Ref.: 6/2015

JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió del dia 20 de març de 2015
Lloc: Casa consistorial
Hora d’inici: 13,45 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 4 de març de 2015
Vista l’acta de la sessió celebrada el dia 4 de març 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. 6/2015
Vista la relació de factures de creditors núm. 6/2015, per import de 30.891,05 €
(Trenta mil vuit-cents noranta-un euros amb cinc 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 2.588,56 € (Dos mil cinc-cents vuitanta-vuit euros
amb cinquanta-sis 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. 65/2015:
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 valoració i estudi retributiu de llocs de
treball de la Corporació, la qual serà portada a terme per part de l’empresa Daleph

Iniciativas y Organización, S.A. pel preu de 1.815 € (Mil vuit-cents quinze euros), IVA
inclòs.
2.4.- Proposta de despesa núm. 66/2015:
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 i col·locació de tapes per a
reixetes de ventilació al pavelló municipal d’esports, treballs que seran portats a terme
per part de l’empresa Reineco (Mauricio Gallardo O.) pel preu de 967,37 € (Nou-cents
seixanta-set euros amb trenta-set cèntims), IVA inclòs.
2.5.- Proposta de despesa núm. 67/2015:
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 assistencial tipus B per a les miniolimpíades de Taekwondo que es
celebraran al pavelló municipal d’esports el proper 22 de març, el qual serà portat a
terme per part de Creu Roja de Figueres pel preu de 179,69 € (Cent setanta-nou mil
euros amb seixanta-nou cèntims), IVA inclòs.
2.6.- Proposta de despesa núm. 68/2015:
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 assistencial per a la celebració del trofeu català de Quad Resistència
portat a terme el 15 de març, el qual serà realitzat per part del Consorci del Transport
Sanitari de la Regió de Girona pel preu de 330 € (Tres-cents trenta euros), IVA inclòs.
2.7.- Proposta de despesa núm. 69/2015:
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 de publicitat de la 19ª edició
de la Mostra gastronòmica del conill i Fira d’artesania que es celebrarà el proper 29 de
març amb l’empresa Publipress Media, S.L.U. (Grupo Godó), consistent en la radiació
de 30 falques publicitàries de 20 segons a l’emissora RAC1, pel preu de 508,20 €
(Cinc-cents vuit euros amb vint cèntims), IVA inclòs.
2.8.- Proposta de despesa núm. 70/2015:
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 de publicitat de la 19ª edició
de la Mostra gastronòmica del conill i Fira d’artesania que es celebrarà el proper 29 de
març amb l’empresa Catalunya Regi Plus, consistent en un banner Cap Catalogne, pel
preu de 121 € (Cent vint-i-un euros), IVA inclòs.
2.9.- Proposta de despesa núm. 71/2015:
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 dues cadires de despatx per
a la substitució d’altres de trencades, les quals seran subministrades per part de
l’empresa Expo Porxas, S.L. pel preu de 373,35 € (Tres-cents setanta-tres euros amb
trenta-cinc cèntims), IVA inclòs.
2.10.- Proposta de despesa núm. 72/2015:
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 contracte de subministrament i
manteniment d’un aparell desfibril·lador automàtic per al pavelló municipal d’esports, el
qual serà subministrat per part de l’empresa Fies Excelence, S.L. pel preu de 3.600 €
(Tres mil sis-cents euros), IVA inclòs.
2.11.- Proposta de despesa núm. 73/2015:
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 quatre trofeus per a la
competició de llançament de totxanes que es portarà a terme en el transcurs de la 19ª
edició de la Mostra gastronòmica del conill i Fira d’artesania que es celebrarà el proper
29 de març, els quals seran adquirits a Arts i Metalls Carmaniu pel preu de 90,75 €
(Noranta euros amb setanta-cinc cèntims), IVA inclòs.
2.12.- Proposta de despesa núm. 75/2015:
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 dues pancartes per a la 19ª
edició de la Mostra gastronòmica del conill i Fira d’artesania que es celebrarà el proper
29 de març, les quals seran adquirides a ROGER Comunicació audiovisual pel preu de
805,52 € (Vuit-cents cinc euros amb cinquanta-dos cèntims), IVA inclòs.
2.13.- Proposta de despesa núm. 76/2015:
La Junta de Govern Local, examinada la proposta de despesa efectuada i el
corresponent informe d’intervenció, adopta el següent ACORD, amb el vot favorable
de la totalitat dels assistents:
Aprovar la despesa corresponent a l’adquisició d’un televisor per al Casal de la
gent gran del Camp dels Enginyers, els qual serà subministrat per part de Carrefour
pel preu de 259 € (Dos-cents cinquanta nou euros), IVA inclòs.

Extrem tercer.- Acord per a la contractació de les obres d’ampliació de la vorera
del Carrer Llobregat
Atesa la necessitat de contractar l’execució de les obres corresponents a
l’ampliació de la vorera del Carrer Llobregat a la façana de l’Escola Les Mèlies, d’acord
amb la memòria valorada redactada pels serveis tècnics municipals.
Atès que han estat sol·licitats pressupostos a tres empreses constructores i que
ha resultat que l’empresa Hier.Cons Empordà és la que presenta la proposta més
avantatjosa per al nostre Ajuntament tenint en compte tant l’ofeta econòmica com el
període d’execució de l’obra, la qual ha de coincidir amb el període de vacances escolars
de la Setmana Santa.
Atès que la proposta econòmica presentada s’ajusta als límits establerts per a
la contractació menor d’obra 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 HIER.CONS Empordà, amb NIF núm. B17658113, l’execució de les obres d’ampliació de la vorera del Carrer Llobregat a la
façana de l’Escola Les Mèlies, d’acord amb la memòria valorada redactada pels serveis
tècnics municipals, pel preu de 16.574,42 € (Setze mil cinc-cents setanta-quatre euros
amb quaranta-dos cèntims), IVA inclòs.
Segon.- Autoritzar l’Alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l’execució del present acord.

Extrem quart.- Atorgament d’una subvenció econòmica a la Junta de Vilafant de
l’AECC, Catalunya contra el càncer
Vist que per part de la Presidenta de la Junta de Vilafant de l’Associació
Espanyola contra el càncer (AECC), Catalunya contra el càncer, ha estat formulada al
nostre Ajuntament una sol·licitud (R.E. núm. 388/2015) per a l’obtenció d’un ajut
econòmic per a les finalitats que porta a terme l’Associació.
Vistes les finalitats d’aquesta Associació i el seu caràcter d’entitat sense finalitat
de lucre.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Atorgar a la Junta de Vilafant de l’Associació Espanyola contra el
càncer (AECC), Catalunya contra el càncer, una subvenció econòmica de 300 € (Trescents euros) per tal d’ajudar-la a fer front a les despeses que comporta la seva
activitat.
Segon.- Autoritzar l'Alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l'execució del present acord
Extrem cinquè.- Aprovació de la certificació d’obres núm. 4 corresponent al
projecte d’urbanització del carrer lateral de la carretera N-260 i d’altres carrers de
l’Arengada Nord
Vista la Certificació d’obra núm. 4 de les obres del Projecte d’urbanització del
carrer lateral de la carretera N-260 i d’altres carrers de l’Arengada Nord que presenta
l’empresa RubauTarrés, S.A.U., la qual importa 35.145,75 € (Trenta-cinc mil cent
quaranta-cinc euros amb setanta-cinc cèntims).
Atès que ha estat informada favorablement per la direcció facultativa de les obres.
Atès l’informe favorable d’Intervenció.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD :
Primer.- Aprovar la Certificació d’obra núm. 4 de les obres del Projecte
d’urbanització del carrer lateral de la carretera N-260 i d’altres carrers de l’Arengada Nord
per import de 35.145,75 € (Trenta-cinc mil cent quaranta-cinc euros amb setanta-cinc
cèntims).
Segon.- Notificar el present acord als interessats.
Extrem sisè.- Acord de reemborsament a la concessionària del quiosc-xiringuito
del Parc de Les Mèlies de la indemnització de l’asseguradora pels danys soferts
a la maquinària a causa dels aiguats del proppassat 30 de novembre

Vist que les neveres del “quiosc-xiringuito” del Parc de Les Mèlies varen sofrir
seriosos desperfectes amb motius dels forts aiguats del dia 30 de novembre de 2014.
Vist que el nostre Ajuntament ha reclamat al Consorci de compensació
d’assegurances el pagament d’una indemnització corresponent als referits
desperfectes.
Vist que la Sra. Mònica Boher Torres, en qualitat d’adjudicatària de la gestió i
explotació del servei de Bar d’aquest “quiosc-xiringuito”, ha sol·licitat al nostre
Ajuntament (R.E. núm. 420/2015) que li sigui reintegrat l’import d’aquesta
indemnització per tal de fer front a la reparació de les neveres.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Reintegrar a la Sra. Mònica Boher Torres, adjudicatària de la gestió i
explotació del servei de bar del “quiosc-xiringuito” del Parc de Les Mèlies la quantitat
de 744 € (Set-cents quaranta-quatre euros) corresponent a la indemnització del
Consorci de compensació d’assegurances pels danys soferts per les neveres d’aquest
equipament amb motiu dels aiguats del 30 de novembre de 2014.
Segon.- Autoritzar l'Alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l'execució del present acord

Extrem setè.- Aprovació del pla pressupostari a mitjà termini 2016-2018
Vist el pla pressupostari a mitjà termini per al període 2016-2018, que ha estat
elaborat pels serveis municipals d’intervenció, el contingut del qual s’adjunta al present
acord i s’incorpora a l’expedient; la Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la
totalitat dels assistents, adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar el pla pressupostari a mitjà termini de l’Ajuntament de Vilafant per
al període 2016-2018, d’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Segon.- Donar compte del contingut d’aquest pla al Ple municipal de Vilafant en el
transcurs de la propera sessió plenària ordinària que es convoqui.
Tercer.- Facultar a L’Alcaldessa-Presidenta, per a l’adopció de quants actes i
gestions siguin precisos per a l’execució del present acord.

Extrem vuitè.- Acord per al refinançament de dos préstecs dels anys 2010 i 2011
en el marc del “Fons d’impuls econòmic” creat pel Reial Decret-Llei 17/2014
Vist que el Reial Decret-Llei 17/2014, de 26 de desembre, de mesures de
sostenibilitat financera de les comunitats autònomes i entitats locals, i d’altres de
caràcter econòmic, ha creat el compartiment anomenat “Fons d’impuls econòmic”, el
qual atendrà l’any 2015 els venciments de principal, i els seus interessos associats,
dels préstecs de llarg termini que s’hagin formalitzat o es formalitzin, d’acord amb els
criteris de prudència financera, per al finançament d’inversions financerament
sostenibles, d’acord amb la definició prevista a la disposició addicional setzena del
Text refós de la Llei d’Hisendes Locals.
Vist que el nostre Ajuntament s’ha adherit a aquest “Fons d’impuls econòmic”
amb la finalitat d’incloure-hi els venciments de principals i interessos durant 2015 de
dues operacions de préstec subscrites els anys 2010 i 2011 amb un total pendent
d’amortitzar de 844.686,02 €, les quals han d’ésser refinançades prèviament amb
entitats de crèdit.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Acordar el refinançament de l’import de 844.686,02 € (Vuit-cents
quaranta-quatre mil sis-cents vuitanta-sis euros amb dos cèntims) corresponent a dos

préstecs subscrits pel nostre Ajuntament amb anterioritat a l’1 de gener de 2015 (anys
2010 i 2011) per al finançament d’inversions financerament sostenibles, amb la finalitat
d’acollir-se al “Fons d’impuls econòmic” creat pel Reial Decret-Llei 17/2014, de 26 de
desembre, a través del qual s’atendran els venciments durant 2015 dels seus
venciments de principal i interessos associats.
Segon.- Sotmetre a la consideració del Ple municipal l’acord de subscripció de
l’esmentat préstec de refinançament, una vegada es coneguin les condicions ofertades
per les entitats financeres consultades.
Tercer.- Notificar el present acord al Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques.
Extrem novè.- Concessió de la targeta d’aparcament individual per a persones
amb discapacitat a la Sra. xxxxxxxx
Vist l’escrit que presenta la Sra. xxxxxxxx (R.E. 407/2015) sol·licitant la
concessió de targeta la d’aparcament per a persones amb disminució, amb la
modalitat de titular no conductor, mitjançant l’imprès normalitzat facilitat pel
Departament de Benestar Social i Família.
Atès que, juntament amb la sol·licitud, s’acompanya la targeta acreditativa de la
discapacitat emesa pel Departament de Benestar i Família de la Generalitat de
Catalunya, la qual acredita que té un grau de discapacitat del 75 %.
Vist que, d’acord amb el contingut d’aquesta targeta, 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.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Concedir a la Sra. xxxxxxxx la targeta d’aparcament per a persones
amb disminució física, en la modalitat de no conductor.
Segon.- Notificar aquesta resolució a l’interessada.

Extrem desè.- Presa de coneixement del cessament de l’activitat de comerç al
major d’articles de ferreteria al Carrer Catalunya núm. 10, titularitat d’AM
TÈCNIC, SCP (Expedient núm. 10/2013)
Vist que la Sra. Àngela Gil Moreno, en representació d’AM TÈCNIC, SCP amb
NIF núm. J55172522, en data de 9 de març de 2015, ha comunicat al nostre
Ajuntament que, en data 31 de març de 2015, cessarà en l’activitat de comerç al major
d’articles de ferreteria que porta a terme al Carrer Catalunya Núms. 10-12, Bloc 14,
planta baixa (Expedient núm. 10/2013).
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió de data 9 d’octubre de 2013,
acordà donar-se per assabentada que AM TECNIC, S.C.P., amb NIF núm. J55172522,
exercia la referida activitat al domicili indicat.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Prendre coneixement del cessament per part d’AM TÈCNIC, SCP de
l’activitat de comerç al major d’articles de ferreteria que porta a terme al Carrer
Catalunya Núms. 10-12, Bloc 14, planta baixa (Expedient núm. 10/2013), des de la
data de l’1 d’abril de 2015.

Segon.- Donar aquesta activitat de baixa al registre municipal d’activitats i de
tots aquells impostos i taxes municipals que hi estiguin associats.
Tercer.- Autoritzar l'Alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l'execució del present acord
Extrem onzè.- Presa de coneixement del cessament de l’activitat de centre de
rehabilitació esportiva al Carrer Sant Maurici núm. 20, titularitat d’EVO TIME, SC
(Expedient núm. 87/2014)
Vist que l’entitat EVOTIME, SC amb NIF núm. J55108286, en data de 16 de
gener de 2014, comunicà al nostre Ajuntament que iniciava l’activitat de centre de
rehabilitació esportiva al Carrer Sant Maurici núm. 20 d’aquest municipi (Expedient
núm. 87/2014).
Vist que, per part de l’enginyer tècnic municipal, hi hagut diversos intents per
portar a terme l’acta de comprovació d’aquesta activitat, sense que hagi estat possible
efectuar-la.
Vist que, efectuades les comprovacions oportunes, s’ha pogut constatar el
cessament d’aquesta activitat.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Prendre coneixement del cessament per part de EVO TIME, SC de
l’activitat de centre de rehabilitació esportiva que portava a terme al Carrer Sant
Maurici núm. 20 (Expedient núm. 87/2014).
Segon.- Donar aquesta activitat de baixa al registre municipal d’activitats i de
tots aquells impostos i taxes municipals que hi estiguin associats.
Tercer.- Autoritzar l'Alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l'execució del present acord

Extrem dotzè.- Comunicació de l’activitat de taller mecànic de reparació de
maquinària a exercir pel Sr. Joaquim Vila Llaona al Carrer Rec Santa Susanna
núm. 17 (Expedient núm. 39/2014)
Atès que el Sr. Joaquim Vila Llaona, amb DNI núm, xxxxxxxx, domiciliat a la
xxxxxxxx de Figueres, ha comunicat a aquest Ajuntament en data 29 de desembre de
2014 (Expedient núm. 39/2014) l’inici de l’activitat de taller mecànic de reparació de
maquinària ubicada al Carrer Rec Santa Susanna núm. 17 d’aquest municipi
(referència cadastral núm. 6777604DG9767N0001KK);
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 el Sr. Joaquim
Vila Llaona, amb DNI núm, xxxxxxxx, exercirà l’activitat de taller mecànic de reparació
de maquinària al Carrer Rec Santa Susanna núm. 17 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).
Extrem tretzè.- Recursos humans
13.1.- Autoritzacions de permisos de personal
Vistos els escrits del personal de la Corporació, a través dels quals sol·liciten gaudir
de permisos per assumptes propis, assistència mèdica i altres permisos per afers
particulars del personal.
Atès que les sol·licituds presentades han estat informades favorablement, al quedar
degudament cobertes les necessitats del serveis municipals.
Vistos els articles 148 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament del personal al servei dels ens locals,
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
ACORDA:
Autoritzar els permisos, d’acord amb les sol·licituds presentades, que comprèn els
escrits registre d’entrada números 134/2015 a 190/2015
13.2.- Informació sobre la sentència dictada pel Jutjat Social núm. 1 de Figueres en
relació al recurs interposat per la treballadora municipal Sra. xxxxxxxx
S’informa als assistents del contingut de la sentència núm. 60/2015 dictada pel
Jutjat Social núm. 1 de Figueres en relació al recurs núm. 23/2015 sobre classificació
professional i reclamació de quantitat interposat per la treballadora municipal Sra.
xxxxxxxx en contra del nostre Ajuntament.
S’informa que la sentència absol a l’Ajuntament de les peticions efectuades per
la Sra. xxxxxxxx.
13.3.- Acord de modificació del termini atorgat a la Sra. xxxxxxxx per a l’elaboració
d’un programa de gestió de l’OMAC
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió de data 16 de gener de 2014,
acordà facilitar a la Sra. xxxxxxxx l’accés durant el primer semestre de 2014 a la
necessària formació professional per dur a terme les tasques a desenvolupar com a
coordinadora de l’OMAC (Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà), tot incloent-hi la
possibilitat de visitar un altre Ajuntament que tingui establert aquest servei i, a la
vegada, encomanar-li l’elaboració d’un programa de gestió de l’OMAC, el qual havia
de presentar a l’Alcaldia-Presidència a la finalització del segon trimestre de 2014.
Vist que recentment s’ha requerit a la Sra. xxxxxxxx l’emissió d’un informe
sobre l’incompliment d’aquesta comanda, la qual hauria de contemplar la previsió
immediata de presentació del programa.
Vist que la Sra. xxxxxxxx ha comunicat a l’Alcaldia que, per circumstàncies
pròpies i organitzatives, no imputables a aquesta treballadora, no li ha estat possible
portar a terme la tasca formativa ni l’elaboració de l’esmentat programa de gestió, tot
sol·licitant l’establiment d’uns nous terminis per tal de donar-hi compliment.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Atorgar a la Sra. xxxxxxxx uns nous terminis per a les accions
formatives i d’elaboració d’un programa de gestió de l’OMAC (Oficina Municipal
d’Atenció al Ciutadà), els quals seran els següents:
.- Durant el present mes de març portarà a terme les visites formatives a altres
Ajuntaments que tingui establert un servei similar, les quals siguin necessàries per a
l’elaboració del programa de gestió de l’OMAC.
.- El referit programa de gestió serà presentat a l’Alcaldia Presidència abans de
la data del 31 de maig 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.- Llicències d’obres menors
Es dóna compte de les llicències d’obres menors atorgades per la Sra.
Alcaldessa, que a continuació s’indiquen:
.- Exp. Núm. 2015/3, a instància del Sr. xxxxxxxx per a en l’adequació de l’entrada
a la finca, amb el desmuntatge de la llinda del portal de la tanca de parcel·la, el retall
del pilars del portal, substitució de la porta i col·locació de rampa metàl·lica a l’interior
de la propietat situada al c/ Tramuntana, 49.
.- Exp. Núm. 2015/8, a instància de NATURGAS ENERGIA TRANSPORTE, SAU,
per a la instal·lació de dues comeses de gas per a dos nous subministres al C.
Taravaus 4 i 6.
.- Exp. Núm. 2015/12, a instància del Sr. xxxxxxxx per a la construcció d’una
piscina privada al c/ Llierca, 27.
.- Exp. Núm. 2015/15, a instància del Sr. xxxxxxxx per a reforma d’un bany,
substituint els revestiments de parets i el paviment del l’habitatge situat al c/
Ciutadella, 44, 1er, 1a.

Extrem quinzè.- Informació sobre la sentència dictada pel Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya en relació al recurs interposat per Telefónica Móviles
España, S.A.
S’informa als assistents del contingut de la sentència núm. 233/2015 dictada
pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala contenciosa administrativa,
Secció Primera, en relació al recurs ordinari núm. 1576/2010 interposat per Telefónica
Móviles España, S.A. en contra de l’ordenança fiscal núm. 13 de l’Ajuntament de
Vilafant, reguladora de les taxes per a la utilització privativa o l’aprofitament especial
del domini públic local (publicada al Butlletí Oficial de la Província núm. 198 de 14
d’octubre de 2010), en el qual el nostre Ajuntament, per acord de la Junta de Govern
Local de data 22 d’octubre de 2014, havia acordat sol·licitar a la Sala que declarés per
finalitzat el procediment per satisfacció extraprocessal i, per conseqüent, que procedís
al seu arxivament, sense imposició de les costes processals a cap de les parts
litigants.
S’informa que la sentència estima el recurs interposat per Telefónica Móviles
España, S.A., sense expressa declaració pel que fa a les costes processals.

Extrem setzè.- Sol·licituds de subvenció
16.1.- Sol·licituds de subvenció per a diversos programes de DIPSALUT
Vista la convocatòria efectuada per DIPSALUT, Organisme de Salut Pública de
la Diputació de Girona, per tal que els Ajuntaments de les comarques gironines puguin
acollir-se a diversos programes que té establerts.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Sol·licitar a DIPSALUT la inclusió de l’Ajuntament de Vilafant en els
següents programes:
.- Pt04: Programa d’avaluació i control de qualitat de l'aigua a l’aixeta del
consumidor (amb 8 instal·lacions sol·licitades).

.- Pt06: Programa de suport a la gestió de la salubritat de les piscines d’ús
públic de titularitat i/o gestió municipal.- any 2015
.- Pt05: Programa d’avaluació de la salubritat de les piscines d’ús públic.- any
2015.
16.2.- Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona per al suport a l’esport
municipal
Examinada la convocatòria efectuada pel Ple de la Diputació de Girona, en
data 17 de febrer d’enguany, per a la concessió de subvencions per al suport a l’acció
de promoció i foment de l’acttivitat físicoesportiva.
Vista la conveniència que el nostre Ajuntament s’aculli al Programa A de
“Suport a l’activitat físicoesportiva municipal”.
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 Cooperació Municipal, Cooperació Esportiva, de
la Diputació de Girona l’atorgament d’una subvenció econòmica de 3.000 € (Tres mil
euros) dins del Programa de “Suport a l’activitat físicoesportiva municipal”.
Segon.- Autoritzar l'Alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l'execució del present acord

16.3.- Sol·licitud a l’Agència de Residus de Catalunya de retorn del cànon sobre la
deposició de residus municipals corresponent a l’any 2014
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Sol·licitar a l’Agència de Residus de Catalunya el pagament de la
quantitat de 7.270 € (Set mil dos-cents setanta euros) en concepte de retorn del cànon
sobre la deposició de residus municipals durant l’any 2014, d’acord amb el
procediment establert a la Llei 8/2008, de finançament de les infraestructures de gestió
dels residus i dels cànons sobre la disposició de rebuig dels residus.
Segon.- 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
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