Ref.: 5/2016

JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió del dia 17 de març de 2016
Lloc: Casa consistorial
Hora d’inici: 13,30 hores
Assistents: Sra. Consol Cantenys i Arbolí (Alcaldessa), Sr. Francesc Gaspar i López, Sra.
Marisa Resta i Buxeda, Sr. Francisco Javier Marin i Estany (Tinents d’Alcalde), Sr. Xavier
Garcia i Rodríguez (Regidor).
Oient: Assisteix com a regidor delegat d’esports, comunicació municipal, noves
tecnologies i joventut el Sr. César González i Crespo.
Secretari: Josep Maria Cortada Puig.
Sota la presidència de l’Alcaldessa, Sra. Consol Cantenys i Arbolí, es declara
vàlidament constituïda i oberta la sessió.
Tot seguit es procedeix a donar compte i resoldre els assumptes que són
competència de la pròpia Junta de Govern Local, que es relacionen a continuació:
1.- Aprovació de l’acta de la sessió del dia 2 de març de 2016
Vista l’acta de la sessió celebrada el dia 2 de març 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. 84/2016
Vista la relació de factures de creditors, Expedient núm. 84/2016, per import de
24.533,56 € (Vint-i-quatre mil cinc-cents trenta-tres euros amb cinquanta-sis cèntims),
que han estat verificades i informades favorablement per Intervenció, la Junta de
Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta l’ACORD de
donar-li la conformitat.
2.2.- Aprovació de la relació de despeses pagades per la Caixa de la Corporació
Vista la relació de les despeses pagades per la Caixa de la Corporació des de
la darrera reunió de la Junta de Govern Local, per import total de 1.276,24 € (Mil doscents setanta-sis euros amb vint-i-quatre 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. 37/2016:
La Junta de Govern Local, examinada la proposta de despesa efectuada i el
corresponent informe d’intervenció, adopta el següent ACORD, amb el vot favorable de la
totalitat dels assistents:
Aprovar la despesa corresponent a la contractació del servei preventiu
d’ambulància per al dia 12/04/2016 amb motiu de la celebració de l’activitat

anomenada Rodajoc, organitzada pel Consell esportiu comarcal juntament amb el
nostre Ajuntament, el qual serà portat a terme per part de Creu Roja (Girona) pel preu
de 119,01 € (Cent dinou euros amb un cèntim), IVA inclòs.
2.4.- Proposta de despesa núm. 53/2016:
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 4 Tm de péllet per a la
caldera del pavelló municipal d’esports, el qual serà subministrat per part de l’empresa
Iberpellet pel preu de 1.137,40 € (Mil cent trenta-set euros amb quaranta cèntims), IVA
inclòs.
2.5.- Proposta de despesa núm. 54/2016:
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 als honoraris de redacció del modificat del
projecte d’arranjament del camí del Mas Bonet fins a la zona del tren d’alta velocitat, la
qual serà portada a terme pel despatx tècnic E.P. Enginyera Grup 7, S.L.P. pel preu de
3.630 € (Tres mil sis-cents trenta euros), IVA inclòs.
2.6.- Proposta de despesa núm. 55/2016:
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 als honoraris de redacció del projecte de
nova connexió hidràulica d’aigües plujanes entre el Carrer Gifré el Pilós i l’Avinguda
Les Mèlies, la qual serà portada a terme pel despatx tècnic E.P. Enginyera Grup 7,
S.L.P. pel preu de 2.420 € (Dos mil quatre-cents vint euros), IVA inclòs.
2.7.- Proposta de despesa núm. 56/2016:
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 recanvis de seients per a
quatre gronxadors situats a places públiques del nostre municipi, els quals seran
subministrats per part de l’empresa PARK’S 3000, S.L. pel preu de 198,92 € (Cent
noranta-vuit euros amb noranta-dos cèntims), IVA inclòs.
2.8.- Proposta de despesa núm. 57/2016:
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 màquina desbrossadora
model FS360CE, motor 2mix, per a la brigada municipal de parcs i jardins, la qual serà
adquirida a l’empresa Planas Maquinària i Serveis, S.L.U. pel preu de 737,10 € (Setcents trenta-set euros amb deu cèntims), IVA inclòs.
2.9.- Proposta de despesa núm. 58/2016:
La Junta de Govern Local, examinada la proposta de despesa efectuada i el
corresponent informe d’intervenció, adopta el següent ACORD, amb el vot favorable de la
totalitat dels assistents:
Aprovar la despesa corresponent al lloguer de material per al show cooking
organitzat amb motiu de la Fira del conill que es celebrarà el proper diumenge 3 d’abril

de 2016, organitzada pel nostre Ajuntament, el qual serà subministrat per part de
l’empresa Opera LLoguers, S.L. pel preu de 341,70 € (Tres-cents quaranta-un euros
amb setanta cèntims), IVA inclòs, més 250 € en concepte de fiança.
2.10.- Proposta de despesa núm. 59/2016:
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 dues carpes de 3 x 3 metres
per a la Fira del conill que es celebrarà el proper diumenge 3 d’abril de 2016,
organitzada pel nostre Ajuntament, i, posteriorment, per a altres activitats que organitzi
igualment l’Ajuntament, les quals seran adquirides a l’empresa Grup Viada Mataró,
S.L. pel preu de 661,63 € (Sis-cents seixanta-un euros amb seixanta-tres cèntims), IVA
inclòs.
2.11.- Proposta de despesa núm. 60/2016:
La Junta de Govern Local, examinada la proposta de despesa efectuada i el
corresponent informe d’intervenció, adopta el següent ACORD, amb el vot favorable de la
totalitat dels assistents:
Aprovar la despesa corresponent a la reparació de l’equip AEQ MPAC-02,
audio-codificador portàtil 2C, de Ràdio Vilafant, la qual serà portada a terme per part
de l’empresa Aplicaciones electronicas QUASAR, S.A. pel preu de 175,60 € (Cent
setanta-cinc euros amb seixanta cèntims), IVA inclòs.
2.12.- Proposta de despesa núm. 61/2016:
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 i
manteniment de diversos semàfors ubicats al nostre terme municipal, el qual serà
subministrat per part de l’empresa ETRA BONAL, S.A. pel preu de 1.236,50 € (Mil doscents trenta-sis euros amb cinquanta cèntims), IVA inclòs.
2.13.- Proposta de despesa núm. 62/2016:
La Junta de Govern Local, examinada la proposta de despesa efectuada i el
corresponent informe d’intervenció, adopta el següent ACORD, amb el vot favorable de la
totalitat dels assistents:
Aprovar la despesa corresponent a la contractació del servei preventiu
d’ambulància per al dia 03/04/2016 amb motiu de la celebració de la Fira del conill,
organitzada pel nostre Ajuntament, el qual serà portat a terme per part de Creu Roja
(Girona) pel preu de 789,74 € (Set-cents vuitanta-nou euros amb setanta-quatre
cèntims), IVA inclòs.
2.14.- Proposta de despesa núm. 63/2016:
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 vestuari d’hivern i estiu per a
l’agent núm. 2216 de la guàrdia municipal, el qual serà subministrat per part de
l’empresa Insigna uniformes, S.L. pel preu de 1.756,84 € (Mil set-cents cinquanta-sis
euros amb vuitanta-quatre cèntims), IVA inclòs.
2.15.- Proposta de despesa núm. 67/2016:
La Junta de Govern Local, examinada la proposta de despesa efectuada, els
pressupostos sol·licitats a tres companyies asseguradores 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 l’assegurança
climatològica per als actes festius a l’aire lliure organitzats pel nostre Ajuntament en el
transcurs de 2016, la qual serà subscrita amb l’asseguradora MAPHRE pel preu de
1.394,39 € (Mil tres-cents noranta-quatre euros amb trenta-nou cèntims), IVA inclòs.

3 .- Recursos humans
3.1.- 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 174/2016 a 233/2016.
3.2.- Concessió als guàrdies municipals Sr. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx
i Sr.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx d’una autorització per a l’assistència a cursos de formació i acord
per al pagament de les despeses d’inscripció als mateixos
Vistes
les
sol·licituds
formulades
pels
guàrdies
municipals
Sr.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
i Sr. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx perquè els sigui autoritzada
l’assistència a cursos de formació i, a la vegada, perquè l’Ajuntament satisfaci els imports
corresponents als drets d’inscripció a aquests mateixos cursos.
Vist que, d’acord amb el que estableix l’article 44 del vigent conveni/acord de les
empleades públiques i dels empleats públics de l’Ajuntament de Vilafant, “es reconeix la
formació com un dret i un deure dels empleats/des” i que, a la vegada, “l’ajuntament
promocionarà o subvencionarà totalment l’assistència de tots el empleats/des a cursos
de formació i perfeccionament necessaris per incrementar l’aptitud professional i la
capacitat del treball que efectuïn”.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Autoritzar al guàrdia municipal Sr. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a assistir a
un Taller d’actualització administrativa, organitzat per l’Institut de Seguretat Pública de
Catalunya, el qual es portarà a terme els dies 18, 19, 20 i 21 d’abril d’enguany.
Segon.- Autoritzar al guàrdia municipal Sr. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx per a la
realització d’un curs online sobre seguretat integral d’edificis i instal·lacions, organitzat
per l’Instituto Superior de Seguridad Pública NETPOL, de cinquanta hores de durada,
el qual portarà a terme fora de la jornada laboral.
Tercer.- Aprovar el pagament per part del nostre Ajuntament dels drets
d’inscripció als referits cursos.
Quart.- Autoritzar l’Alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l’execució del present acord.
4.- Acord d’adhesió a la tercera pròrroga de l’acord marc de subministrament
d’energia elèctrica destinat als ens locals de Catalunya adjudicat pel Consorci

català pel desenvolupament local a l’empresa ENDESA ENERGIA SAU (Exp.
2012/01)
Vist que, en data 29 de gener de 2013, la Comissió Executiva del Consorci
Català pel Desenvolupament Local va adjudicar el subministrament d’electricitat,
destinat a les entitats locals de Catalunya membres del Consorci (Exp. 2012/01), a
l’empresa Endesa Energia SAU, havent-se formalitzat el corresponent contracte
administratiu en data 19 de març de 2013 amb una durada d’un any, des de l’1 d’abril
de 2013 fins el 31 de març de 2014 i la relació de preus unitaris que tot seguit es
detallen:
Terme d´energia

Terme de potència

Preus (€/MWh)
P1

Euros/ kW i any

P2
174,136

P3

P1

135,304

81,077 Sublot 1 (3.0A)

15,754249

152,356

Sublot 2 (2.1A)

35,517224

177,553

86,943 Sublot 3 (2.1 DHA)
150,938

183,228

Sublot 4 (2.0 A)
63,77 Sublot 5 (2.0DHA)

P2

P3

9,452549

6,301700

35,517224
21,893189
21,893189

Vist que, en data 19 de març de 2013, es va formalitzar el contracte de l’Acord
marc entre el Consorci Català pel desenvolupament Local i Endesa Energia SA i que,
posteriorment, en data 11 de juny de 2013, la Comissió Executiva aprovà la
modificació del contracte de l’Acord marc completant la seva oferta amb la
incorporació de la tarifa de mitja tensió 3.1A i 6.1A, en els termes dels preus unitaris
que tot seguit s’indiquen:
Preus terme de Potència
T.A.(*)
P1
P2
P3
P4
3.1A
25,588674
15,779848
3,618499
0,000000
6.1
17,683102
8,849205
6,476148
6,476148
(*) Segons Ordre IET 221/2013 de 16 de febrer (Eur./kW any).

P5
0,000000
6,476148

P6
0,000000
2,954837

Preus terme d’energia ( sense Impost electricitat i sense IVA)
T.A.
3.1A
6.1

PRODUCTE
TP-DH3C
TP-DH6B

PREUS ENERGÍA (€/MWh)
P1
P2
P3
138,231
119,319
85,149
171,405
138,415
114,815

P4
0,000
90,875

P5
0,000
84,756

P6
0,000
69,520

Vist que, en data 28 de gener de 2014, la Comissió Executiva aprovà la
proposta d’acord relativa a la pròrroga de l’acord marc relatiu al subministrament
d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya, per un termini de
dotze mesos, des de l’1 d’abril de 2014 al 31 de març de 2015, havent-se notificat
prèviament a l’adjudicatària l’oferta de pròrroga.
Vist que, en data 10 de febrer de 2015, la Comissió Executiva ha aprovat la
proposta d’acord relativa a la segona pròrroga i la cessió a l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques (ACM) de l’acord marc relatiu al subministrament d’energia
elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya, per un termini de dotze
mesos, des de l’1 d’abril de 2015 al 31 de març de 2016, havent-se notificat
prèviament a l’adjudicatària l’oferta de pròrroga i la cessió dels contracte a l’ACM la
qual va mostrar la seva conformitat dins el període d’audiència establert a la clàusula
setena del PCAP.
Vist que, en data 19 de febrer de 2016, l’ACM ha aprovat la proposta d’acord
relativa a la tercera pròrroga de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica
amb destinació a les entitats locals de Catalunya, per un termini de nou mesos, des de
l’1 d’abril de 2016 al 31 de desembre de 2016, havent-se notificat prèviament a

l’adjudicatària l’oferta de pròrroga la qual va mostrar la seva conformitat dins el període
d’audiència establert a la clàusula setena del PCAP.
Vist el que disposen la clàusula setena del plec de clàusules administratives
que regula l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica i gas natural amb
destinació als ens locals de Catalunya (Exp. 2012/01) en quan als períodes de
pròrroga de la durada del contracte; la clàusula trenta-sisena del plec de clàusules
administratives que regula l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica i gas
natural amb destinació als ens locals de Catalunya (Exp. 2012/01) en quan a
l’adjudicació i formalització dels contractes derivats de l’Acord marc; l’article 156 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 (TRLCSP) pel que fa a la formalització dels
contractes administratius mitjançant la signatura per les parts del contracte dels
corresponents documents contractuals; l’article 23.2 del TRLCSP sobre les pròrrogues
previstes en la durada dels contractes; l’article 53.1 del decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
i resta de disposicions vigents en matèria de règim local que regulen el funcionament i
competències de l’Ajuntament.
Per tot això, d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de
dret assenyalats anteriorment, la Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la
totalitat dels assistents, adopta el següent ACORD:
Primer.- Que l’Ajuntament de Vilafant s’adhereix a la tercera pròrroga de l’Acord
marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya
membres del Consorci (Exp. 2012/01), per un termini de nou mesos, que va des de l’1
d’abril de 2016 al 31 de desembre de 2016, amb les següents condicions
econòmiques:
Terme d´energia

Terme de potència

Preus (€/MWh)
P1

P2

P3

115,002

96,809

69,217

141,560
163,494

85,352
125,265

144,809

65,076

Preus (€/kW i any)
P1

P2

P3

Sublot 1 (3.0A)

40,728885

24,437330

16,291555

Sublot 2 (2.1A)

44,444710

Sublot 3 (2.1 DHA)

44,444710

Sublot 4 (2.0 A)

42,043426

Sublot 5 (2.0DHA)

42,043426

Tal i com disposa la clàusula vint-i-sisena del PCAP, s’aplicaran als preus les
corresponents actualitzacions que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo pugui dictar en
relació a les parts de preu regulades en cada moment, que afectin al terme d’energia i que
siguin directament aplicables als consumidors finals de l’energia.
T.A.

PRODUCTE

3.1A

TP-DH3C

6.1

TP-DH6B

PREUS ENERGÍA (€/MWh)
P1
P2
P3

P4

P5

P6

100,866
114,754

78,696

75,889

64,956

88,530
97,365

68,709
92,471

Segon.- Autoritzar a l’ACM l’accés a les dades de subministrament elèctric
d’aquest ens local a efectes exclusius de seguiment i control del contracte pel bon fi de
la seva execució.
Tercer.- Assabentar d’aquest acord, pels seus efectes i coneixement, a
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (Carrer València, 231, 6ª, 08007,
Barcelona).
Quart.- Notificar aquest acord a Endesa Energia, SAU (Av. Vilanova 12, 08018,
Barcelona) com empresa adjudicatària del contracte derivat de l’Acord marc de
subministrament d’electricitat.
Cinquè.- Autoritzar l’Alcaldia-Presidència per portar a terme tots aquells actes i
gestions que siguin necessaris a l’execució del present acord.

5.- Concessió de la targeta d’aparcament individual per a persones amb
discapacitat a la Sra. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Vist l’escrit que presenta la Sra. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (R.E. 539/2016)
sol·licitant la concessió de targeta la d’aparcament per a persones amb disminució,
amb la modalitat de titular conductor, mitjançant l’imprès normalitzat facilitat pel
Departament de Benestar Social i Família.
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió de data 27 de maig de 2015,
adoptà l’acord d’atorgar a aquesta mateixa Sra. la targeta d’aparcament per a
persones amb disminució amb la modalitat de titular no conductor.
Atès que, juntament amb la sol·licitud, s’acompanya la resolució del Cap del
Servei d’Atenció a les Persones dels Serveis Territorials a Girona del Departament de
Benestar i Família que acredita que té un grau de discapacitat del XX %.
Vist que, d’acord amb el contingut d’aquesta resolució, la sol·licitant supera el
barem que determina l’existència de dificultats de mobilitat, la qual cosa és requisit
indispensable perquè pugui ésser-li concedida la targeta.
Vist el que estableix el Decret 97/2002, de 5 de març, sobre la targeta
d'aparcament per a persones amb disminució i altres mesures adreçades a facilitar el
desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda.
Ates que concorren en la sol·licitant els requisits legals per obtenir la targeta
d’aparcament individual per a persones amb disminució física.
Atès que correspondrà, igualment, l’anul·lació de la targeta d’aparcament per a
persones amb disminució amb la modalitat de titular no conductor, concedida a la Sra.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx per acord de la Junta de Govern Local de data 27 de maig de
2015, per tal d’evitar la duplicitat.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Concedir a la Sra. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx la targeta d’aparcament per a
persones amb disminució física, en la modalitat de conductor.
Segon.- Anul·lar la targeta d’aparcament per a persones amb disminució, amb
la modalitat de titular no conductor, concedida a la Sra. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx per
acord de la Junta de Govern Local de data 27 de maig de 2015.
Tercer.- Notificar aquesta resolució a la interessada.

6.- Expedient de canvi de titularitat de la llicència d’un taller de planxisteria situat
al Carrer Vilamalla núm. 67 a favor del Sr. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Expedient
núm. 379/1997)
Atès que el Sr. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, amb NIF núm. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ha
sol·licitat a aquest Ajuntament el canvi de titularitat de la llicència de Taller de
Planxisteria situat al Carrer Vilamalla núm. 67, amb referència cadastral
58868007DG9758N0001HI, tot adjuntant la documentació establerta per part de la
Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA), per als canvis
de titularitat.
Atès que l’enginyer tècnic municipal ha informat favorablement aquest canvi,
pel que fa a la documentació presentada i que, a la vegada, ha indicat que caldrà
requerir al nou titular l’adequació de l’activitat a l’esmentada Llei 20/2009 amb
l’aportació d’un nou projecte o avaluació ambiental verificada, i així entrar en el règim
de controls periòdics.
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 Taller de
Planxisteria situat al Carrer Vilamalla núm. 67 (referència cadastral
58868007DG9758N0001HI), de tal manera que s’atribueixi al nou titular Sr.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, amb NIF núm. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, en substitució del Sr.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, amb NIF núm. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. (Expedient núm.
379/1997).
Segon.- Inscriure l’esmentat canvi de titularitat en el Registre municipal
d’activitats.
Tercer.- Requerir al Sr. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx perquè porti a terme l’adequació
d’aquesta activitat a la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats,
amb la presentació a aquest Ajuntament, en el termini màxim d’un mes des de la
notificació del present acord, d’un nou projecte o avaluació ambiental verificada, i així
entrar en el règim de controls periòdics.
Quart.- Notificar a l’interessat el present acord.
Cinquè.- 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.

7.- Comunicació de l’activitat de bar-restaurant a exercir per PICAUNAMICA, S.L.
a l’estació ferroviària Figueres-Vilafant (Expedient núm. 2014/25)
Atès que l’entitat PICAUNAMICA, S.L., amb NIF núm. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
domiciliada al C/ Monturiol núm. 4, esc. B, 1er-1ª de Figueres, ha comunicat a aquest
Ajuntament en data 12 d’agost de 2014 (Expedient núm. 25/2014) l’inici de l’activitat de
bar-restaurant a l’estació ferroviària d’alta velocitat Figueres-Vilafant situada a
l’Avinguda
Puig
Grau,
d’aquest
municipi
(referència
cadastral
17235A001090050000PD);
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) i que, amb
posterioritat, ha aportat la documentació tècnica que li ha estat requerida per part dels
serveis tècnics municipals; i
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 PICAUNAMICA,
S.L., amb NIF núm. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, domiciliada al C/ Monturiol núm. 4, esc. B,
1er-1ª de Figueres, exercirà l’activitat de bar-restaurant a ubicada a l’estació ferroviària
d’alta velocitat Figueres-Vilafant, situada a l’Avinguda Puig Grau 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 600
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).
8.- Comunicació de l’activitat d’emmagatzemament de material elèctric a exercir
per Ribe Energy Machinery, S.L. a la Carretera de Besalú-Roses núm. 21
(Expedient núm. 2015/27)

Atès que el Sr. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, amb DNI núm. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, en
nom i representació de l’entitat mercantil Ribe Energy Machinery, S.L., amb NIF núm.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, domiciliada al Carrer Sant Maurici núm. 2 de Vilafant, ha
comunicat a aquest Ajuntament en data 14 de setembre de 2015 (Expedient núm.
27/2015) l’inici de l’activitat d’emmagatzemament elèctric ubicada a la Carretera de
Roses-Besalú
núm.
21
d’aquest
municipi,
amb
referència
cadastral
5887808DG9758N0001UI.
Atès que l’enginyer tècnic municipal informa que aquesta activitat es classifica
com a innòcua.
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); i
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 Ribe Energy
Machinery, S.L., amb NIF núm. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, domiciliada al Carrer Sant
Maurici núm. 2 de Vilafant, exercirà l’activitat d’emmagatzemament elèctric a la
Carretera de Roses-Besalú núm. 21 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).

9.- Acord d’habilitació a la Sociedad estatal de correos y telégrafos, S.A. per a
l’exercici de l’activitat d’oficina de correus al C/Catalunya núm. 5 baixos a l’haver
donat compliment al tràmit de control ambiental inicial (Expedient núm.
277/2006)
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió de data 13 de desembre de 2006,
atorgà a la Sociedad estatal de correos y telégrafos, S.A, amb NIF núm. A83052407,
una llicència ambiental per a la instal·lació d’una oficina de correus, situada al Carrer
Catalunya núm. 5, baixos, de la nostra localitat, amb referència cadastral
6876101DG9767N0001 RK (Expedient núm. 277/2006).
Vist que aquesta activitat estava inclosa dins l’Annex III del Decret 136/1999,
de 18 de maig, pel qual s’aprovava el Reglament general de desplegament de la Llei
3/1998, de 27 de febrer, d’intervenció integral de l’administració ambiental i
s’adaptaven els seus annexos.
Vist que l’esmentat acord condicionà l’efectivitat de la llicència a la justificació
de l’adequació de l’activitat i de les instal·lacions a la mateixa, mitjançant certificat emès
pel tècnic director del projecte, i al compliment dels requisits exigibles i de les mesures
correctores proposades a l’informe del servei tècnic.
Vist que l’enginyer tècnic municipal, en data de 10 de març de 2016, ha
informat que la instal·lació s’ajusta al projecte presentat i que compleix els
requeriments ambientals exigibles, per la qual cosa pot continuar-se l’exercici de
l’activitat.
Vist el que disposa l’article 73 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de
prevenció i control de les activitats, pel que fa al control de les activitats sotmeses a
comunicació.

La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Habilitar a la Sociedad estatal de correos y telégrafos, S.A, amb NIF
núm. A83052407, per a l’exercici de l’activitat d’oficina de correus, situada al Carrer
Catalunya núm. 5, baixos, de la nostra localitat, d’acord amb la llicència concedida per
la Junta de Govern Local de data 13 de desembre de 2006, a l’haver-se verificat el
compliment de les condicions de la llicència a través de la corresponent acta de
comprovació (Expedient núm. 277/2006).
Segon.- Establir, d’acord amb l’article 73 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre,
de prevenció i control de les activitats, que la referida activitat sigui sotmesa al règim
d’autocontrols periòdics, el resultat dels quals es verificarà d’acord amb el que
estableixi l’ordenança municipal.
Tercer.- 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).
Quart.- Autoritzar l’Alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l’execució del present acord.

10.- Concessió al Sr. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx dels drets funeraris de tres nínxols
del cementiri municipal
Vist l’escrit que presenta el Sr. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, en nom i representació
del Sr. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, amb DNI núm. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sol·licitant el canvi
de titularitat dels drets dels nínxols núms. 109, 110 i 111 del Sector Est del Cementiri
municipal, els quals figuren actualment a nom de la difunta mare del representat Sra.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Atès l’informe favorable dels serveis municipals.
Vist el que disposen els articles 26 i 27 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. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, amb DNI núm.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, la transmissió dels drets funeraris dels nínxols núms. 109, 110 i
111 del Sector Est del Cementiri municipal.
Segon.- Establir com a condició per a la concessió de la titularitat d’aquests
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.

11.- Concessió a la Sra. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx dels drets funeraris d’un nínxol
del cementiri municipal
Vist l’escrit que presenta la Sra. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, amb DNI núm.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, en el qual sol·licita la concessió del nínxol núm. 48, 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 a la Sra. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, amb DNI núm.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, els drets funeraris del nínxol núm. 48, 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.
12.- Acceptació de la cessió efectuada per la Sra. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx dels
drets funeraris d’un nínxol del cementiri municipal
Vist l’escrit que presenta la Sra. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, amb DNI núm.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, en el qual ofereix al nostre Ajuntament la cessió gratuïta dels
drets funeraris corresponents al nínxol núm. 168, Sector Oest-B, pis tercer, del
Cementiri municipal i, a la vegada, sol·licita traslladar les restes del difunt Sr.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, enterrat l’any 1971, al nínxol de la seva titularitat núm. 48 del
sector B.
Atès l’informe favorable dels serveis municipals.
Vist el que disposen els articles 29 i 33 del Reglament del Cementiri municipal,
aprovat per acord plenari de 15 de maig de 2012.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Acceptar la cessió gratuïta a l’Ajuntament de Vilafant dels drets
funeraris corresponents al nínxol núm. 168, Sector Oest-B, pis tercer, del Cementiri
municipal efectuada per la Sra. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, amb DNI núm.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Segon.- Autoritzar la Sra. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx perquè porti a terme el trasllat
de les despulles del Sr. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx dipositades a l’esmentat nínxol 168 al
nínxol núm. 48, sector B, del Cementiri municipal, del qual és titular la Sra.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Tercer.- Autoritzar l'alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris per a l'execució de l'anterior acord.
13.- Concessió a les Sres. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx i
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx dels drets funeraris de dos nínxols del cementiri
municipal
Vist l’escrit que presenta la Sra. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, amb DNI núm.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, en el qual sol·licita la concessió de la titularitat dels nínxols
núms. 46 i 47, sector B, del Cementiri municipal, juntament amb les seves filles Sres.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx i Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
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 a les Sres. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, amb DNI núm.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, amb DNI núm. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, i
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, amb DNI núm. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, els drets funeraris dels
nínxols núm. 46 i 47, sector B, del Cementiri municipal, per terceres parts indivises.
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.

14.- Concessió al Sr. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx dels drets funeraris d’un columbari
del cementiri municipal
Vist l’escrit que presenta el Sr. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, amb DNI núm.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, en el qual sol·licita la concessió del columbari núm. 2, 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. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, amb DNI núm.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, els drets funeraris del columbari núm. 2, 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
columbari 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.
15.- Concessió de les llicències municipals per a l’ocupació de la via pública amb
taules i cadires durant 2016
Vistes les sol·licituds presentades per diversos establiments del municipi per tal
que els sigui concedida la llicència municipal per a l’ocupació de la via pública amb taules
i cadires, i tribunes o elements anàlegs durant la present anualitat 2016.
Vist que, per part dels serveis tècnics municipals, s’han portat a terme les
comprovacions oportunes en relació a les ocupacions sol·licitades.
Vist, igualment, que per part de la inspecció municipal, s’ha constatat l’existència
d’una ocupació de la via pública que no ha estat objecte de sol·licitud per part del seu
beneficiari, la qual es portà a terme igualment durant l’any 2015 sense la corresponent
autorització.

La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Concedir als establiments que es relacionen a continuació la llicència
municipal per a l’ocupació de la superfície de la via pública que s’indica amb taules,
cadires, tribunes o elements anàlegs, durant el període de temps que també s’assenyala:
1.- Titular (establiment): Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Les 3M)
Ubicació: Carrer Comerç, 54
m² ocupats: 2 m² amb taules i cadires
Període d’ocupació: 1/1/2016 a 31/12/2016, excepte diumenges i festius
2.- Titular (establiment): Catena Empordà, S.L.
Ubicació: Carretera d’Olot (Besalú-Roses), 22
m² ocupats: 4,5 m² amb taules i cadires, tribuna inclosa
Període d’ocupació: 15/3/2016 a 31/12/2016
m² ocupats: 14 m² amb taules i cadires, tribuna inclosa
Període d’ocupació: 1/6/2016 a 15/11/2016
Excepte els diumenges des de l’1/7/2016 al 30/9/2016
3.- Titular (establiment): Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Bar L’Era)
Ubicació: Carrer Ciutadella, 13
m² ocupats: 12 m² amb taules i cadires
Període d’ocupació: Tot l’any 2016, excepte diumenges
4.- Titular (establiment): Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Nova Fleca)
Ubicació: Carrer Requesens, 21
m² ocupats: 18 m² amb taules i cadires, tribuna inclosa.
Període d’ocupació: 1/1/2016 a 31/12/2016
5.- Titular (establiment): Gibert i Filles Porterias,S.L. (Fleca Pa Pa)
Ubicació: Carretera d’Olot (Besalú-Roses), 10
m² ocupats: 9 m² amb taules i cadires
Període d’ocupació: Tot l’any 2016
6.- Titular (establiment): Duran Giralt, S.L. (Bar-restaurant Can Costa)
Ubicació: Carrer Espígol, 16
m² ocupats: 26 m² amb taules i cadires
Període d’ocupació: Tot l’any 2016, amb 1 dia i ½ de festa setmanal
Segon.- Liquidar al Sr. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, titular de l’establiment Les 3M, la
taxa per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local
corresponent a l’ocupació de 2 m² de via pública (Carrer Comerç, 54) amb taules i cadires
durant tot l’any 2015, excepte diumenges i festius.
Tercer.- Portar a terme la liquidació de la taxa per la utilització privativa o
l’aprofitament especial del domini públic local corresponent a les ocupacions de via
pública autoritzades per a 2016.
Quart.- Autoritzar l’Alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l’execució del present acord.
16.- Sol·licitud al Consell Comarcal de l’Alt Empordà perquè es porti a terme una
reunió amb les entitats bancàries ubicades a la comarca amb la finalitat de
tractar la problemàtica dels habitatges desocupats
Vista la problemàtica que es genera a Vilafant i a altres municipis de la
comarca en relació a la prevenció de les ocupacions il·legals d’habitatges desocupats.
Vist el compromís del Consell Comarcal de l’Alt Empordà de treballar per evitar
aquesta mena d’ocupacions tenint en compte les competències que aquesta
Administració té atribuïdes en matèria d’habitatge.
Vist que, en el transcurs de la reunió mantinguda per part de l’Alcaldessa de
Vilafant amb el President del Consell Comarcal, es va preveure portar a terme una
reunió conjunta amb representants de les diverses entitats bancàries amb sèu a l’Alt

Empordà per tal de sol·licitar a les mateixes que posin a disposició de les
Administracions públiques afectades aquells habitatges dels quals són titulars i que
actualment no estan ocupats per tal d’incorporar-los a les borses d’habitatge públic de
lloguer social; i
Vist que el nostre Ajuntament estima que únicament amb una política
adequada de foment de l’habitatge públic amb la introducció del lloguer social podran
evitar-se les situacions problemàtiques que s’originen contínuament amb l’ocupació
il·legal dels habitatges desocupats que hi ha a la nostra comarca.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta l’ACORD següent:
Primer.- Sol·licitar al Consell Comarcal de l’Alt Empordà que convoqui una
reunió amb els representants dels Bancs i Caixes amb sèu a la comarca de l’Alt
Empordà per tal de sol·licitar-los que posin a disposició de les Administracions
públiques afectades els habitatges desocupats de la seva titularitat amb la finalitat que
puguin ésser incorporats a les borses d’habitatge públic de lloguer social i contribuir,
d’aquesta manera, a la prevenció de les ocupacions il·legals que, de forma reiterada,
s’estan produint a diversos municipis de la nostra comarca.
Segon.- Autoritzar l’Alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris per a l’execució del present acord.
17.- Aprovació de les la relació de liquidacions de plusvàlua corresponents al
període del 25/01/2016 al 17/03/2016
Vistes les liquidacions pel concepte d’Impost municipal sobre l’increment del valor
dels terrenys de naturalesa urbana que han estat practicades per part dels serveis de
gestió tributària del nostre Ajuntament, les quals corresponen al període comprès entre
el 25 de gener i el 17 de març de 2016;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar les liquidacions que es relacionen a continuació pel concepte
d’Impost municipal sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana:
Núm. liq.
Referència Nom (Contrib)
1616000024 5074628
Xxxxxxxxxxxx

Transm. Nom transmitent

Adq. Nom adquirent

Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx

1616000025 5074628

Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx

1616000026 5074628

Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx

1616000027 5074628

Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx

1616000028 5074628

Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx

1616000029 5074628

Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx

1616000030 7468906

Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx

Segon.- Autoritzar l’Alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris per a l’execució del present acord.
18.- Aprovació del Plec de clàusules administratives particulars i prescripcions
tècniques que ha de regir la concessió de la gestió i explotació del servei de Bar
del “Quiosc-Xiringuito” del Parc de Les Mèlies a partir de l’any 2016, mitjançant
procediment negociat
Atesa la recent renúncia de l’adjudicatària del vigent contracte corresponent a
la gestió i explotació del servei de Bar del “Quiosc-Xiringuito” del Parc de Les Mèlies,

Import
305,81
226,75
305,81
305,81
226,75
305,81
294,47

s’ha vist la conveniència de convocar novament la licitació per a la concessió
administrativa d’aquest servei.
Atès que, per la característica del servei a contractar, es considera com a
procediment més adequat per a la seva licitació el procediment negociat amb
publicitat.
Atès que s’ha emès Informe del Secretari-Interventor sobre el percentatge que
suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent i
sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir.
Atès que, per part dels serveis jurídics, s’ha redactat i incorporat a l’expedient el
Plec de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que han de regir
l’adjudicació del contracte.
De conformitat amb allò que estableix l’article 110 i la Disposició Addicional
Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial
decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació per a l’any 2016 i dos més,
mitjançant procediment negociat amb publicitat, del servei consistent en la gestió i
explotació del servei de Bar del “Quiosc-Xiringuito” del Parc de Les Mèlies de
l’Ajuntament de Vilafant.
Segon.- Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i prescripcions
tècniques que han de regir la concessió de la gestió i explotació del servei de Bar del
“Quiosc-Xiringuito” del Parc de Les Mèlies, pel procediment negociat amb publicitat.
Tercer.- Publicar l’anunci corresponent a la present licitació al Perfil del
contractant de l’Ajuntament de Vilafant i a un periòdic de difusió al territori.
Quart.- Autoritzar l’Alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l’execució del present acord.
19.- Aprovació del plec de clàusules administratives particulars i del plec de
condicions tècniques que han de regir la contractació del servei municipal de
neteja de l’Institut de Vilafant
Vista la voluntat municipal de prestar, mitjançant una contractació externa, el
servei de neteja de l’Institut de Vilafant, per al qual el nostre Ajuntament té subscrit un
conveni amb la direcció d’aquest centre educatiu.
Vist que, des dels serveis jurídics de la Corporació, ha estat redactat el Plec de
clàusules administratives particulars que ha de regir la contractació d’aquest servei
municipal i que per part dels serveis tècnic municipal ha estat redactat el corresponent
Plec de prescripcions tècniques, els quals han estat incorporats a l’expedient.
Vist que, ateses les especificitats i el cost d’aquest servei, s’ha estimat que el
procediment més adequat per a la seva contractació és el negociat sense publicitat.
Vist que a l’informe emès pel Secretari-Interventor consta que el percentatge
que suposarà la contractació és inferior al 10% dels recursos ordinaris del pressupost
vigent.
Vist que aquest mateix informe refereix quina és la legislació aplicable, el
procediment a seguir, i l’òrgan competent per aprovar i adjudicar el contracte.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment negociat
sense publicitat, del servei municipal de neteja de l’Institut de Vilafant per un any de
durada, prorrogable un any més de mutu acord.
Segon.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de
prescripcions tècniques que han de regir la contractació d’aquest servei pel
procediment negociat sense publicitat.

Tercer.- Sol·licitar ofertes a les següents empreses o associacions:
Neteges Vilafant
Act-ser-7, S.L.
M+Plus
Eulen, S.A.
Quart.- Autoritzar l'Alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l'execució del present acord.
20.- Acord de pròrroga de la comanda de l’assessorament professional en el
servei municipal d’abastament d’aigua fins al 31 de desembre de 2016
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 13 de gener de 2016,
adoptà de prorrogar fins al 31 de març de 2016 el contracte subscrit amb el despatx
d’enginyeria Medi 21 Consult, representat per l’enginyer Sr. Joan Gaya i Fuentes, per
a l’assessorament del nostre Ajuntament en tots els aspectes relatius a la xarxa
domiciliària d’aigua potable.
Atès que s’ha vist la conveniència que l’enginyer Sr. Joan Gaya i Fuentes
segueixi prestant a l’Ajuntament de Vilafant els seus serveis professionals durant tot
l’any 2016 amb la finalitat que pugui efectuar el seguiment tècnic de les inversions a la
xarxa municipal d’aigua contemplades al nou contracte programa subscrit amb
l’empresa plurimunicipal FISERSA.
Atès que la proposta econòmica corresponent 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 31 de desembre de 2016 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 700 € (Set-cents euros), més IVA, per a cadascun dels trimestres objecte de la
present pròrroga (Del segon al quart trimestre de 2016).
Tercer.- Autoritzar l’Alcaldessa Presidenta perquè porti a terme tots aquells
actes i gestions que siguin necessaris a l’execució de l’anterior acord.
21.- Llicències municipals d’obres menors
Es dóna compte de les llicències d’obres menors atorgades per la Sra. Alcaldessa,
que a continuació s’indiquen:
.- Exp. núm. 2016/4, a instància d’xxxxxxxxxxxxxxxxxxx per a la construcció d’una
rampa d’accés al garatge de l’habitatge situat a l’Av. Les Mèlies, 22.
.- Exp. núm. 2016/5, a instància de xxxxxxxxxxxxxxxxxxx per al canvi d’obertures,
paviment, cuina i bany a l’Av. Maria Torres, 15.
.- Exp. núm. 2016/6, a instància d’ xxxxxxxxxxxxxxxxxxx per al revestiment amb obra
d’una xemeneia situada al Carrer Lleida, 23.
.- Exp. núm. 2016/7, a instància d’ xxxxxxxxxxxxxxxxxxx per a pintar la tanca exterior
de l’habitatge situat al Carrer Guifré el Pilós, 26.

.- Exp. núm. 2016/8, a instància d’ xxxxxxxxxxxxxxxxxxx per a l’obertura de la vorera
amb la finalitat de reparar la connexió a la xarxa de clavegueram davant de l’habitatge
situat al Carrer La Garriga, 4.
.- Exp. núm. 2016/10, a instància de xxxxxxxxxxxxxxxxxxx per a posar rajoles a la
part davantera de la tanca de l’habitatge situat al Carrer Canigó, 9.
.- Exp. núm. 2016/11, a instància de xxxxxxxxxxxxxxxxxxx per a la construcció d’una
piscina a l’habitatge situat a l’Av. Maria Torres, 39.
.- Exp. núm. 2016/12, a instància d’ xxxxxxxxxxxxxxxxxxx per a la reparació del xanfrà
de l’entrada al garatge de l’habitatge situat al Carrer Ciutadella, 12.
.- Exp. núm. 2016/13, a instància de xxxxxxxxxxxxxxxxxxx per a la construcció d’una
piscina a l’habitatge situat al Carrer Eduard Vayreda, 9.
.- Exp. núm. 2016/14, a instància de xxxxxxxxxxxxxxxxxxx per a la reparació d’una
rampa d’accés al garatge, d’una esquerda a la façana i del baixant d’aigües de l’habitatge
situat al Carrer Navata, 13.
.- Exp. núm. 2016/15, a instància de xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. per a pintar la façana de
l’habitatge situat al Carrer Comerç, 44.
.- Exp. núm. 2016/17, a instància de xxxxxxxxxxxxxxxxxxx per a la construcció d’una
sala de bany l’habitatge situat al Carrer Tramuntana, 80 baixos.
.- Exp. núm. 2016/19, a instància de xxxxxxxxxxxxxxxxxxx per a treure gespa i
enrajolar el jardí de l’habitatge situat al Carrer Llobregat, 27.
.- Exp. núm. 2016/20, a instància de xxxxxxxxxxxxxxxxxxx per a la construcció del
paviment de la segona planta, la reforma del bany i l’enderrocament d’un envà a
l’habitatge situat al Carrer Figueres, 49.
.- Exp. núm. 2016/21, a instància de xxxxxxxxxxxxxxxxxxx per a la reforma de la
cuina de l’habitatge situat al Carrer Almogàvers, 15.
.- Exp. núm. 2016/22, a instància de xxxxxxxxxxxxxxxxxxx per a aixecar teules del
garatge i posar terra per a fer una terrassa a l’habitatge situat al Carrer Mossèn Cinto
Verdaguer, 3.

22.- Denegació de la llicència municipal d’obres sol·licitada per la Sra.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx per a la construcció d’un cobert agrícola
Vista la sol·licitud (R.E. núm. 2106/2015) efectuada per l’arquitecte Sr.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, en nom i representació de la Sra. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, amb DNI
núm. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, relativa al projecte de construcció a la parcel·la núm. 193 del
Polígon 4 del Cadastre de Béns Immobles de naturalesa rústica de Vilafant, la qual limita
amb el camp municipal de futbol, d’un cobert agrícola per a productes agrícoles i per a
maquinària per a la seva recol·lecció i transport, als efectes de sol·licitar la corresponent
llicència municipal d’obra major.
Vist que, tal com consta a l’informe emès per l’arquitecte municipal, aquesta finca
està classificada com a “sòl no urbanitzable de protecció agrícola (d1)” pel Pla General
d’Ordenació Urbana de Vilafant i únicament s’hi admeten aquelles construccions

destinades a explotacions agrícoles que tinguin relació amb la naturalesa i el destí de la
finca.
Vist que, d’acord amb la inspecció ocular de la parcel·la núm. 193 del Polígon 4
del Cadastre de Béns Immobles de naturalesa rústica de Vilafant, es constata que, a
l’actualitat, aquesta finca no està destinada a cap mena de producció agrícola.
Vist que, al no quedar suficientment acreditada a la documentació aportada per la
sol·licitant la vinculació de l’edificació proposada al destí de la finca on ha de situar-se, ha
estat sol·licitat al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la
Generalitat de Catalunya que informi al nostre Ajuntament en relació al destí agrícola de
la referida finca.
Vist que l’oficina comarcal dels serveis territorials d’aquest Departament han
informat al nostre Ajuntament que la Sra. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx no consta a cap base de
dades del Departament com a titular de cap explotació agrícola ni ramadera i que, com a
mínim, en el transcurs de l’any 2015 aquesta Sra. no ha presentat la Declaració Única
Agrària (DUN) que obligatòriament han de presentar els titulars d’explotacions agràries.
Atès que, a la vista de la normativa urbanística prevista al planejament general
per al “sòl no urbanitzable de protecció agrícola (d1)”, de la inspecció ocular de la finca i
de l’informe emès per l’oficina comarcal del Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, els serveis jurídics municipals
informen que no queda suficientment acreditat que el cobert agrícola proposat tingui
relació amb el destí de la parcel·la núm. 193 del Polígon 4 del Cadastre de Béns
Immobles de naturalesa rústica de Vilafant.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Desestimar la sol·licitud efectuada per la Sra. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, amb
DNI núm. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, per a la construcció d’un cobert agrícola per a productes
agrícoles i per a maquinària per a la seva recol·lecció i transport a la parcel·la núm. 193
del Polígon 4 del Cadastre de Béns Immobles de naturalesa rústica de Vilafant, ten int en
compte que no queda suficientment acreditat que el cobert agrícola proposat tingui
relació amb el destí actual de l’esmentada parcel·la.
Segon.- Autoritzar l’Alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l’execució del present acord.
23.- Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona per a la restauració i
conservació d’immobles d’interès patrimonial (Palol Sabaldòria)
Vista la convocatòria per a l’any 2016 efectuada pel Ple de la Diputació de Girona
per a la concessió de subvencions destinades a la restauració i conservació d’immobles
d’interès patrimonial.
Vista la conveniència de sol·licitar una subvenció, en el marc de la referida
convocatòria, per portar a terme una nova intervenció arqueològica al conjunt
monumental de Palol Sabaldòria, la realització de treballs per al desmuntatge del sostre
d’uralita de l’edificació ubicada a la finca recentment adquirida pel nostre Ajuntament a la
finca de Palol Sabaldòria, i la realització de la subfase de la planta baixa de la Masia de
Palol Sabaldòria corresponent a l’accessibilitat a la mateixa.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Sol·licitar al Servei de Monuments de la Diputació de Girona una
subvenció econòmica de 50.000 € (Cinquanta mil euros) per a l’execució durant l’any
2016 d’una nova intervenció arqueològica al conjunt monumental de Palol Sabaldòria per
part de l’arqueòloga Sra. Anna Augé, per a la realització de treballs de desmuntatge del
sostre d’uralita de l’edificació ubicada a la finca recentment adquirida pel nostre
Ajuntament a la finca de Palol Sabaldòria, i per a la realització dels treballs corresponents
a la subfase de la planta baixa de la Masia de Palol Sabaldòria (accessibilitat).

Segon.- Autoritzar l’Alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l’execució del present acord.
24.- Concessió al Centre de dia i de recursos Pere Llonch de l’exempció de
pagament del compostador casolà
Vist que per part de la Sra. Anna Isern Vilardell, en nom i representació del Centre
de dia i de recursos Pere Llonch, ha estat sol·licitada al nostre Ajuntament (R.E. núm.
473/2016) la concessió de l’exempció de pagament del cost del compostador casolà
tenint en compte el caràcter social de les funcions que porta a terme aquest Centre.
Vist que aquest Centre porta a terme una important tasca per a l’atenció diürna de
persones amb discapacitat física i que la instal·lació d’un compostador casolà en el
Centre està inclòs en el projecte educatiu d’hort urbà del mateix.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Concedir al Centre de dia i de recursos Pere Llonch l’exempció de
pagament del cost del compostador casolà tenint en compte el caràcter social de les
funcions que porta a terme aquesta institució.
Segon.- Autoritzar l’Alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l’execució del present acord.
25.- Pròrroga del conveni amb Xarxa Audiovisual Local, S.L. per a la producció,
cessió i emissió del programa de Ràdio Vilafant Ruta 66
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió de data 9 de setembre de 2015,
adoptà l’acord d’aprovar el conveni subscrit amb la Xarxa Audiovisual Local, S.L. per a la
regulació de les condicions de producció, cessió i emissió del programa radiofònic Ruta
66, produït als estudis de Ràdio Vilafant, durant el període comprès entre l’1 de setembre
i el 31 de desembre de 2015.
Vist que la Xarxa Audiovisual Local, S.L. ha proposat al nostre Ajuntament que la
durada d’aquest conveni es prorrogui des de l’1 de gener fins al 30 d’abril de 2016,
amb un total de disset programes més, per a la producció dels quals l’Ajuntament de
Vilafant percebrà la quantitat de 2.550 € (Dos mil cinc-cents cinquanta euros), a raó de
150 € (cent cinquanta euros) per programa.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Prorrogar fins al 30 d’abril de 2016 el conveni subscrit amb la Xarxa
Audiovisual Local, S.L. per a la regulació de les condicions de producció, cessió i emissió
del programa radiofònic Ruta 66, produït als estudis de Ràdio Vilafant.
Segon.- Autoritzar l'Alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l'execució del present acord i, en especial, per a la signatura de
la referida pròrroga del conveni.
26.- Resolució del recurs de reposició interposat pel Sr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx en
relació a la liquidació de plusvàlua núm. 1516000125
Vist que per part del Sr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, amb DNI núm.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ha estat presentat un recurs de reposició (R.E. núm. 63/2016)
en contra de la liquidació pel concepte d’Impost sobre l’increment del valor dels
terrenys de naturalesa urbana número 1516000125 per import de 870,25 €, practicada
pel nostre Ajuntament en de data 14/12/2015 per la transmissió hereditària a favor del

recurrent de l’usdefruit de la vivenda situada al Carrer xxxxxxxxxxxxxxxxxxx núm. 6 de
Vilafant.
Vist que el Sr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx al·lega en el seu recurs que correspon
l’aplicació a la referida liquidació de la bonificació del 75% de la quota que estableix
l’article 6 de l’ordenança fiscal reguladora d’aquest Impost per a les transmissions de
terrenys realitzades a títol lucratiu per causa de mort, a favor dels cònjuges, quan la
transmissió tingui per objecte l’habitatge permanent o habitual del subjecte passiu.
Vist que el Sr. Corchero aporta documentació que acredita:
1.- La pervivència del vincle matrimonial existent amb la transmitent Sra.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, en el moment de la seva defunció, malgrat la sentència de
separació dictada pel Jutjat de 1ª Instància núm. 4 de Figueres en data
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
2.- L’existència de convivència entre el Sr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx i la Sra.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx en el moment de la defunció d’aquesta última, i la represa de la
seva relació com a parella de fet des de l’any xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
3.- El caràcter d’habitatge permanent o habitual del Sr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx de
la vivenda situada al Carrer xxxxxxxxxxxxxxxxxxx núm. 6, objecte de la transmissió.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents ,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Estimar el recurs de reposició presentat pel Sr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
amb DNI núm. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, en contra de la liquidació pel concepte d’Impost
sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana número 1516000125 per
import de 870,25 €, practicada pel nostre Ajuntament en de data 14/12/2015.
Segon.- Anul·lar la referida liquidació i practicar-ne una de nova, pel mateix
concepte, amb l’aplicació de la bonificació del 75% de la quota que estableix l’article 6
de l’ordenança fiscal reguladora d’aquest Impost.
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 15 hores.
L’Alcaldessa-Presidenta,

El Secretari-interventor

Consol Cantenys i Arbolí

Josep Maria Cortada i Puig

