Ref.: 5/2015

JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió del dia 4 de març 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 18 de febrer de 2015
Vista l’acta de la sessió celebrada el dia 18 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. 5/2015
Vista la relació de factures de creditors núm. 5/2015, per import de 111.077,23
€ (Cent onze mil setanta-set euros amb vint-i-tres 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 1.834,58 € (Mil vuit-cents trenta-quatre euros amb
cinquanta-vuit 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. 45/2015:
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 500 cartells A3 per a la
publicitat de la 19ª edició de la Mostra gastronòmica del conill i Fira d’artesania que es

celebrarà el proper 29 de març, a realitzar per Flyeralarm pel preu de 72,42 € (Setantados euros amb quaranta-dos cèntims), IVA inclòs.
2.4.- Proposta de despesa núm. 46/2015:
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 de 24 davantals per a la 19ª
edició de la Mostra gastronòmica del conill i Fira d’artesania que es celebrarà el proper
29 de març, a subministrar per part de FOX Creatiu pel preu de 230,35 € (Dos-cents
trenta euros amb trenta-cinc cèntims), IVA inclòs.
2.5.- Proposta de despesa núm. 47/2015:
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 subministrament de 4.000 litres de gasoil
per a l’Escola de Les Mèlies, a adquirir a Estació de servei Masset pel preu de 2.640 €
(Dos mil sis-cents quaranta euros), IVA inclòs.
2.6.- Proposta de despesa núm. 48/2015:
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 reparació de la coberta del pavelló
municipal d’esports, afectada per la darrera tramuntanada, a efectuar per part de
l’empresa Polinstal pel preu de 1.331 € (Mil tres-cents trenta-un euros), IVA inclòs.
2.7.- Proposta de despesa núm. 49/2015:
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 contractació d’un servei preventiu
d’ambulància per a l’activitat de Rodajoc a celebrar el proper 10 de març al Parc de
Les Mèlies, el qual serà prestat per part de Creu Roja de Figueres pel preu de 151,73
€ (Cent cinquanta-un euros amb setanta-tres cèntims), IVA inclòs.
2.8.- Proposta de despesa núm. 50/2015:
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 de 500 bols per a la 19ª edició
de la Mostra gastronòmica del conill i Fira d’artesania que es celebrarà el proper 29 de
març, a subministrar per part de Transformados plásticos, S.A. pel preu de 229,90 €
(Dos-cents vint-i-nou euros amb noranta cèntims), IVA inclòs.
2.9.- Proposta de despesa núm. 52/2015:
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’adequació de la instal·lació d’aigua del
pavelló municipal d’esports amb la instal·lació d’un punt de mostreig al retorn de l'aigua
calenta, a efectuar per part de l’empresa ITISA, S.L. pel preu de 306,37 € (Tres-cents
sis euros amb trenta-set cèntims), IVA inclòs.
2.10.- Proposta de despesa núm. 53/2015:
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 control arqueològic i obtenció de permisos
per al projecte d’intervenció arqueològica al conjunt medieval de Palol-Sabaldòria, a
realitzar durant el mes de març de 2015 per part de la Sra. Anna Augé, arqueòloga, pel
preu de 437,45 € (Quatre-cents trenta-set euros amb quaranta-cinc cèntims), IVA
inclòs.
2.11.- Proposta de despesa núm. 54/2015:
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 supervisió de la consolidació de les
restes arqueològiques aflorades per l’excavació del basament del castell de PalolSabaldòria, a realitzar par part de l’arquitecte Sr. Joan Falgueras i Font, pel preu de
1.210 € (Mil dos-cents deu euros), IVA inclòs.
2.12.- Proposta de despesa núm. 55/2015:
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 dels treballs de consolidació
de les restes arqueològiques aflorades per l’excavació del basament del castell de
Palol-Sabaldòria, a realitzar par part de Construccions Guardiola, S.L., pel preu de
6.161,10 € (Sis mil cent seixanta-un euros amb deu cèntims), IVA inclòs.
2.13.- Proposta de despesa núm. 56/2015:
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 als treballs d’intervenció arqueològica al
conjunt monumental de Palol-Sabaldòria, per par part de la Sra. Anna Augé
Santeugini, arqueòloga, pel preu de 6.914,64 € (Sis mil nou-cents catorze euros amb
seixanta-quatre cèntims), IVA inclòs.
2.14.- Proposta de despesa núm. 57/2015:
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 als treballs de neteja d’un tram del rec
Susanna, des de l’inici del tram obert del rec de darrera (UA-10 Can Ferrer) fins a la
UA-11 Mas Bellmunt), on comença la llera del rec formigonada, els quals seran portats
a terme per par part de Excavacions Llobet i Fills, S.L. pel preu de 726 € (Set-cents
vint-i-sis euros), IVA inclòs.

2.15.- Proposta de despesa núm. 58/2015:
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 als treballs de reparació de la centraleta
telefònica i actualització de la mateixa, els quals seran portats a terme per par part de
l’empresa GIC NORDDADES, S.L.U. pel preu de 2.086,04 € (Dos mil vuitanta-sis
euros amb quatre cèntims), IVA inclòs.
2.16.- Proposta de despesa núm. 59/2015:
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 campanya institucional de publicitat amb
el setmanari L’Empordà corresponent a la present anualitat 2015, la qual inclou la
inserció d’anuncis de diversos esdeveniments culturals i festius als quatre suplements
informatius sobre el nostre municipi que es publicaran enguany, valorada en el preu de
2.541 € (Dos mil cinc-cents quaranta-un euros), IVA inclòs.
2.17.- Proposta de despesa núm. 60/2015:
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 publicació d’un banner a la web
Vicolot.com sobre la 19ª edició de la Mostra gastronòmica del conill i Fira d’artesania
que es celebrarà el proper 29 de març, la qual serà realitzada per part d’Edicions
Personalitzades SCP – Central d’Edicions pel preu de 114,95 € (Cent catorze euros
amb noranta-cinc cèntims), IVA inclòs.
2.18.- Proposta de despesa núm. 61/2015:
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 inserció de publicitat a la revista
Presència del diari El Punt relativa a la 19ª edició de la Mostra gastronòmica del conill i
Fira d’artesania que es celebrarà el proper 29 de març, pel preu de 544,50 € (Cinccents quaranta-quatre euros amb cinquanta cèntims), IVA inclòs.
2.19.- Proposta de despesa núm. 62/2015:
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 publicació d’un banner a la web Festa
Catalunya.cat sobre la 19ª edició de la Mostra gastronòmica del conill i Fira d’artesania
que es celebrarà el proper 29 de març, la qual serà realitzada per part de
FestaCatalunya.cat pel preu de 121 € (Cent vint-i-un euros), IVA inclòs.
2.20.- Proposta de despesa núm. 63/2015:

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 la compra d’un processador
d’àudio/generador estèreo, marca AEQ Sonata, per a Ràdio Villafant, el qual serà
subministrat per par part de l’empresa Agrupación de servicions y productos de audio,
S.L.. pel preu de 2.415,95 € (Dos mil quatre-cents quinze euros amb noranta-cinc
cèntims), IVA inclòs.
2.21.- Proposta de despesa núm. 64/2015:
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 inserció de publicitat al setmanari Hora
Nova relativa a la 19ª edició de la Mostra gastronòmica del conill i Fira d’artesania que
es celebrarà el proper 29 de març, pel preu de 484 € (Quatre-cents vuitanta-quatre
euros), IVA inclòs.

Extrem tercer.- Acord de contractació de les obres corresponents a l’execució
d’un nou col·lector d’aigües plujanes al final de l’Avinguda de les Mèlies
(proposta de despesa núm. 51/2015)
Atesa la urgent necessitat d’executar les obres corresponents a la construcció
d’un nou col·lector d’aigües plujanes al final de l’Avinguda de Les Mèlies, amb traçat a
través del parquing del Centre d’Atenció Primària fins al rec Susanna, tenint en compte la
necessitat de prevenir en part que es reprodueixin els danys ocasionats amb motiu dels
forts aiguats soferts el proppassat 30 de novembre.
Atesa la memòria valorada redactada pels serveis tècnics municipals per a
l’execució d’aquestes obres.
Atès que els serveis tècnics municipals han sol·licitat pressupost a l’empresa
constructora Rubau-Tarrés, S.A.U. i que aquests han estimat que l’oferta presentada
s’ajusta als preus que corresponen a una actuació d’aquestes característiques.
Atès que la proposta econòmica presentada s’ajusta als límits establerts per a
la contractació menor d’obres 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.- Contractar amb l’empresa constructora Rubau-Tarrés, S.A.U. l’execució
de les obres corresponents al nou col·lector d’evacuació d’aigües plujanes a col·locar al
final de l’Avinguda de Les Mèlies, amb traçat a través del parquing del Centre d’Atenció
Primària fins al rec Susanna, les quals seran executades d’acord amb la memòria
valorada redactada pels serveis tècnics municipals.
Segon.- Aprovar la despesa corresponent a aquesta actuació, d’acord amb el
pressupost ofertat per Rubau-Tarrés, S.A.U., la qual importa un total de 25.322,28 €
(Vint-i-cinc mil tres-cents vint-i-dos euros amb vint-i-vuit cèntims), IVA inclòs (Proposta de
despesa núm. 51/2015).
Tercer.- Autoritzar l’Alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l’execució del presenta acord.

Extrem quart.- Concessió d’una llicència d’obres al Bisbat de Girona per a la
reforma parcial de la coberta de la rectoria de Vilafant (Expedient núm. 2014/109)
Vist que per part de l’arquitecte Sr. Josep Vilanova Brugués, en nom i
representació del Bisbat de Girona, ha estat presentada una sol·licitud de llicència
d’obres (Expedient núm. 2014/109) per a la reforma parcial de la coberta de la rectoria
de Vilafant, situada al Carrer Figueres núm. 9 del nostre municipi.
Vist l’informe favorable de l’Arquitecta municipal.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Atorgar al Bisbat de Girona la llicència d’obres corresponent a la
reforma parcial de la coberta de la rectoria de Vilafant, situada al Carrer Figueres núm.
9, segons el projecte d’obres redactat pels Arquitectes Sr. Josep Vilanova i Brugués i
E. Antoni Vilanova Brugués, d’acord amb les següents condicions:
a) Es respectaran els criteris estètics fixats per la normativa de condiicons
estètiques de l’art. 27 de les normes urbanístiques generals.
b) Les mitgeres que quedin vistes es tractaran amb acabat de façana.
Segon.- Amb caràcter previ a l’inici de les obres, caldrà presentar el següent:
Aval de 184 € (Cent vuitanta-quatre euros) 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 cinquè.- 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. 2015/02, a instància de la Sra. xxxxxxxx per a la reparació
d’esquerdes i l’aplacat de la pedra a la paret del jardí situat a l’immoble del Carrer
Mestral núm. 9.
.- Exp. núm. 2015/04, a instància del Sr. xxxxxxxx per refer una paret malmesa per
la llevantada, pintar la vivenda i la granja, i posar una tanca sobre la paret a l’immoble
situat al Paratge Despoblat, Arengades-Enginyers núm. 9.
.- Exp. núm. 2015/09, a instància d’ ADIF (Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias) per a la realització d’una cala per a la realització de proves i connexió de
la LSMT a l’edifici tècnic situat a l’Avinguda Puig Grau.
.- Exp. núm. 2015/10, a instància del Sr. xxxxxxxx per a la impermeabilització de la
terrassa de l’immoble situat al c/ Catalunya, 48.
Extrem sisè.- Acord per a la cessió de crèdit de la factura núm. FA 13/000183, per
import de 8.094,61 €, de Obres Pirinaiques, S.L.
L’entitat mercantil Obres Pirinaiques, S.L. comunica la cessió de crèdit per import
de 8.094,61 € (Vuit mil noranta-quatre euros amb seixanta-un cèntims) corresponent a la
factura núm. FA 13/000183 de concepte “Rasa per línia de baixa tensió al Carrer Maria
Àngels Anglada (rasa per carrer)” a favor del Sr. Juan Miguel Ramírez Triguero.

Vist l’article 218 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, Text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, referent a la transmissió del dret de cobrament.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Acceptar la cessió del crèdit a favor del Sr. Juan Miguel Ramírez Triguero
per import de 8.094,61 € (Vuit mil noranta-quatre euros amb seixanta-un cèntims).
Segon.- Notificar-ho als interessats.
Extrem setè.- Concessió al Sr. Francisco Julián Jiménez Quesada dels drets
funeraris d’un nínxol del cementiri municipal
Vist l’escrit que presenta el Sr. xxxxxxxx en el qual sol·licita la concessió del
nínxol núm. 44, 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. 44, 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.
Extrem vuitè.- 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 101/2015 a 133/2015.

Extrem novè.- Aprovació de la liquidació final del conveni subscrit amb
Aqualia,S.A. per a la liquidació de la prestació del servei d’abastament d’aigua
potable i del servei de manteniment i conservació del clavegueram

Atès que, en data de 6 de novembre de 2013, la Junta de Govern Local aprovà el
conveni subscrit amb Aqualia Gestión Integral del Agua, S.A. (AQUALIA) per a la
liquidació de la prestació del servei d’abastament d’aigua potable i del servei de
manteniment i conservació del clavegueram, el contracte de la qual s’extingí, per
compliment, en data 31 de desembre de 2012.
Atès que, d’acord amb els pactes continguts en aquest conveni, s’ha constatat
que el saldo de l’impagat definitiu per part dels usuaris del servei és de 36.612,66 €,
dels quals 33.000 € ja s’han fet efectius a AQUALIA, havent de liquidar-se a aquesta
empresa el 50% de l’import no cobrat, un cop descomptats els esmentats 33.000,00 €
pagats amb anterioritat.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar el saldo definitiu, xifrat en 36.612,66 € (Trenta-sis mil sis-cents
dotze euros amb seixanta-sis cèntims), corresponent al pendent de pagament per part
dels usuaris del servei d’abastament d’aigua potable i del servei de manteniment i
conservació del clavegueram, una vegada finalitzat el contracte de concessió
d’aquests serveis a Aqualia Gestión Integral del Agua, S.A.
Segon.- Una vegada constatat l’esmentat saldo de l’impagat definitiu, aprovar el
pagament a AQUALIA de la quantitat de 1.806,33 € (Mil vuit-cents sis euros amb
trenta-tres cèntims) corresponent al 50% del referit import no cobrat, un cop
descomptats els 33.000,00 € pagats amb anterioritat.
Tercer.- Facultar l’Alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l’execució del present.
Extrem desè.- Aprovació del plec de clàusules administratives particulars que
han de regir la contractació del servei municipal del casal d’estiu i convocatòria
del procediment negociat per procedir a aquesta contractació
Vista la voluntat municipal de prestar, durant els mesos de juliol i agost, el
servei de casal d’estiu adreçat als nens, nenes i joves compresos en la franja d’edat
entre els 3 i 17 anys, distribuïts en quatre grups: Casalet (alumnat d’educació infantil,
de P3 a P5), Casal Mitjans (alumnat de 1er. a 3r. d’Educació Primària), Casal Grans
(alumnat de 4rt. a 6è. d’Educació Primària) i Casal Joves (alumnat de 1er. a 3è.
d’Educació Secundària Obligatòria).
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, el qual ha quedat incorporat 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 del casal d’estiu de 2015.
Segon.- Autoritzar la despesa que per a aquest Ajuntament representa la
contractació referenciada, amb càrrec a la partida 321.227.99 de l’estat de despeses

del Pressupost Municipal d’aquest Ajuntament per a l’exercici 2015, sobre la base del
pressupost base de licitació contingut a la clàusula segona del Plec de Clàusules
Administratives Particulars.
Tercer.- Establir, tal com consta a la clàusula sisena del Plec, que la prestació
del servei de Casal municipal d’estiu es realitzi durant els mesos de juliol i agost de
2015, de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores i de 15 a 17 hores; prorrogable de mutu
acord per temporades d’estiu successives, sense que el màxim del còmput total de la
prestació del servei pugui superar les tres anualitats.
Quart.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que ha de regir
la contractació del servei municipal de casal d’estiu pel procediment negociat sense
publicitat.
Cinquè.- Sol·licitar ofertes a les següents empreses o associacions:
ANNCON Lleure i Oci, S.L.
BECKY PROJECTES EDUCATIUS I DE LLEURE
DIVERSPORT, S.L.
EL CAU DE VILAFANT
FUNDACIÓ TORREMIRONA ESPORT I SALUT
Associació juvenil SALSAJOVE
Sisè.- Autoritzar l'Alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l'execució del present acord.
Extrem onzè.- Contractació de les obres d’execució subsidiària del tancament de
les vivendes unifamiliars situades a l’Avinguda de les Mèlies núm. 1 i 2, lletres
A, B, C, D, E, F i G, propietat de BAREMP 2005, S.L.
Vist que, en data d’avui, l’Alcaldessa ha dictat una resolució tot ordenant
l’execució subsidiària per a la realització a les vivendes situades a l’Avinguda de les
Mèlies núm. 1 i 2, lletres A, B, C, D, E, F i G (Finques números 4044, 4045, 4046,
4047, 4048, 4049 i 4050 inscrites al Tom 3658, Llibre 85 Registre de la propietat de
Figueres), propietat de BAREMP 2005, S.L., dels següents treballs:
a) Realitzar el tancament amb obra de tots els accessos de la planta soterrània i
la planta baixa de les vivendes.
b) Tancar els portals d’accés i sanejar la tanca d’obra que delimita amb el carrer
per tal d’evitar que es desprenguin elements sobre els espais públics.
c) Revisar i assegurar la coberta i els seus elements (teules, xemeneies...) per tal
que no es produeixi cap despreniment de materials.
d) Netejar i retirar tots els materials i brutícia existent a l’exterior de l’edifici i segar
la vegetació.
Vist que cal portar a terme la contractació de l’execució d’aquests treballs, a
excepció dels referits a l’apartat d), els quals seran realitzats per la brigada municipal
d’obres.
Vist que han estat sol·licitats pressupostos a tres empreses constructores (Alfonso
Luis Moreno Villarejo, Construccions Germans Alemany, S.L., i Obres Les Mèlies, S.L.) i
que ha resultat que el Sr. Alfonso Luis Moreno Villarejo és qui ha presentat l’oferta més
avantatjosa per al nostre Ajuntament.
Atès que la proposta econòmica presentada 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.- Contractar amb el Sr. Alfonso Luis Moreno Villarejo els treballs següents
a realitzar a les vivendes situades a l’Avinguda de les Mèlies núm. 1 i 2, lletres A, B, C,
D, E, F i G:
a) Realitzar el tancament amb obra de tots els accessos de la planta soterrània i
la planta baixa de les vivendes.
b) Tancar els portals d’accés i sanejar la tanca d’obra que delimita amb el carrer
per tal d’evitar que es desprenguin elements sobre els espais públics.
c) Revisar i assegurar la coberta i els seus elements (teules, xemeneies...) per tal
que no es produeixi cap despreniment de materials;
pel preu de 3.190 € (Tres mil cent noranta euros), més IVA.
Segon.- Autoritzar l’Alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l’execució del presenta acord.

Extrem dotzè.- Acord d’incorporació d’un canvi no substancial a la comunicació
ambiental presentada per Mobiltac, S.A.
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió de data 6 de juliol de 2011,
acceptà el canvi de classificació de l’activitat de l’empresa Mobiltac, S.A. (Expedient
núm. 22/2007), la qual passà al règim de comunicació previst a l’annex III de la Llei
20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA), tenint en compte
que l’esmentada activitat correspon a l’epígraf 3.14 “fabricació de maquinària i productes
metàl·lics diversos”.
Vist que Mobiltac, S.A. ha presentat al nostre Ajuntament (R.E. núm.
1934/2014) una comunicació prèvia de canvi no substancial de l’activitat que porta a
terme a la nau industrial ubicada al Carrer Mare de Déu del Mont núm. 22 del nostre
terme municipal, la qual consisteix en la substitució del tren de pintat en pols amb base
dissolvent (tricloroetilè), alimentat per gasoil, per al desengreix de les peces per un nou
tren de pintat amb nous productes detergents amb base aquosa, i alimentat amb gas
natural.
Vist que, amb la comunicació de canvi no substancial de l’activitat, Mobiltac,
S.A. ha adjuntat la documentació establerta a la LPCAA; i
Vist que l’enginyer tècnic municipal ha efectuat la visita de comprovació de
l’establiment i informa que la nova 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 del canvi no
substancial de l’activitat de fabricació de prestatgeries i mobiliari metàl·lic que
l’empresa Mobiltac, S.L., amb NIF núm. A-17054651, exerceix al Carrer Mare de Déu
del Mont núm. 22 del nostre municipi, la qual consisteix en la substitució d’un tren de
pintat amb un sistema de desengreix en base dissolvent i en pols amb gasoil, per un
nou tren de pintat sense dissolvents i amb gas natural.
Segon.- Inscriure l’esmentat canvi no substancial d’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 120
euros, d’acord amb el contingut de les tarifes establertes a l’Ordenança Fiscal núm. 9
de l’Ajuntament de Vilafant.

Extrem tretzè.- Subvencions
13.1.- Sol·licitud de subvenció al Servei de Monuments de la Diputació de Girona per a
la intervenció arqueològica al castell de Palol-Sabaldòria
Atès que per part del Servei de Monuments de la Diputació de Girona ha estat
aprovada la convocatòria de subvencions de l’any 2015 per a la restauració i
conservació d’immobles d’interès patrimonial, publicada al Butlletí Oficial de la
Província núm. 25 de data 6 de febrer de 2015.
Atès que és voluntat del nostre Ajuntament portar a terme, en el transcurs del
present exercici econòmic, una intervenció per a la consolidació de les estructures
existents del castell del conjunt monumental de Palaol-Sabaldòria, sota la pertinent
direcció arqueològica.
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 de 10.000 € (Deu mil euros) amb la final de fer front als costos de la
intervenció arqueològica prevista per a enguany al castell del conjunt monumental de
Palao-Sabaldòria, en base a la convocatòria de subvencions per a la restauració i
conservació d’immobles d’interès patrimonial, publicada al Butlletí Oficial de la
Província núm. 25 de data 6 de febrer de 2015.
Segon.- Autoritzar l'Alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l'execució del present acord
13.2.- Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona en el marc de la convocatòria
del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per a l’any 2015
Atès que per part de la Diputació de Girona ha estat aprovada la convocatòria
de les subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per a l’any 2015, la
qual contempla com a conceptes subvencionables les despeses culturals (15%), les
despeses en inversions reals i transferències de capital, i les despeses corrents
vinculades a la prestació de serveis de caràcter obligatori.
Atès que, d’acord amb la distribució efectuada per la Diputació, correspon al
nostre Ajuntament una subvenció de 48.752,60 € per a despeses corrents o d’inversió i
una altra de 8.603,40 € per a despeses culturals.
Atesa la voluntat del nostre Ajuntament de sol·licitar subvencions, en el marc
d’aquesta convocatòria, per a les activitats socioculturals programades enguany
(despeses culturals), per a les obres d’execució d’un col·lector d’aigües plujanes al
final de l’Avinguda Maria Torres i per a la substitució d’un tram de la xarxa d’aigua
potable al Carrer Almogàvers (despeses d’inversió), i per al pagament de les despeses
de subministrament elèctric a l’enllumenat públic de diversos sectors del municipi
(despeses corrents de caràcter obligatori).
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 una subvenció de 57.356 €
(Cinquanta-set mil tres-cents cinquanta-sis euros) en el marc de la convocatòria de les
subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per a l’any 2015, distribuïda
de la manera següent.
Despeses culturals (15%) ..................................... 8.603,40 €
Despeses d’inversió ............................................ 38.000,00 €
Despeses corrents .............................................. 10.752,60 €
Total ................................................................... 57.356,00 €

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 de subvenció a DIPSALUT per al finançament de les despeses
derivades de l’ús del consultori local
Vist que l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona
(DIPSALUT) ha convocat l’atorgament l’any 2015 de subvencions als ajuntaments de
les comarques gironines per al finançament de les despeses derivades de l’ús del
consultori local.
Vist que el nostre Ajuntament té la voluntat de sol·licitar una subvenció per fer
front a les despeses municipals de funcionament del consultori local situat al nucli antic
de Vilafant (electricitat, revisió extintor, subministrament d’aigua i personal de neteja).
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Sol·licitar a DIPSALUT una subvenció de 1.800 € (Mil vuit-cents
euros) per al finançament de les despeses derivades de l’ús del consultori mèdic local,
en el marc de la convocatòria publicada al Butlletí oficial de la província núm. 21 de
data 2 de febrer de 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 de subvenció a la Diputació de Girona en el marc de la convocatòria
de suport als Ajuntaments per a la sega de marges de camins rurals
Vist que per part de l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Girona ha estat
aprovada la convocatòria de subvencions per a actuacions en camins rurals i en
matèria forestal (Butlletí Oficial de la Província núm. 21 de data 2 de febrer de 2015).
Vista la voluntat del nostre Ajuntament de sol·licitar una subvenció, en el marc
de la referida convocatòria, per a la sega dels marges de camins rurals de Vilafant.
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 Medi Ambient de la Diputació de Girona una
subvenció de 1.160 € (Mil cent seixanta euros) per a la sega de vegetació herbàcia en
1 metre d’amplada a banda i banda dels marges de diversos camins de titularitat o
gestió municipal, en el marc de la convocatòria de subvencions per a actuacions en
camins rurals i en matèria forestal (Butlletí Oficial de la Província núm. 21 de data 2 de
febrer de 2015).
Segon.- Autoritzar l'Alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l'execució del present acord
13.5.- Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona per a la renovació de
maquinària i programari informàtics
Vist que per part de l’Àrea de Règim Econòmic i Noves Tecnologies de la
Diputació de Girona han estat convocades subvencions als ajuntaments de fins a
30.000 habitats de les comarques gironines per finançar projectes per facilitar l’accés a
les noves tecnologies, per a l’any 2015.
Vistes les necessitats municipals d’adquisició de maquinària i programaris
informàtics per a la present anualitat.
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 Règim Econòmic i Noves Tecnologies de la
Diputació de Girona una subvenció de 2.977,74 € (Dos mil nou-cents setanta-set euros
amb setanta-quatre cèntims).
Segon.- Autoritzar l'Alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l'execució del present acord.
13.6.- Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona per al finançament de les
despeses de manteniment de l’Escola d’Educació Especial Mare de Déu del Mont
Vist que per part de la Diputació de Girona han estat aprovades les Bases
específiques reguladores de les subvencions per al finançament de despeses de
manteniment dels centres docents d’educació especial de les comarques gironines per
a 2015, publicades al Butlletí oficial de la província núm. 36 de data 23 de febrer de
2015.
Vist que el nostre Ajuntament vol sol·licitar un ajut per fer front a les despeses
que assumeix anualment referides al manteniment del Centre d’Educació Especial
Mare de Déu del Mont durant del curs escolar 2014/2015.
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 una subvenció de 15.000 € (Quinze
mil euros) per fer front a les despeses de manteniment del Centre d’Educació Especial
Mare de Déu del Mont, en el marc de la convocatòria de subvencions per al
finançament de despeses de manteniment dels centres docents d’educació especial
de les comarques gironines per a 2015, publicada al Butlletí oficial de la província
núm. 36 de data 23 de febrer de 2015.
Segon.- Autoritzar l'Alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l'execució del present acord.
Extrem catorzè.- Autorització a Judo Club Nakama de Vilafant per a la realització
d’un Casal esportiu d’estiu a la Sala Polivalent de l’Escola Sol i Vent
Vista la sol·licitud efectuada pel Sr. Hugo Robles Montoro, en nom i
representació de l’associació esportiva Judo Club Nakama de Vilafant, amb NIF núm.
G55210678, inscrita amb el núm. 33 al Registre municipal d’associacions, per tal que li
sigui autoritzada la realització d’un casal esportiu d’estiu per a nens, nenes i joves del
municipi a la Sala Polivalent de l’Escola Sol i Vent i a la pista esportiva de la mateixa
escola.
Vist el caràcter d’entitat sense finalitat de lucre de l’associació sol·licitant i
l’interès municipal en què pugui oferir-se un ampli ventall d’activitats formatives i de
lleure als nens, nenes i joves de Vilafant durant el període de vacances estiuenques.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Autoritzar a l’associació esportiva Judo Club Nakama de Vilafant la
realització de l’activitat de casal esportiu d’estiu a la Sala Polivalent de l’Escola Sol i
Vent del nostre municipi i a la pista esportiva d’aquesta mateixa escola, d’acord amb
les següents condicions:
a) El període d’autorització s’estén des del dia 15 de juny fins al 31 d’agost de
2015, com a màxim, de dilluns a divendres, i en horari de 8 a 15 hores.
b) L’ús de la pista esportiva de l’Escola Sol i Vent s’haurà de fer d’acord amb
les condicions i horaris que estableixi la direcció d’aquest centre escolar.

c) S’autoritzarà l’ús per part de les persones inscrites al Casal d’altres
instal·lacions esportives municipals (Piscines, camp de futbol, camp d’entrenament),
d’acord amb les disponibilitats i les condicions que estableixi el servei municipal
coordinador de les activitats d’estiu i, en el cas de les piscines municipals d’estiu, que
estableixi l’empresa concessionària de la gestió d’aquestes instal·lacions.
d) Judo Club Nakama haurà de satisfer a l’Ajuntament de Vilafant un import de
150 € (Cent cinquanta euros) mensuals en concepte de dret per a l’ús de la Sala
Polivalent de l’Escola Sol i Vent i pel subministrament dels serveis que disposa
aquesta Sala.
e) Judo Club Nakama s’haurà de fer càrrec de la neteja diària de la Sala
Polivalent de l’Escola Sol i Vent.
f) Judo Club Kakama es és el responsable l’organització i desenvolupament de
la prestació d’aquest servei de casal esportiu d’estiu i, per tant, ha d’estar informada i
complir tota la normativa i la regulació que això implica, com ara mesures de seguretat,
assegurança de Responsabilitat Civil, venda de begudes, manipulació d’aliments, etc...
En concret, Judo Club Nakama es responsabilitza de l’aplicació del que disposa el
Decret 137/2003, de 10 de juny, regulador de les activitats d’educació en el lleure i, en
especial, de respondre davant tercers dels danys i perjudicis que puguin causar-se i, a
tal efecte, haurà de contractar les assegurances assenyalades en aquest Decret.
g) Com a organitzador de l’activitat, Judo Club Kakama haurà de tenir en
compte les següents normes bàsiques de seguretat i civisme en l’ús de la Sala
Polivalent durant el desenvolupament de la mateixa:
- Deixar les sortides d’emergència lliures d’obstacles que puguin impedir la seva
correcta funció.
- En la col·locació de taules i cadires o altres elements, preveure accessos ràpids i
fàcils a les portes d’emergència del local.
- Respectar els aforaments màxims de persones a la sala (142 persones).
- Controlar que es respecti l’entorn del local, sorolls, desperfectes, neteja...
- Tenir a mà els telèfons de recurs en cas de necessitat (Emergències: 112 i
Guàrdia Municipal: 605 912 860 i 605 912 861, Guàrdia municipal nits i festius:
687.595.682).
- Conèixer la ubicació dels extintors i la caixa principal d’enllumenat de l’espai.
- Tenir en compte les mesures de prevenció per temes d’aigua, foc, electricitat, etc.
- Deixar l’espai net, en condicions per a un posterior ús, i degudament tancat i amb
l’alarma connectada.
Segon.- Autoritzar l'Alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l'execució del present acord.
Extrem quinzè.- Concessió d’un ajut social a la Sra. xxxxxxxx
Vista la sol·licitud efectuada per la Sra. xxxxxxxx (R.E. núm. 195/2015) amb la
finalitat que li sigui atorgat un ajut econòmic per a la realització d’obres de substitució
d’una banyera per un plat de dutxa al seu domicili, tenint en compte els seus
problemes de salut.
Vist l’informe/proposta emès per la professional del Servei Bàsic d’Atenció
Social, la qual proposa a l’Ajuntament de Vilafant, ateses les circumstàncies personals
i familiars de la sol·licitant, l’atorgament d’un ajut de 240 € per fer front al cost de
l’esmentada obra, inclosa dins del projecte endegat pel Consell Comarcal de l’Alt
Empordà per a l’eliminació de barreres arquitectòniques per a persones dependents.

La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Atorgar a la Sra. xxxxxxxx un ajut social de 240 € (Dos-cents quaranta
euros) per fer front a les despeses que li comportarà la realització d’obres de
substitució d’una banyera per un plat de dutxa al seu domicili.
Segon.- Notificar el present acord a l’interessada i al Servei Bàsic d’Atenció
Social de Vilafant.
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

