectes que pugui fer-se efectiu al nostre Ajuntament el referit import de
32.718 €.
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 21,30 hores.
L’ALCALDESSA PRESIDENTA

EL SECRETARI INTERVENTOR

Consol Cantenys i Arbolí

Josep Maria Cortada i Puig

