Ref.: 7/2015

JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió del dia 1 d’abril 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 20 de març de 2015
Vista l’acta de la sessió celebrada el dia 20 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. 7/2015
Vista la relació de factures de creditors núm. 7/2015, per import de 12.260,79 €
(Dotze mil dos-cents seixanta euros amb setanta-nou 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 1.341 € (Mil tres-cents quaranta-un euros), 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. 77/2015:
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 revisió de pressions i cabals
dels hidrants de la xarxa municipal d’aigües, previstos a la 1ª Fase del Pla de millores

del contracte-programa subscrit amb FISERSA, els quals es portaran a terme per part
d’aquesta empresa plurimunicipal, pel preu de 1.047,44 € (Mil quaranta-set euros amb
quaranta-quatre cèntims), IVA inclòs.
2.4.- Proposta de despesa núm. 78/2015:
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’adequació i cablejat per a la
posta en marxa de les alarmes de l’escola Sol i Vent, del parvulari i de la sala
polivalent, els quals es portaran a terme per part de l’empresa CIS SERRA. S.A., pel
preu de 387,20 € (Tres-cents vuitanta-set euros amb vint cèntims), IVA inclòs.
2.5.- Proposta de despesa núm. 79/2015:
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 llanternes amb torxa de
senyalització, bateria i carregador acoblat als vehicles per al servei de vigilància
municipal, les quals seran subministrades per part de l’empresa ELECTRONICA
GIRONA 2012, S.L., pel preu de 591,11 € (Cinc-cents noranta-un euros amb onze
cèntims), IVA inclòs.
2.6.- Proposta de despesa núm. 80/2015:
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 l’Orquestra Gerunda per
a la realització d’un concert de tarda i un ball de nit el dissabte 18 de juliol de 2015
amb motiu de la programació de la Festa Major del Carme d’enguany, pel preu de
3.146 € (Tres mil cent quaranta-sis euros), IVA inclòs (inclou el sopar dels músics i
tècnics).
2.7.- Proposta de despesa núm. 81/2015:
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 l’Orquestra La Principal
de La Bisbal per a la realització d’un concert de tarda i un ball de nit el dissabte 19 de
setembre de 2015 amb motiu de la programació de la Festa Major de Sant Cebrià
d’enguany, pel preu de 6.655 € (Sis mil sis-cents cinquanta-cinc euros), IVA inclòs
(inclou el sopar dels músics i tècnics).
2.8.- Proposta de despesa núm. 82/2015:
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 3,5 Tm de pellet per a
la caldera del pavelló municipal d’esports, la qual serà subministrada per l’empresa
Iberpellet pel preu de 995,23 € (Nou-cents noranta-cinc euros amb vint-i-tres cèntims),
IVA inclòs.

Extrem tercer.- Llicències municipals d’obres

3.1.- 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. 2015/6, a instància del Sr. xxxxxxxx, per a la substitució de
pissarra de la façana (20m2) a c/ Espolla, 1.
.- Exp. núm. 2015/7, a instància d’ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, SL
per l’estesa de nova línia grapada amb conductor Rz-50 per a nou subministrament al
c/ Girona, 39.
.- Exp. núm. 2015/18, a instància del Sr. xxxxxxxx per fer rampa d’accés per
minusvàlids i lavabo, fer regata a c/ Navata, 1, .
.- Exp. núm. 2015/19, a instància del Sra. xxxxxxxx per substitució de portal de
garatge a Av. Maria Torres, 4.
.- Exp. núm. 2015/20, a instància de la Sra. xxxxxxxx, per pintar la façana i
aplacar sòcol de pedra laminada de pissarra color marró, en 1 metre d’alçària de la
planta baixa de la casa situada al c/ Rec Susanna, 27.
.- Exp. núm. 2015/21, a instància de l’empresa APRIS GESTIO TECNIC DE
SERVEIS, per a la reparació d’envà pluvial de la casa situada al c/ Aiguamolls, 43.
.- Exp. núm. 2015/24, a instància del Sr. xxxxxxxx per a pintar la façana de la
casa situada al c/ Garrigás, 16.
3.2.- Concessió al Sr. xxxxxxxxx d’una pròrroga de la llicència d’obres per a la
legalització d’un porxo, ampliació de menjador i construcció de piscina a
l’habitatge situat al Carrer Santa Llogaia núm. 106 (Expedient 2013/127)
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió de data 27 de gener de 2014,
adoptà l’acord de concedir al Sr. xxxxxxxx una llicència municipal d’obres per a la
legalització d’un porxo, ampliació de menjador i construcció de piscina a l’habitatge
situat al Carrer Santa Llogaia núm. 16, amb les condicions indicades a l’informe emès
pels serveis tècnics municipals (Expedient núm. 127/2013).
Vist que el Sr. xxxxxxxx sol·licita al nostre Ajuntament la concessió d’una
pròrroga del termini de l’esmentada llicència per poder acabar les referides obres de
construcció.
Vist l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals.
Vist el que disposa la disposició final segona de la Llei 9/2014, de 31 de juliol,
de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes, la qual
modifica l’apartat 3 de la Disposició Transitòria Primera de la Llei 3/2012, de 22 de
febrer, el qual va modificar, a la vegada, el Text refós de la Llei d’Urbanisme (Decret
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost), pel que fa a la pròrroga del termini per a l’acabament
de les obres.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Concedir al Sr. xxxxxxxx una pròrroga fins al 31 de desembre de 2015
per a l’acabament de les obres de legalització d’un porxo, ampliació de menjador i
construcció de piscina a l’habitatge situat al Carrer Santa Llogaia núm. 16, les quals
foren objecte de concessió de la llicència municipal d’obres corresponent a l’ expedient
núm. 127/2013 per part de la Junta de Govern Local de data 27 de gener de 2014,
amb les condicions indicades a l’informe emès pels serveis tècnics municipals per a la
concessió de la llicència.
Segon.- Liquidar al Sr. xxxxxxxx les taxes que corresponguin a la concessió de
la present pròrroga, d’acord amb les tarifes establertes a l’ordenança fiscal en vigor.
Tercer.- Autoritzar l’Alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l’execució del present acord.

3.3.- Concessió al Sr. xxxxxxxx d’una pròrroga de la llicència d’obres per a la
construcció d’un habitatge unifamiliar adossat situat al Carrer Eduard Vayreda
núm. 9 (Expedient 2005/749)
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió de data 15 de gener de 2010,
adoptà l’acord d’atorgar al Sr. xxxxxxxx una pròrroga de divuit mesos de la llicència
municipal d’obres per a la construcció d’un habitatge unifamiliar adossat al Carrer
Eduard Vayreda núm. 9, amb les condicions indicades a l’informe emès pels serveis
tècnics municipals, la qual havia estat atorgada per part de la Junta de Govern Local
de data 6 de setembre de 2006 (Expedient núm. 749/2005).
Vist que el Sr. xxxxxxxx sol·licita al nostre Ajuntament la concessió d’una
pròrroga del termini de l’esmentada llicència per poder acabar les referides obres de
construcció.
Vist l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals.
Vist el que disposa la disposició final segona de la Llei 9/2014, de 31 de juliol,
de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes, la qual
modifica l’apartat 3 de la Disposició Transitòria Primera de la Llei 3/2012, de 22 de
febrer, el qual va modificar, a la vegada, el Text refós de la Llei d’Urbanisme (Decret
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost), pel que fa a la pròrroga del termini per a l’acabament
de les obres.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Concedir al Sr. xxxxxxxx una pròrroga fins al 31 de desembre de 2015
per a l’acabament de les obres de construcció d’un habitatge unifamiliar adossat al
Carrer Eduard Vayreda núm. 9, les quals foren objecte de concessió de la llicència
municipal d’obres corresponent a l’ expedient núm. 749/2005 per part de la Junta de
Govern Local de data 6 de setembre de 2006 (i prorrogades per acord de la mateixa
Junta de data 15 de gener de 2010), amb les condicions indicades a l’informe emès
pels serveis tècnics municipals per a la concessió de la llicència.
Segon.- Liquidar al Sr. xxxxxxxx les taxes que corresponguin a la concessió de
la present pròrroga, d’acord amb les tarifes establertes a l’ordenança fiscal en vigor.
Tercer.- Autoritzar l’Alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l’execució del present acord.

Extrem quart.- 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 191/2015 a 243/2015.

Extrem cinquè.- Aprovació del padró corresponent a les taxes pels serveis de
subministrament d’aigua, de clavegueram, i de recollida i eliminació
d’escombraries, primer trimestre any 2015

Vist el Padró de les taxes pels serveis de subministrament d’aigua, de
clavegueram, i de recollida i eliminació d’escombraries, corresponents al primer
trimestre de l’any 2015, el qual ha estat confeccionat per l’empresa plurimunicipal
FISERSA, d’acord amb el contracte-programa signat pel nostre Ajuntament amb
aquesta empresa, el qual fou aprovat pel Ple municipal en sessió de data 21 de
novembre de 2012.
Vist el que disposa l’article 102.3 de la Llei 55/2003, de 17 de desembre,
General Tributaria, en relació a la liquidació dels tributs de cobrament periòdic; i
l’article 14.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar el padró corresponent al primer trimestre de 2015 en concepte
de Taxes per la prestació dels serveis de subministrament d’aigua, de clavegueram, i
de recollida i eliminació d’escombraries, d’acord amb els conceptes i imports que es
detallen, el qual importa un total de 141.560,88 € (Cent quaranta-un mil cinc-cents
seixanta euros amb vuitanta-vuit cèntims), IVA inclòs.
Concepte
Import
Conservació comptadors ........................... 1.960,08 €
IVA Conservació comptadors ....................... 415,78 €
Aigua ....................................................... 45.056,29 €
IVA Aigua .................................................. 4.506,41 €
Escombraries .......................................... 86.299,66 €
Clavegueram ............................................. 3.322,66 €
Total ..................................................... 141.560,88 €
Segon.- Exposar al públic aquest Padró per un termini de vint dies, a comptar
des de la publicació del corresponent Edicte al Butlletí Oficial de la Província, als efectes
que les persones interessades puguin presentar reclamacions.
Tercer.- En el supòsit que no es presenti cap reclamació, el Padrons
s’entendran aprovats definitivament.
Quart.- Facultar a la Sra. Alcaldessa per a la realització dels actes i gestions
necessaris per al compliment d’aquest acord.
Extrem sisè.- Acord de modificació del termini del contracte de les obres
corresponents al Projecte de reforma i adequació d’una edificació existent per a un
pavelló esportiu a Vilafant.- 3ª Fase
Vist que, per acord de la Junta de Govern Local adoptat el 14 de maig de 2014,
s’inicià l’expedient de contractació per a l’execució de l’obra corresponent al Projecte
de reforma i adequació d’una edificació existent per a un pavelló esportiu a Vilafant.- 3ª
Fase, tot aprovant inicialment el Plec de clàusules econòmico-administratives i
jurídiques que han de regir la contractació.
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió de data 15 de juliol de 2014,
adoptà l’acord d’adjudicar a l’empresa ARCADI PLA, S.A., el contracte d’obra per a
l’execució d’aquest projecte pel preu de 150.000 € (Cent cinquanta mil euros), més
IVA, i amb l’obligació de portar a terme les millores ofertades per un total valorat en
14.452,06 € (Catorze mil quatre-cents cinquanta-dos euros amb sis cèntims), IVA
exclòs, i l’enjardinament amb plantada d’arbres al recorregut d’accés a les pistes
exteriors del poliesportiu, situades a la partió oest del recinte.
Vist que la clàusula cinquena del Plec de clàusules estableix que aquestes
obres s’executaran dins dels terminis parcials previstos per a cadascuna de les
següents subfases d’execució:

A) Una primera subfase per un import de 94.447,60 amb IVA inclòs, les obres
de la qual estan definides al desglossat del pressupost annex al plec de clàusules,
amb un termini d’execució de dos mesos.
B) Una segona subfase on s’executaran la resta de les partides d’obra
previstes al projecte fins a la seva total execució. El termini d’inici d’aquesta segona
subfase no serà inferior al transcurs d’un any des de l’acabament de la primera
subfase i el termini d’execució serà de dos mesos a partir del seu inici.
Vist que la primera subfase ha estat totalment executada i certificada en dada
de 30 de setembre de 2014 i que s’ha constatat la conveniència d’avançar al mes de
maig d’enguany el termini d’inici de l’execució de la segona subfase per tal d’oferir de
manera immediata més serveis als usuaris d’aquest equipament esportiu i millorar així
la viabilitat econòmica de la seva gestió.
Vist que l’empresa ARCADI PLA, S.A., ha manifestat al nostre Ajuntament la
seva conformitat en relació a aquest avançament.
Vist que la modificació proposada no altera les condicions essencials de la
licitació i adjudicació del contracte, d’acord amb el que estableix l’article 107 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.- Modificar el termini d’inici de l’execució de la segona subfase del
Projecte de reforma i adequació d’una edificació existent per a un pavelló esportiu a
Vilafant.- 3ª Fase, adjudicada a l’empresa ARCADI PLA, S.A., de tal manera que
s’avanci al mes de maig de 2015.
Segon.- Notificar el present acord a ARCADI PLA, S.A., adjudicatari del
contracte
Tercer.- Autoritzar l’Alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris per a l’execució del present acord.
Extrem setè.- Acord d’adhesió a la 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

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

P3

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

35,517224
21,893189
21,893189

P2

P3

9,452549

6,301700

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 SAU 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 del Consorci
Català pel Desenvolupament Local 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 del Consorci
Català pel Desenvolupament Local ha aprovat la proposta d’acord relativa a la segona
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
2015 al 31 de març 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 i també la cessió del contracte a l’ACM.
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; i 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.
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 segona pròrroga de
l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de
Catalunya membres del Consorci Català pel Desenvolupament Local (Exp. 2012/01),
per un termini de dotze mesos, que va des de l’1 d’abril de 2015 al 31 de març de
2016, amb les següents condicions econòmiques:

Terme d´energia

Terme de potència

Preus (€/MWh)

Preus (€/kW i any)

P1

P2

P3

128,231

104,533

71,364

149,737
171,804

88,478
133,442

153,119

68,202

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

104,166
118,953

0,000
75,516

0,000
74,429

0,000
62,708

89,416
98,232

63,454
91,922

Segon.- Assabentar d’aquest acord, pels seus efectes i coneixement, a
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (Carrer València, 231, 6ª, 08007,
Barcelona).
Tercer.- 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.
Quart.- Autoritzar l'Alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l'execució del present acord
Extrem vuitè.- Acord d’autorització al Sr. Xavier Méndez Soriano per a la venda
ambulant de productes de pesca
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió de data 18 de gener de 2000,
autoritzà al Sr. Xavier Méndez Soriano per a la venda ambulant de productes de pesca
al nucli antic de la nostra població, la qual es limità als dimecres de cada setmana per
acord de la Junta de Govern Local de data 7 de setembre de 2011.
Vist que aquesta autorització s’atorgà tenint en compte que al nucli antic de
Vilafant no existia cap establiment dedicat a la venda de productes de pesca.
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió de data 4 de desembre de 2013,
revocà l’autorització concedida al Sr. Xavier Méndez Soriano atès que s’havia donat
per assabentada de l’exercici d’una activitat de peixateria a l’establiment situat al
Carrer Llers núm. 4 del nucli antic de Vilafant, d’acord amb el procediment de
comunicació establert per a les activitats de l’Annex III de la Llei 20/2009 de prevenció
i control de les activitats.
Vist que, amb posterioritat, s’ha comprovat que aquesta activitat de peixateria
al Carrer Llers núm. 4 ha procedit al seu tancament.
Vist que, en data d’1 d’abril d’enguany, el Sr. Xavier Méndez Soriano ha
sol·licitat novament al nostre Ajuntament que li sigui atorgada una autorització per a la
venda de productes de pesca al nucli antic de Vilafant els dimecres de dada setmana
(R.E. núm. 494/2015).
Vist que el marc regulador de la venda ambulant no sedentària està establert
pel Reial Decret 199/2010, de 26 de febrer, el qual indica, entre altres extrems, que les

autoritzacions per a la venda ambulant tindran una durada limitada, és a dir, un termini
de validesa.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Autoritzar al Sr. Xavier Méndez Soriano per a la venda ambulant de
productes de pesca al nucli antic de Vilafant, els dimecres de cada setmana.
Segon.- La present autorització s’atorga per al termini d’un any, a comptar des
de la data de notificació del present acord, el qual podrà prorrogar-se per anualitats
sempre que l’interessat o l’Ajuntament de Vilafant no manifestin el contrari.
Tercer.- Liquidar al Sr. Xavier Méndez Soriano les taxes que corresponguin per
aquesta autorització.
Quart.- Facultar l’Alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l’execució del present acord.

Extrem novè.- Autorització al Sr. Joan Manel Melgar Martín (Bar L’Era) per a
l’ocupació de la via pública amb una tarima de fusta per a la col·locació de taules
i cadires
Vista la sol·licitud efectuada pel Sr. Joan Manel Melgar Martín per tal que li sigui
concedida la llicència municipal per a l’ocupació de la via pública al Carrer Ciutadella
núm. 13 (Bar L’Era) amb una tarima de fusta de 6 x 2 metres amb la finalitat de col·locarhi taules i cadires.
Vist que, per part dels serveis tècnics municipals, s’ha emès el corresponent
informe.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Autoritzar al Sr. Joan Manel Melgar Martín la instal·lació d’una tarima de
fusta de 6 x 2 metres a la via pública situada al Carrer Ciutadella núm. 13 (Bar L’Era) amb
la finalitat de col·locar-hi taules i cadires, d’acord amb les següents condicions:
a) L’espai de la terrassa estarà completament protegit en tot el seu perímetre,
excepte el costat de la vorera, per evitar l’accés directe a la via pública.
b) L’espai de la vorera ha d’estar completament lliure per al pas de vianants, per
la qual cosa només s’autoritza l’ocupació de la zona d’aparcament i amb una superfície
de 12 m² (6 x 2 metres).
c) Es protegiran els laterals amb jardineres per tal de delimitar la zona de la
terrassa.
d) L’horari de funcionament serà de 8 del matí fins a 10 de la nit, hora en que les
taules i cadires de la terrassa hauran d’ésser desmuntades.
Segon.- Concedir al Sr. Joan Manel Melgar Martín la llicència municipal per a
l’ocupació de la superfície de 12 m² (6 x 2 metres) de la via pública situada al Carrer
Ciutadella núm. 13, davant del Bar L’Era, amb la referida tarima de fusta per a la
col·locació de taules i cadires.
Tercer.- Liquidar la taxa per la utilització privativa o l’aprofitament especial del
domini públic local corresponent a aquesta ocupació de via pública autoritzada.
Quart.- Autoritzar l’Alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l’execució del present acord.
Extrem desè.- Informació sobre la sentència dictada pel Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya en relació al recurs interposat per Vodafone España, S.A.
S’informa als assistents del contingut de la sentència núm. 306/2015 dictada
pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala contenciosa administrativa,
Secció Primera, en relació al recurs ordinari núm. 1524/2010 interposat per Vodafone

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 Vodafone España,
S.A., sense expressa declaració pel que fa a les costes processals.

Extrem onzè.- Acord de participació en la convocatòria 2015-2016 del Premi Medi
Ambient de CILMA
Vist que per part del Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les
comarques gironines (CILMA) ha estat convocat el Premi Medi Ambient CILMA 20152016 amb l’objectiu d’incentivar, en edificis i equipaments municipals dels ens locals
associats, l’adopció de mesures d’estalvi i eficiència energètica.
Vist que el nostre Ajuntament ha vist la conveniència de participar en aquesta
convocatòria amb l’edifici municipal del Centre d’Educació Infantil i Primària Les
Mèlies.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Presentar la iniciativa d’adoptar mesures d’estalvi i eficiència
energètica al CEiP Les Mèlies en el marc de la convocatòria del Premi Medi Ambient
CILMA 2015-2016 efectuada pel Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de
les comarques gironines.
Segon.- Autoritzar l'Alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l'execució del present acord
Extrem dotzè.- Subvencions
12.1.- Sol·licitud de subvencions a l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Girona
en el marc del programa Del Pla a l’acció
Vist que l’àrea de Medi Ambient i Territori de la Diputació de Girona ha efectuat
la convocatòria de la campanya d’ajuts Del Pla a l’acció per a l’any 2015, amb diverses
línies d’actuació.
Vist que el nostre Ajuntament vol sol·licitar la concessió de subvencions per a la
implantació d’un sistema de control energètic i, per altra banda, per a la instal·lació de
làmpades eficients a l’escola Les Mèlies.
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 i Territori de la Diputació de Girona
la concessió de les següents subvencions dins de la campanya d’ajuts Del Pla a l’acció
per a l’any 2015:
a) Línia 1 “Serveis de comptabilitat i gestió de subministraments energètics
municipals”: 1.044 € per a la implantació d’un sistema de control energètic.
b) Línia 3 “Execució d’accions per a la reducció d’emissions de gasos d’efecte
hivernacle”: 21.005 € per a la instal·lació de làmpades eficients a l’escola
Les Mèlies.
Segon.- Autoritzar l'Alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l'execució del present acord.

12.2.- Sol·licitud de subvenció a l’Àrea de Cooperació Esportiva de la Diputació de
Girona en suport a esportistes individuals
Vist que l’Àrea de Cooperació Esportiva de la Diputació de Girona ha efectuat
la convocatòria per a la concessió de subvencions per al suport a l’acció de promoció i
foment de l’activitat físicoesportiva, entre les quals s’inclou el programa d’ajut als
esportistes gironins d’esports individuals que participen en competicions esportives de
nivell estatal o superior.
Vist que el nostre Ajuntament ha vist la conveniència de sol·licitar ajuts per als
esportistes Àlex Ramon Martínez (waterpolo) i Ramon Ruiz Doménech (Tae-kwondo),
en el marc de la referida convocatòria.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Sol·licitar a l’Àrea de Cooperació Esportiva de la Diputació de Girona
una subvenció de 4.000 € en suport als esportistes Àlex Ramon Martínez i Ramon
Ruiz Doménech, els quals participen en competicions esportives de nivell estatal o
superior, en el marc de la convocatòria per a la concessió de subvencions per al suport
a l’acció de promoció i foment de l’activitat físicoesportiva.
Segon.- Autoritzar l'Alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l'execució del present acord
12.3.- Sol·licitud de subvencions a l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Girona
per a la confecció d’un plànol de delimitació del nostre municipi
Vist que l’àrea de Medi Ambient i Territori de la Diputació de Girona ha aprovat
el servei d’assistència tècnica de municipis de menys de 20.000 habitants per a la
redacció de plànols de delimitació de les urbanitzacions, els nuclis de població, les
edificacions i les instal·lacions afectades per la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures
de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les
edificacions i les instal·lacions situades en terrenys forestals.
Vist que el nostre Ajuntament ha vist la conveniència de sol·licitar aquesta
assistència tècnica.
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 i Territori de la Diputació de Girona
la redacció del plànol de delimitació al nostre municipi de les urbanitzacions, els nuclis
de població, les edificacions i les instal·lacions afectades per la Llei 5/2003.
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 21 hores.
L’ALCALDESSA PRESIDENTA

EL SECRETARI INTERVENTOR

Consol Cantenys i Arbolí

Josep Maria Cortada i Puig

