Ref.: 7/2017

JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió del dia 19 d’abril de 2017
Lloc: Casa consistorial
Hora d’inici: 20 hores
Assistents: Sra. Consol Cantenys i Arbolí (Alcaldessa), Sr. Francesc Gaspar i López, Sra.
Marisa Resta i Buxeda, Sr. Francisco Javier Marin i Estany (Tinents d’Alcalde), Sr. Xavier
Garcia i Rodríguez (Regidor).
Oient: Assisteix com a regidor delegat d’esports, comunicació municipal, noves tecnologies
i joventut el Sr. César González i Crespo.
Secretari: Josep Maria Cortada 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:

1.- Aprovació de l’acta de la sessió del dia 5 d’abril de 2017
Vista l’acta de la sessió celebrada el dia 22 de març de 2017, de la qual se’n ha
fet prèviament entrega amb la convocatòria, s’aprova per unanimitat.
2.- Aprovació de despeses
2.1 .- Aprovació de la relació de factures.- Expedient núm.173 /2017
Vista la relació de factures de creditors, Expedient núm. 173/2017 per import de
43.603,33 € (Quaranta-tres mil sis-cents tres euros amb trenta-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 de la Junta de Govern Local, per import total 1.965,32 € (Mil nou-cents
seixanta-cinc euros amb trenta-dos 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. 97/2017:
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 manteniment de les instal·lacions d’alarma
d’intrusió i incendis per a l’any 2017 corresponent a diversos edificis municipals, la qual
serà portada a terme per part de l’empresa CIS Serra S.A. pel preu de 1.911,80 € (Mil
nou-cents onze euros amb vuitanta cèntims), IVA inclòs.

2.4.- Proposta de despesa núm. 98/2017:
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 substitució d’un vas d’expansió malmès a
la instal·lació de climatització del CEIP les Mèlies per part de l’empresa ITISA, S.A. pel
preu de 413,82 € (Quatre-cents tretze euros amb vuitanta dos cèntims), IVA inclòs
2.5.- Proposta de despesa núm. 99/2017:
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 manteniment anual del servei de
comptabilitat energètica per part de l’empresa Open Energy SL (GEMWEB) pel preu de
976,32 € (Nou-cents setanta sis euros amb trenta dos cèntims), IVA inclòs
2.6.- Proposta de despesa núm. 100/2017:
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 53 lluminàries Philips Dulcinea
de 31,5 W per a substituir les lluminàries antigues al Parc de les Mèlies, les quals seran
subministrades per part de l’empresa Sesaelec pel preu de 10.337,76 € (Deu mil trescents trenta-set euros amb setanta sis cèntims), IVA inclòs
2.7.- Proposta de despesa núm. 101/2017:
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 diversos camins municipals
per part de l’empresa Excavacions Llobet i Fill S.L. pel preu de 3.424,30 € (Tres mil
quatre-cents vint-i-quatre euros amb trenta cèntims), IVA inclòs.
2.8.- Proposta de despesa núm. 102/2017:
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 pintura viària de transit (color blanc).
Adquisició de 5 bidons de 25 kg. per al repintat dels vials del Camp dels enginyers i Les
Forques, els quals seran subministrats per part de l’empresa Pintures Albera S.L. pel
preu de 517,61 € (Cinc-cents disset euros amb seixanta-ú cèntims), IVA inclòs.
2.9.- Proposta de despesa núm. 103/2017:
La Junta de Govern Local, examinada la proposta de despesa efectuada i el
corresponent informe d’intervenció, adopta el següent ACORD, amb el vot favorable de la
totalitat dels assistents:
Aprovar la despesa corresponent a l’adquisició d’una consola analògica (taula de
so) per a l’Emissora Municipal, marca D&R Airlab DT, la qual serà subministrada per
part de l’empresa ASPA (Agrupación de Servicios y productos de audio, S.L.) pel preu
de 6.244,50 € (Sis mil dos-centes quaranta-quatre euros amb cinquanta cèntims), més
IVA.
2.10.- Proposta de despesa núm. 104/2017:

La Junta de Govern Local, examinada la proposta de despesa efectuada i el
corresponent informe d’intervenció, adopta el següent ACORD, amb el vot favorable de la
totalitat dels assistents:
Aprovar la despesa corresponent a la contractació del servei de dos busos per
al desplaçament a la festa de la gent gran que es celebrarà el dia 14 de maig de 2017,
el qual serà portat a terme per part de l’empresa David i Manel pel preu de 295 € (Doscents noranta-cinc euros), IVA inclòs.
2.11.- Aprovació de la certificació d’obres núm. 2 corresponent a les obres de rehabilitació
del mas de Palol Sabaldòria -Subfase Planta Baixa- Desglossat accessibilitat
Vista la Certificació d’obra núm. 2 de les obres de rehabilitació del mas de Palol
Sabaldòria-Subfase Planta Baixa-Desglossat accessibilitat que presenta l’empresa Axis
Patrimoni, S.L. la qual importa 68.370,38 € (Seixanta-vuit mil tres-cents setanta euros amb
trenta-vuit 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. 2 de les obres de rehabilitació del mas
de Palol Sabaldòria-Subfase Planta Baixa-Desglossat accessibilitat per import de
68.370,38 € (Seixanta-vuit mil tres-cents setanta euros amb trenta-vuit cèntims).
Segon.- Notificar el present acord als interessats.

3.- Acord per a la concessió de subvencions destinades a la rehabilitació de
façanes (convocatòria 2017)
Atès que, per acord de la Junta de Govern Local de data 15 de febrer de 2017,
es va aprovar la convocatòria pública per a la concessió durant l’exercici 2017 d’ajuts
destinats a la rehabilitació de façanes, per una banda, i a la renovació de finestres i
obertures exteriors d’edificis per a eficiència energètica, per una altra, d’acord amb les
bases que van ser aprovades per la mateixa Junta i publicades al Butlletí Oficial de la
Província núm. 43 del dia 2 de març de 2017 i a la Base de Dades Nacional de
Subvencions (BDNS), amb una dotació total de 12.000 € (Dotze mil euros) -6.000 € per
a cadascuna de les dues línies de subvenció-.
Vistes les sol·licituds que s’han presentat durant la convocatòria per a la línia de
rehabilitació de façanes, juntament amb els informes que han estat emesos pel servei
tècnic municipal.
Vist que les subvencions que correspondria atorgar als sol·licitants superen el
límit de 6.000 € establert a les bases de la convocatòria i que, per tant, s’han d’excloure
les darreres sol·licituds presentades.
Vist que s’ha estimat la conveniència de comunicar als sol·licitants exclosos que,
en el supòsit que a finals del present exercici econòmic no s’hagi arribat al límit de 6.000
€ establert en la concessió de subvencions de l’altra línia (renovació de finestres i
obertures exteriors), serà admesa la seva sol·licitud d’acord amb el romanent que resti.
Vist el que disposen l’article 118 del Decret 175/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, i l’article 9 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar la concessió de les següents subvencions per a la rehabilitació
de façanes corresponents a l’exercici econòmic de 2017:
Núm.
1

Sol·licitant
xxxxxxxxxxxxxxxx

Adreça
xxxxxxxxxxxxxxxx

Import
750,00 €

2
3
4
5
6
7
8
9

xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx

750,00 €
750,00 €
577,00 €
750,00 €
750,00 €
559,80 €
750,00 €
750,00 €

Segon.- El pagament de les subvencions es condiciona a la justificació
documental de la realització efectiva des treballs de rehabilitació i/o pintura de façanes.
Tercer.- Comunicar el present acord als interessats.
Quart.- Comunicar als sol·licitants exclosos per manca de consignació
pressupostària que, en el supòsit que a finals del present exercici econòmic no s’hagi
arribat al límit de 6.000 € establert per a la concessió de subvencions de l’altra línia de
subvencions corresponent a la renovació de finestres i obertures exteriors, serà admesa
la seva sol·licitud d’acord amb el romanent de crèdit que resti.
Cinquè.- Autoritzar l’Alcaldessa perquè porti a terme tots aquells acte si gestions
que siguin necessaris a l’execució del present acord.

4.- Aprovació de la relació núm. 7/2017 de liquidacions de plusvàlua corresponents
al període del 5 al 19 d’abril de 2017
Vista la relació núm. 7/2017 de liquidacions pel concepte d’Impost municipal sobre
l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana que han estat practicades per part
dels serveis de gestió tributària del nostre Ajuntament, les quals corresponen al període
comprès entre el 5 i el 19 d’abril de 2017;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta
el següent ACORD:
Primer.- Aprovar les liquidacions que es relacionen a continuació pel concepte
d’Impost municipal sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana:
Nº. Reb/Liq

Contribuent

1716000031 BANKIA S.A.
1716000032 xxxxxxxxxxxxxxxx
1716000033 xxxxxxxxxxxxxxxx
1716000034 xxxxxxxxxxxxxxxx
1716000035 xxxxxxxxxxxxxxxx
1716000036 xxxxxxxxxxxxxxxx
1716000037 xxxxxxxxxxxxxxxx
1716000038 xxxxxxxxxxxxxxxx
TOTAL

I. Total

149,75 €
29,67 €
210,22 €
210,22 €
340,37 €
340,37 €
184,45 €
184,45 €
1.649,50 €

Segon.- Autoritzar l’Alcaldessa Presidenta perquè porti a terme tots aquells actes
i gestions que siguin necessaris a l’execució del present acord.

5.- 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 2017

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 2017, el qual ha estat confeccionat per l’empresa plurimunicipal
FISERSA, d’acord amb el contracte-programa aprovat pel Ple municipal en sessió de
data 23 de desembre de 2015.
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 2017 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 159.085,06 € (Cent cinquanta-nou mil vuitanta-cinc
euros amb sis cèntims), IVA inclòs.
Concepte
Import
Conservació comptadors........................... 2.405,85 €
Aigua....................................................... 65.722,98 €
Escombraries .......................................... 87.513,20 €
Clavegueram ............................................. 3.443,03 €
Total ..................................................... 159.085,06 €
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.
8.- 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. 2017/37, a instància del Sra. xxxxxxxxxxxxxxxx, per pintar la
façana de la casa situada al c/ xxxxxxxxxxxxxxxx, 5.
.- Exp. núm. 2017/31, a instància del Sr. xxxxxxxxxxxxxxxx per pintar la façana
a c/ xxxxxxxxxxxxxxxx, 18.
.- Exp. núm.
2017/38, a instància de la Sra. xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx a la substitució de les obertures existents per a la millora de
l’eficiència energètica a la casa situada al c/ xxxxxxxxxxxxxxxx, 2-b.
.- Exp. núm. 2017/27, a instància del Sr. xxxxxxxxxxxxxxxx per substituir la
tanca de formigó per tela metàl·lica i porta a la finca situada al c/ xxxxxxxxxxxxxxxx,
19.
.- Exp. núm. 2017/39, a instància del Sra. xxxxxxxxxxxxxxxx, per pintar la
façana de la casa situada al C/ xxxxxxxxxxxxxxxx, 10.

.- Exp. núm. 2017/48, a instància del Sr. xxxxxxxxxxxxxxxx s’atorga per a la
pavimentació d’una part del jardí de la casa situada al c/ xxxxxxxxxxxxxxxx, 29.
.- Exp. núm. 2017/40, a instància del Sr. xxxxxxxxxxxxxxxx, per renovar bany,
canviar banyera per plat de dutxa de la casa situada a xxxxxxxxxxxxxxxx, 13.
.- Exp. núm. 2017/41, a instància del Sra. xxxxxxxxxxxxxxxx, per pintar la
façana de la casa situada al c/ xxxxxxxxxxxxxxxx, 11.

9.- 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 319 al 380

10.- Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilafant i
l’associació CANAE relatiu a la recollida d’animals de companyia
Vist que el Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei de protecció dels animals, estableix que corresponen als ajuntaments o a les
entitats locals supramunicipals diverses funcions relatives a la recollida i control dels
animals de companyia abandonats, perduts o ensalvatgits i al control dels animals
salvatges urbans.
Vist, a la vegada, que aquest mateix text legal estableix que, per a la prestació
d’aquest servei de recollida d’animals abandonats, les entitats locals poden concertarne l’execució amb entitats externes, preferentment associacions de protecció i de
defensa d’animals legalment constituïdes o empreses especialitzades.
Vist que s’ha valorat la conveniència d’establir un conveni amb l’associació sense
finalitat de lucre per a la defensa i protecció d’animals anomenada CANAE, la qual
disposa dels medis personals i materials suficients per portar a terme un servei de
recollida d’animals de companya abandonats o perduts al nostre municipi.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Establir un conveni de col·laboració amb l’associació CANAE, amb NIF
núm. G-55108492, domiciliada al Carrer Mollet de Peralada núm. 18 de Figueres,
representada pel Sr. xxxxxxxxxxxxxxxx, amb NIF núm. xxxxxxxxxxxxxxxx, amb la
finalitat que aquesta associació pugui dur a terme la recollida d’animals de companyia
abandonats o perduts al terme municipal de Vilafant, d’acord amb la legislació vigent en
la matèria, evitant així les problemàtiques que puguin derivar-se tant per a la població
com per al benestar dels animals.
Segon.- Establir que el servei es porti a terme d’acord amb el protocol adjunt al
Conveni, el qual, juntament amb el redactat del mateix Conveni, forma part del contingut
del present acord.

Tercer.- Aprovar els compromisos econòmics que, en virtut del referit conveni,
assumeix el nostre Ajuntament:
a) Pagament a l’Associació, en concepte de recollida de gossos en el terme
municipal de Vilafant dins la franja horària de 9h a 19h de dilluns a divendres, de l’import
de 50 € (Cinquanta euros) per gos.
b) En el supòsit que la recollida s’efectuï en horari de nit (De 19h a 9h), cap
de setmana o festiu, l’import a satisfer a l’Associació serà de 60 € (Seixanta euros) per
gos. Igualment, s’aplicarà aquesta darrera tarifa en els supòsits d’especial dificultat en
la recollida, és a dir, quan sigui necessària la utilització de major recursos per a recollirlo, com per exemple gàbies/trampa, o quan la captura s’allargui durant vàries jornades.
c) Pagament a l’Associació, en concepte d’acollida -cost diari per a
l’alimentació i manteniment del gos recollit en un centre-, de l’import de 10 € (Deu euros)
per dia i gos fins al límit màxim de vint-i-un dies de tinença de l’animal.
A partir d’aquest període límit de temps, els imports a satisfer a l’Associació
pel concepte d’acollida seran els següents:
Tipus de gos
Import/període
.- Gossos adults de 3 a 5 kg de pes:
80 €/anual
.- Gossos adults de 5 a 15 kg de pes:
130 €/anual
.- Gossos adults de 15 a 25 kg de pes:
180 €/anual
.- Gossos adults de 25 a 50 Kg de pes:
300 €/anual
.- Gossos cadells de menys de mesos d’edat:
35 €/mensual
.- Gossos cadells de 2 a 6 mesos d’edat:
50 €/mensual
d) Pagament a l’Associació de les despeses corresponents a l’atenció
veterinària dels animals recollits, d’acord amb la tarifa següent:
Tipus de servei
Preu per gos
.- Revisió sanitària i desparatització interna i externa:
15 €
.- Incineració de gos:
71 €
Quart.- Establir que la vigència d’aquest conveni es perllongui des de la data de
la seva signatura fins el 31/12/2017, sens perjudici de la seva possible pròrroga anual
mitjançant acord exprés.
Cinquè.- Autoritzar l’Alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris per a l’execució del present acord i, particularment, per a la
signatura del referit conveni.

11.- Acord de modificació del conveni amb “David i Manel, S.L.” per a la prestació
del servei de transport des dels nuclis urbans al dispensari municipal i al Centre
d’Assistència Primària (CAP) de Vilafant
Vist que l’Ajuntament de Vilafant i l’empresa “David i Manel, S.L.”, amb NIF núm.
B-17409525, en data 5 de setembre de 2007 van subscriure un conveni regulador de la
prestació del servei de transport per als veïns i veïnes de tots els nuclis urbans de
Vilafant al Dispensari mèdic i al Centre d’Assistència Primària (CAP) del municipi.
Vist que l’esmentat conveni tenia una vigència d’un any, prorrogable anualment
si no hi havia denúncia expressa per qualsevol d’ambdues parts en el termini d’un mes
abans del seu venciment, i que, des de la data de la seva signatura, no hi hagut denúncia
expressa per cap de les parts.
Vist que, d’acord amb les estipulacions del conveni, el servei es presta tots els
dimecres i dijous, llevat dels festius, d’acord amb un itinerari que es detalla als Annexos
I i II del conveni.
Vist que el conveni estableix igualment els imports que l’Ajuntament s’obliga a
pagar a l’empresa per cada dia de servei prestat.
Vist que el nostre Ajuntament ha estimat la conveniència de reduir la prestació
d’aquest servei a únicament un dimecres al mes tenint en compte les baixes freqüències
actuals en l’ús del mateix.

Vist que correspon portar a terme una modificació del referit conveni.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Modificar el conveni regulador subscrit amb l’empresa “David i Manel,
S.L.”, amb NIF núm. B-17409525, en data 5 de setembre de 2007 per a la prestació del
servei de transport per als veïns i veïnes de tots els nuclis urbans de Vilafant al
Dispensari mèdic i al Centre d’Assistència Primària (CAP) del municipi, en el sentit que
les clàusules esmentades a continuació quedin redactades de la manera següent:
Clàusula Segona.- El servei tindrà una periodicitat MENSUAL i es prestarà el
SEGON dimecres de cada mes, excepte els dies que s’escaiguin en festiu.
Clàusula Tercera.- El servei es prestarà d’acord amb l’horari i els itineraris que
a continuació es detallen:
- El servei s’iniciarà a les 10 hores i fins a les 10,15 hores es cobrirà el trajecte
d’anada al Dispensari mèdic passant pels següents punts de recollida de viatgers: Plaça
de Catalunya (Les Forques), Plaça de l’Església (Les Forques), CAP de Vilafant (Camp
dels Enginyers), Avinguda Maria Torres (Camp dels Enginyers), parada de bus de la
Plaça de l’Ajuntament (Urbanització El Parc) i última parada al Dispensari mèdic (nucli
antic).
- La tornada s’iniciarà a les 11 hores al Carrer Escoles (nucli antic) i fins a les 11,28
hores es cobrirà el trajecte pel mateix itinerari especificat al paràgraf anterior però
invertint el seu ordre, finalitzant a la Plaça de Catalunya (Les Forques).
Clàusula Quarta.- L’Ajuntament de Vilafant s’obliga a pagar a l’empresa “David i
Manel, S.L.” la quantitat de TRENTA-UN EUROS (31 €), IVA inclòs, per cada dia de
servei prestat durant el present any 2017, import que s’incrementarà per als anys
successius d’acord amb l’increment de l’IPC.
Segon.- Autoritzar l’Alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris per a l’execució del present acord i, particularment, per a la
signatura de la modificació del referit conveni.

12.- Aprovació de la modificació del conveni de col·laboració amb el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat per a la prestació del servei de neteja de les
dependències de l’Institut d’Ensenyament Secundari de Vilafant
Vist que el nostre Ajuntament i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya, en data 15 d’octubre de 2015, van subscriure una modificació del conveni
de col·laboració en la prestació del servei de neteja de les instal·lacions provisionals de
l’Institut de Vilafant, el qual havia estat signat inicialment en data de 17 de juliol de 2014.
Vist que, d’acord amb el contingut d’aquesta modificació del conveni, l’Institut es
comprometia a reintegrar a l’Ajuntament la quantitat de 20.000 euros, import equivalent
a deu mensualitats de 2.000 euros.
Vist que, en data de 3 d’abril de 2016, l’Ajuntament acordà l’adjudicació del
contracte de neteja de les instal·lacions de l’Institut de Vilafant a una empresa externa
pel preu de 25.107,50 € anuals, IVA inclòs.
Vist que durant el curs 2016-2017, com a conseqüència de la creació de dos
mòduls educatius més i la instal·lació de dues noves aules prefabricades s’ha
incrementat per segon curs consecutiu el nombre d’alumnes matriculats i la superfície a
netejar a l’Institut de Vilafant, la qual cosa ha comportat un increment del preu de la
contractació del servei de neteja per un import anual de 4.707,60 €, IVA inclòs, per la
qual cosa el cost del servei ha quedat fixat en la quantitat de 29.815,10 € anuals, IVA
inclòs.
Vista la necessitat d’actualitzar el referit conveni, adaptant-lo a les noves
circumstàncies.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:

Primer.- Modificar el pacte quart del Conveni subscrit en data 15 d’octubre de
2015 pel nostre Ajuntament amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya per a la prestació del servei de neteja de les instal·lacions provisionals de
l’Institut de Vilafant, de tal manera que el seu redactat passa a ésser el següent:
“L’Ajuntament contractarà amb una empresa de neteja la prestació del servei, i
conservarà les facultats i competències que es deriven d’aquesta relació contractual.
Els costos derivats d’aquesta contractació suposen per a l’Ajuntament, durant el curs
escolar 2016 - 2017 i un període de contractació de deu mesos, l’import de 29.815,10
euros.”
Segon.- Modificar el pacte cinquè del mateix Conveni de tal manera que el seu
redactat passa a ésser el següent:
“L’Institut es compromet a reintegrar a l’Ajuntament la quantitat de 24.707,60
euros, import equivalent a deu mensualitats de 2.470,76 euros.
Aquest import s’actualitzarà cada any en funció de l’increment que s’apliqui a la
facturació del servei de neteja, d’acord amb la relació contractual que aquesta té
establerta amb l’Ajuntament de Vilafant.”
Tercer.- Autoritzar l’Alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris per a l’execució del present acord i, particularment, per a la
signatura de la modificació del referit conveni.

13.- Aprovació del conveni amb Xarxa Audiovisual Local, S.L. per a la producció,
cessió i emissió del programa de Ràdio Vilafant Ruta 66 des de l’1 de maig fins al 30
de juny de 2017
Vista la proposta de conveni presentada per la Xarxa Audiovisual Local, S.L. per a
la regulació de les condicions de producció, cessió i emissió del programa radiofònic Ruta
66 produït als estudis de Ràdio Vilafant, a l’igual que es fa fer per al període comprès
entre l’1 de gener i el 30 d’abril de 2017.
Vist que la durada d’aquest conveni s’estableix entre l’1 de maig i el 30 de juny
de 2017, amb un total de nou programes, per a la producció dels quals l’Ajuntament de
Vilafant ha de percebre la quantitat de 675 € (Sis-cents setanta-cinc euros) més IVA, a
raó de 75 € (Setanta-cinc euros) per programa.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar el conveni a subscriure amb la Xarxa Audiovisual Local, S.L. per
a la regulació de les condicions de producció, cessió i emissió del programa radiofònic Ruta
66 produït als estudis de Ràdio Vilafant, durant el període comprès entre l’1 de maig i el 30
de juny de 2017.
Segon.- Autoritzar l'Alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l'execució del present acord i, en especial, per a la signatura del
referit conveni.

14.- Atorgament d’un ajut a l’associació de la gent gran de Vilafant “Clau de Sol”
per a l’organització dels actes programats a la segona setmana de la gent gran
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Atorgar a l’associació de la gent gran de Vilafant Clau de Sol un ajut de
250 € (Dos-cents cinquanta euros) en concepte de col·laboració econòmica per al
sufragament de les despeses que comportarà l’organització dels actes programats per
a la segona setmana de la gent gran.
Segon.- La referida associació haurà de presentar a l’Ajuntament justificants de
despesa corresponents les activitats per a les quals ha rebut l’ajut pel doble de l’import

subvencionat.
Tercer.- Autoritzar l'Alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l'execució del present acord.

15.- Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona en el marc de la convocatòria
de subvencions per a despeses d’organització d’esdeveniments de caràcter firal
Vist que per part de la Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió de
data 24/01/2017, ha estat aprovada la convocatòria de subvencions per a despeses
d’organització d’esdeveniments de caràcter firal, d’acord amb les bases publicades en
el Butlletí Oficial de la Província núm. 21 de data 31/01/2017.
Vista la voluntat d’aquest Ajuntament de sol·licitar una subvenció per a les
despeses que ha comportat l’organització enguany de la 21ª edició de la Fira del conill.
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 8.500 € (Vuit mil
cinc-cents euros) per a l’organització enguany de la 21ª edició de la Fira del conill, en el
marc de la convocatòria de subvencions per a despeses d’organització d’esdeveniments
de caràcter firal (Butlletí Oficial de la Província núm. 21, de data 31/01/2017).
Segon.- Autoritzar l'Alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l'execució del present acord.
16.- Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona en el marc de la convocatòria
de subvencions per a la redacció de programes ciutat, programes funcionals i
projectes de construcció (bàsic i executiu) per a biblioteques del sistema de
lectura pública
Vist que per part del Ple de la Diputació de Girona, en sessió de data 21/03/2017,
ha estat aprovada la convocatòria de subvencions per a la redacció de programes ciutat,
programes funcionals i projectes de construcció (bàsic i executiu) per a biblioteques del
sistema de lectura pública 2017, d’acord amb les bases publicades en el Butlletí Oficial
de la Província núm. 66 de data 04/04/2017.
Vista la voluntat d’aquest Ajuntament de sol·licitar una subvenció per al
pagament dels honoraris corresponents a la redacció de l’estudi poblacional, l’anàlisi de
l’àrea metropolitana Figueres-Vilafant i el Pla de Lectura, els quals s’han de portar a
terme per part de la Universitat de Girona.
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 6.000 € (Sis mil
euros) per a la redacció de l’estudi poblacional, l’anàlisi de l’àrea metropolitana FigueresVilafant i el Pla de Lectura, en el marc de la convocatòria de subvencions per a la
redacció de programes ciutat, programes funcionals i projectes de construcció (bàsic i
executiu) per a biblioteques del sistema de lectura pública 2017 (Butlletí Oficial de la
Província núm. 66, de data 04/04/2017).
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 21,30 hores.
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