Ref.: 8/2015

JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió del dia 17 d’abril de 2015
Lloc: Casa consistorial
Hora d’inici: 13,30 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 1 d’abril de 2015
Vista l’acta de la sessió celebrada el dia 1 d’abril 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. 8/2015
Vista la relació de factures de creditors núm. 8/2015, per import de 94.791,72 €
(Noranta-quatre mil set-cents noranta-un euros amb setanta-dos 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 3.865,54 € (Tres mil vuit-cents seixanta-cinc euros
amb cinquanta-quatre cèntims), la Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la
totalitat dels assistents, adopta l’ACORD de donar-li la conformitat.
2.3.- Aprovació de la certificació d’obres núm. 5 i última 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. 5 i última 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 55.549,83 € (Cinquanta-cinc mil cinccents quaranta-nou euros amb vuitanta-tres 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. 5 i última 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 55.549,83 € (Cinquanta-cinc mil cinc-cents quaranta-nou euros amb
vuitanta-tres cèntims).
Segon.- Notificar el present acord als interessats.
2.4.- Aprovació de l’acta de preus contradictoris de data 18/03/2015 corresponent al
Projecte d’urbanització del carrer lateral de la carretera N-260 i d’altres carrers de
l’Arengada Nord
Vist l’expedient de contractació de l’obra corresponent al Projecte d’urbanització
del carrer lateral de la carretera N-260 i d’altres carrers de l’Arengada Nord, adjudicada a
l’empresa Rubau Tarrés, S.A.U. pel preu de 448.910 € (IVA inclòs), tal com es desprèn
de l’acord adoptat pel Ple municipal en data de 16 de juliol de 2014.
Vista l’acta de preus contradictoris de data 18 de març de 2015 presentada pel
tècnic director de l’obra, juntament amb l’empresa adjudicatària, la qual fa referència als
següents preus d’unitat d’obra no pressupostats en el projecte original i que han sorgit
durant l’execució de la mateixa: “Mur d’escullera de pedra de 1000 a 2000 Kg” i
“Llumenera en leds model Logos de Salvi 60 w potència i 32 led, amb fixació horitzontal”.
Vist que aquests preus contradictoris no suposen cap increment respecte del preu
d’adjudicació del contracte.
Vist el que disposa l’article 234 del Text refós de la Llei de contractes del sector
públic (RDL 3/2011, de 14 de novembre), en relació amb l’article 219 d’aquest mateix
text legal.
Vist que les modificacions que donen lloc a aquests preus contradictoris es
deuen a causes imprevistes degudament justificades i per raons d’interès públic, de
conformitat amb l’esmentat article 219.
Vist el que disposen els articles 105, 107 i 234 de l’esmentat Text refós de la
Llei de contractes del sector públic (RDL 3/2011, de 14 de novembre).
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar l’acta de preus contradictoris de data 18 de març de 2015
incorporada a l’expedient d’execució de l’obra corresponent al Projecte d’urbanització
del carrer lateral de la carretera N-260 i d’altres carrers de l’Arengada Nord, la qual no
suposa cap increment del preu del contracte.
Segon.- Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària Rubau Tarrés S.A.U.
Tercer.- Autoritzar l'Alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l'execució del present acord.
2.5.- Acord de comanda de la confecció de les paperetes electorals per a les eleccions
municipals
Atesa la necessitat d’encomanar la confecció de les paperetes electorals
corresponents als comicis municipals del proper 24 de maig de 2015.
Atès que han estat sol·licitats pressupostos a dues empreses gràfiques
habituades a la prestació d’aquest servei.
Atès que la proposta econòmica presentada s’ajusta als límits establerts per a
la contractació menor de serveis a l’article 138,3, en relació amb l’article 111, del Reial
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic.

La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Encomanar a Gràfiques Montserrat de Figueres la confecció d’un total de
25.500 paperetes electorals per a les Eleccions Municipals d’enguany pel preu de 600 €
(Sis-cents euros), més IVA.
Segon.- Autoritzar l’Alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l’execució del presenta acord.

Extrem tercer.- Llicències municipals d’obres
Es dóna compte de les llicències d’obres menors atorgades per la Sra.
Alcaldessa, que a continuació s’indiquen:
.- Exp. Núm. 2015/16, a instància del Sr. xxxxxxxx, per a la modificació de
banys amb construcció d’un nou bany adaptat a les directrius de la TAAC, arranjament
de l’entrada amb construcció d’una rampa i modificació de la fusteria al local situat al
C/ Canigó, 57-59 baixos

Extrem quart.- Recursos humans
4.1.- 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 244/2015 a 308/2015.
4.2.- Acord de concessió d’una bestreta reintegrable al treballador municipal Sr.
xxxxxxxx
Atès que el Sr. xxxxxxxx, treballador adscrit a la plantilla de personal laboral
municipal, ha sol·licitat una bestreta per l’import de 500 € (Cinc-cents euros) a
reintegrar en dotze mensualitats.
Atès el que disposa l’article 50 del Conveni/Acord de les empleades públiques i
dels empleats públics de l’Ajuntament de Vilafant, el qual estableix el límit màxim de
3.000 € per a les bestretes de retribucions, a retornar en un màxim de 36 mensualitats.
Atès que el que disposen el Reial Decret Llei 2608, de 16 de desembre de
1929, sobre bestretes a funcionaris públics; la Resolució SEHiP, 2/1/2009, per la qual
es dicten instruccions en relació amb les nòmines dels funcionaris inclosos en l’àmbit
d’aplicació de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, en els termes de la disposició final quarta
de la Llei 7/2007, de 12 d’abril; i les disposicions relatives a aquesta matèria
contingudes a la Llei 7/2007, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, al
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, a la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut
bàsic de l’empleat públic, al Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals, al Reial decret 1777/1994, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol

primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, al Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, el qual aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, i a la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Concedir al Sr. xxxxxxxx, treballador adscrit a la plantilla de personal
laboral municipal, una bestreta reintegrable per import de 500 € (Cinc-cents euros).
Segon.- Que l’esmentada bestreta sigui reintegrada per part del Sr. xxxxxxxx
en dotze mensualitats.
Tercer.- Notificar la present resolució a la persona interessada.
Quart.- Comunicar la present resolució a la Intervenció i a la Tresoreria
municipals.
4.3.- Acord de concessió d’una bestreta reintegrable al treballador municipal Sr.
xxxxxxxx
Atès que el Sr. xxxxxxxx, treballador adscrit a la plantilla de personal laboral
municipal, ha sol·licitat una bestreta per l’import de 300 € (Tres-cents euros) a
reintegrar en dotze mensualitats.
Atès el que disposa l’article 50 del Conveni/Acord de les empleades públiques i
dels empleats públics de l’Ajuntament de Vilafant, el qual estableix el límit màxim de
3.000 € per a les bestretes de retribucions, a retornar en un màxim de 36 mensualitats.
Atès que el que disposen el Reial Decret Llei 2608, de 16 de desembre de
1929, sobre bestretes a funcionaris públics; la Resolució SEHiP, 2/1/2009, per la qual
es dicten instruccions en relació amb les nòmines dels funcionaris inclosos en l’àmbit
d’aplicació de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, en els termes de la disposició final quarta
de la Llei 7/2007, de 12 d’abril; i les disposicions relatives a aquesta matèria
contingudes a la Llei 7/2007, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, al
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, a la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut
bàsic de l’empleat públic, al Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals, al Reial decret 1777/1994, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol
primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, al Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, el qual aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, i a la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Concedir al Sr. xxxxxxxx, treballador adscrit a la plantilla de personal
laboral municipal, una bestreta reintegrable per import de 300 € (Tres-cents euros).
Segon.- Que l’esmentada bestreta sigui reintegrada per part del Sr. xxxxxxxx
en dotze mensualitats.
Tercer.- Notificar la present resolució a la persona interessada.
Quart.- Comunicar la present resolució a la Intervenció i a la Tresoreria
municipals.
4.4.- Sol·licitud del Sr. xxxxxxxx per acollir-se a la flexibilitat horària per tenir cura d’un
familiar de primer grau
Vist que per part del treballador municipal Sr. Francesc Jiménez Martín ha estat
sol·licitat (R.E. núm. 305/2015) l’acolliment a la flexibilitat horària establerta a l’article
13 del vigent Acord/Conveni de les empleades públiques i empleats públics de
l’Ajuntament de Vilafant per tenir cura dels seus fills menors de dotze anys.

Vist que l’esmentat article estableix que “Les persones que tinguin al seu càrrec
un menor menys de dotze anys, o un minusvàlid físic, psíquic o sensorial, o que hagin
de tenir cura directa d’un dels familiar de primer grau, prèvia comunicació per escrit al
Registre de Personal, podran distribuir el seu horari posposant l’hora d’entrada fins a
les 9.15 hores i recuperant dintre la mateixa jornada el temps de treball fins les 16.15
hores.”
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Donar-se per assabentada de l’acolliment del treballador municipal Sr. xxxxxxxx
a la flexibilitat horària establerta a l’article 13 del vigent Acord/Conveni de les
empleades públiques i empleats públics de l’Ajuntament de Vilafant amb la finalitat que
pugui tenir cura dels seus fills menors de dotze anys.
4.5.- Informació relativa a la interposició per part de la treballadora municipal Sra.
xxxxxxxx d’un recurs de suplicació en contra d’una sentència dictada pel Jutjat Social
núm. 1 de Figueres
S’informa als assistents de la interposició per part de la treballadora municipal
Sra. xxxxxxxx d’un recurs de suplicació en contra de la sentència dictada pel Jutjat Social
núm. 1 de Figueres en data 13 de març de 2015 desestimatòria de la demanda que
formulà aquesta mateixa treballadora per al reconeixement de classificació professional i
abonament de diferències salarials.

Extrem cinquè.- Concessió de la targeta d’aparcament per a persones amb
disminució al Sr. xxxxxxxx
Vist l’escrit que presenta el Sr. xxxxxxxx (R.E. 1023/2014) sol·licitant la
concessió de targeta la d’aparcament per a persones amb disminució, amb la
modalitat de titular conductor, mitjançant l’imprès normalitzat facilitat pel Departament
de Benestar Social i Família.
Atès que, juntament amb la sol·licitud, s’acompanya la resolució del Cap del
Servei d’Atenció a les Persones dels Serveis Territorials a Girona del Departament de
Benestar i Família que acredita que té un grau de discapacitat del 65 %.
Vist que, d’acord amb el contingut d’aquesta resolució, el 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 al Sr. xxxxxxxx la targeta d’aparcament per a persones amb
disminució física, en la modalitat de conductor.
Segon.- Notificar aquesta resolució al interessat.

Extrem sisè.- Acord d’aprovació inicial de les bases i de la convocatòria de
subvencions per a la renovació de finestres i obertures exteriors d’edificis per a
eficiència energètica

Vist que s’ha valorat la conveniència de convocar una línia de subvencions amb
l’objectiu de millorar l’eficiència energètica de les llars del municipi i reduir el consum
d’energia.
Vist que per part dels serveis tècnics municipals han estat elaborades les bases
reguladores per a l’atorgament de subvencions destinades a la renovació de finestres i
obertures exteriors d’edificis per a eficiència energètica, destinades a particulars
empadronats al municipi i a empreses amb seu social al mateix.
Vist que el pressupost municipal d’enguany contempla una partida destinada a
aquesta finalitat amb una dotació econòmica de 12.000 €.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar inicialment les bases reguladores per a l’atorgament de
subvencions destinades a la renovació de finestres i obertures exteriors d’edificis per a
eficiència energètica, una còpia de les quals s’incorpora com a annex al present acord.
Segon.- Sotmetre aquestes bases a informació pública durant un termini de vint
dies, a comptar des de la publicació del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la
Província, tot publicant-lo igualment en el tauler d’anuncis i a la web de la Corporació i
per referència en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, als efectes de la
presentació d’ al·legacions i/o reclamacions. En el supòsit que no se’n formulin durant
aquest termini d’informació pública, l’acord d’aprovació inicial quedarà elevat a
definitiu.
Tercer.- Efectuar la convocatòria pública de concessió d’aquestes subvencions
per a l’any 2015, tot establint que aquestes subvencions podran sol·licitar-se a partir de
l’endemà de la publicació del corresponent Edicte al Butlletí Oficial de la Província i
que seran concedides per ordre cronològic de presentació fins a l’esgotament de la
partida pressupostària de l’any en curs, tal com prescriu la Base reguladora cinquena.
Una vegada s’hagi esgotat la partida pressupostària, no seran admeses més
sol·licituds per a l’any en curs i, en tot cas, els interessats hauran de presentar-les
novament a la següent o següents convocatòries anuals.
Quart.- Autoritzar l'Alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l'execució del present acord.
ANNEX:
BASES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS PER A LA RENOVACIÓ DE
FINESTRES I OBERTURES EXTERIORS D’EDIFICIS PER A L’EFICIÈNCIA
ENERGÈTICA
1. Objectius
L’objectiu és millorar l’eficiència energètica de les llars del municipi i reduir el consum
d’energia.
2. Àmbit d’actuació
L’àmbit d’aplicació és el terme municipal de Vilafant i, en concret, els edificis de més
de 10 anys d’antiguitat existents en aquest àmbit.
3. Beneficiaris
Els beneficiaris poden ser els particulars i les empreses. Podran concórrer als ajuts les
persones empadronades al municipi i les empreses amb seu social en el municipi.
Només s’admetrà una única sol·licitud per habitatge o local i per any.
No es podrà repetir la sol·licitud de la subvenció pel mateix habitatge dins d’un període
mínim de 4 anys.

4. Dotació econòmica
La dotació econòmica prevista per a la primera anualitat és de 12.000 euros.
5. Procediment de concessió
Les subvencions seran concedides per ordre cronològic de presentació de les
sol·licituds admeses fins a l’esgotament de la partida pressupostària de l’any en curs.
Una vegada s’hagi esgotat la partida pressupostària, no seran admeses més
sol·licituds per a l’any en curs i, en tot cas, els interessats hauran de presentar-les
novament a la següent o següents convocatòries anuals.
6. Actuacions subvencionables
Son actuacions subvencionables la substitució de finestres, portes vidrieres i lluernaris
per d’altres de més eficients tèrmicament i que millorin, com a mínim, un 20% de
l’eficiència tèrmica i es trobin situats en un recinte habitable en contacte amb l’exterior.
Les actuacions subvencionables es diferencien en dos tipus:
1-. Tipus A: S’inclouen en aquest apartat la renovació o substitució d’elements de
fusteria exterior (portes vidrieres, finestres i lluernaris) que comportin la renovació
integral dels elements de tancament (marcs, batents i vidres).
2-. Tipus B: S’inclouen en aquest apartat la renovació o substitució, exclusivament,
dels vidres dels elements de fusteria exterior (portes vidrieres, finestres i lluernaris)
sense intervenció en els marcs i batents.
Queden excloses les actuacions següents:
-. Fusteries interiors
-. Reparació o substitució simple d'algun component del tancaments
-. Noves instal·lacions de tancaments
-. Sistemes de protecció solar
-. Portes de garatge
7-. Requisits tècnics
Les obertures que es renovin en el marc d’aquest programa de subvencions, han de
complir els següents requeriments tècnics:
1-. Els tancaments construïts amb perfils metàl·lics (alumini o acer) hauran d’incorporar
el trencament del pont tèrmic.
2-. Els vidres hauran de ser de càmera amb una composició mínima de 4+10+5
(dimensions en mm).
3-. Tots els elements instal·lats han d’aportar els certificats de compliment del CTE i el
segell CE.
4-. Els colors de les fusteries s’ajustaran a la carta de COLORS DE VILAFANT.
8-. Quantia de l'ajuda
Actuacions del tipus A: fins a 100 euros/m2 amb un màxim de 1.000 euros per
sol·licitud i amb el límit del 50% del pressupost de l’actuació.
Actuacions del tipus B: fins a 50 euros/m2 amb un màxim de 500 euros per sol·licitud i
amb el límit del 50% del pressupost de l’actuació.
9-. Documentació inicial
Per a sol·licitar la subvenció per la renovació de finestres i obertures caldrà presentar
la següent documentació al Registre de l'Ajuntament de Vilafant:
1-. Imprès de sol·licitud degudament omplert (disponible a la pàgina web de
l'Ajuntament de Vilafant)

2-. Justificació de l’antiguitat de l’edifici (rebut del cadastre, certificat final d’obra o
document que ho acrediti)
3-. Fotografies de l’estat actual de les façanes i obertures
4-. Croquis de les obertures (amb dimensions)
5-. Pressupost de l'industrial que ha d’efectuar la renovació de les obertures amb
indicació de les dimensions i característiques dels perfils i vidres, i desglossat per
partides o unitats d’obra.
10-. Documentació final d’obra
Per a sol·licitar el pagament de la subvenció, un cop notificada l’acceptació de
l’actuació i efectuades les obres, caldrà aportar la següent documentació justificativa
que es presentarà al Registre de l'Ajuntament de Vilafant:
1-. Instància de sol·licitud de pagament de la subvenció degudament omplerta
(disponible a la pàgina web de l'Ajuntament de Vilafant)
2-. Fotografies de l’estat final de les façanes i obertures
3-. Factura de l'industrial que ha d’efectuar la renovació de les obertures amb indicació
de les dimensions i característiques dels perfils i vidres.
4-. Certificats de compliment del CTE (Codi Tècnic de l’Edificació) del material instal·lat
a l’obra i segell de marcatge CE (Conformitat Europea) de tots els materials.
11-. Termini d’execució i justificació de l’obra
La instal·lació objecte de la sol·licitud haurà d’estar finalitzada abans de l’últim dia de
l’any de la concessió de la subvenció.
La justificació d’obra executada i la sol·licitud d’abonament de l’import de la subvenció
haurà d’estar realitzada abans de l’últim dia de l’any de la concessió de la subvenció.

Extrem setè.- Concessió al Sr. xxxxxxxx dels drets funeraris d’un nínxol del
cementiri municipal
Vist l’escrit que presenta el Sr. xxxxxxxx en el qual sol·licita la concessió del
nínxol núm. 42, 3r. pis, sector B, del Cementiri municipal.
Atès l’informe favorable dels serveis municipals.
Vist el que disposen els articles 19 i 20 del Reglament del Cementiri municipal,
aprovat per acord plenari de 15 de maig de 2012.
Vista l’ordenança fiscal núm. 8, reguladora de les taxes per a la prestació de
serveis, corresponent a la concessió de drets funeraris, pel termini de cinquanta anys.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer.- Concedir al Sr. xxxxxxxx els drets funeraris del nínxol núm. 42, 3r. pis,
sector B, del Cementiri municipal.
Segon.- Establir com a condició per a la concessió de la titularitat dels
esmentats drets funeraris l’obligació dels seus titulars o hereus de mantenir el nínxol
en perfecte ordre de conservació i dignitat.
Tercer.- Establir l’aplicació de les taxes municipals corresponents a l'esmentada
adquisició de titularitat de drets funeraris.
Quart.- Autoritzar l’alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris per a l’execució de l’anterior acord.

Extrem vuitè.- Sol·licitud efectuada per la Sra. Elena Granollers Masgrau per a
l’exempció de l’Impost de Vehicles d’un vehicle històric

Vist que per part de la Sra. Elena Granollers Masgrau ha estat sol·licitada al
nostre Ajuntament (R.E. núm. 433/2015) l’exempció de pagament de l’Impost sobre
Vehicles de tracció mecànica corresponent a un vehicle de la seva propietat, matrícula
H-1894-BBB, marca Cadillac, tenint en compte que aquest té la catalogació de vehicle
històric.
Vist el que disposa l’article 4 de l’ordenança fiscal de l’Impost sobre Vehicles de
tracció mecànica de l’Ajuntament de Vilafant, el qual determina que “s’aplicarà una
bonificació en la quota del 100 per 100 als vehicles històrics o aquells que tinguin una
antiguitat mínima de vint-i-cinc anys comptats des de la data de fabricació, per pertànyer
a col·leccionistes particulars, i sempre que no s’utilitzin per finalitats comercials o
lucratives”.
Vist que és té constància que el referit vehicle és utilitzat de forma habitual per a
finalitats comercials o lucratives tenint en compte que és objecte d’arrendament per a
celebracions de diferent tipus.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Denegar la petició efectuada per la Sra. Elena Granollers Masgrau
perquè li sigui concedida l’exempció de pagament de l’Impost sobre Vehicles de
tracció mecànica corresponent al vehicle de la seva propietat, matrícula H-1894-BBB,
marca Cadillac.
Segon.- Autoritzar l'Alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l'execució del present acord.

Extrem novè.- Adjudicació del contracte de servei de Casal d’estiu 2015
Vist l’expedient núm. 85/2015 de contractació per a l’adjudicació, pel procediment
negociat sense publicitat, de la prestació del servei municipal de Casal d’estiu 2015, i el
Plec de clàusules administratives particulars aprovat per acord de la Junta de Govern
Local adoptat el dia 4 de març de 2015.
Atès que de les sis empreses convidades a participar en la licitació: 1).- ANNCON
LLEURE I OCI, S.L., 2).- DIVERSPORT, S.C., 3).-Rebeca Ambrós Miguel (BECKY
PROJECTES EDUCATIUS I DE LLEURE), 4).- ASSOCIACIÓ JUVENIL SALSA JOVE,
5).- FUNDACIÓ TORREMIRONA ESPORT I SALUT i 6).- EL CAU DE VILAFANT van
presentar ofertes les quatre primeres, declinant la invitació cursada les dues últimes.
Vist l’informe-valoració aprovat per la Mesa de contractació en data 9 d’abril de 2015
que d’acord amb la clàusula núm. 17 del Plec de clàusules administratives particulars
va fixar la puntuació obtinguda per les ofertes presentades i el punt de partida per a
l’obertura de la fase negociadora.
Vist que a la fase de negociació únicament es van presentar dues licitadores:
ANNCON LLEURE I OCI, S.L. i Rebeca Ambrós Miguel (BECKY PROJECTES
EDUCATIUS I DE LLEURE).
Vista el resultat de la puntuació obtinguda pels participants en la licitació:
LICITADORES
Anncon Lleure
Becky
Diversport
Salsa Jove

Criteris
econòmics
(màxim 35
punts)
32,70
33,50
35,00
30,50

Criteris tècnics
(màxim 35
punts)
35,00
33,00
33,00
29,50

Criteris
Subjectius
(màxim 30
punts)
28,80
28,80
14,70
17,30

Total Puntuació
96,50
95,30
82,70
77,30

Vista la proposta acordada per la Mesa de Contractació, en reunió de data 7 d’abril
de 2015 d’adjudicació del contracte a favor de l’empresa ANNCON LLEURE I OCI, S.L.

Atès que l’empresa ANNCON LLEURE I OCI, S.L., entre la documentació
presentada a la licitació, ha acreditat la seva condició de trobar-se al corrent de
pagament de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
Vist el que disposen els articles 151 i 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 i
les clàusules 23 i 24 del Plec de clàusules administratives particulars que regeixen la
contractació d’aquest servei; la Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:
Primer.- Adjudicar a ANNCON LLEURE I OCI, S.L., amb CIF B17767583, el
contracte de prestació del servei municipal de Casal d’Estiu 2012.
Segon.- Requerir a l’empresa adjudicatària perquè dins del termini dels deu dies
següents al de la notificació d’aquest acord:
a) Constitueixi a favor de l’Ajuntament la garantia prevista a la clàusula 9a. del Ple
de clàusules administratives particulars per l’import resultant de la següent operació:
(NMP x PA) 5/100 on NMP = nombre previst de matriculats per activitat i PA = preu
d’adjudicació.
b) Presenti els documents acreditatius de trobar-se al corrent de les seves
obligacions tributàries i amb la seguretat social expedits, respectivament, per
l’Agència Estatal de l’Administració Tributària i per la Tresoreria General de la
Seguretat Social
c) Aporti les pòlisses d’assegurances de responsabilitat civil (mínims 150.253,03€
per víctima i 601.012,10€ per sinistre) i d’accidents personals (mínims 3.005,06 en
cas de mort i 6.010,12 per invalidesa) exigides a l’article 5 del Decret 137/2003, de
10 de juny, regulador de les activitats d’educació en el lleure, i acrediti la seva
vigència.
Tercer.- Facultar a la Sra. Alcaldessa per a la realització dels actes i gestions
necessàries per al compliment d’aquest acord inclosa la formalització del contracte.
Quart.- Notificar l’anterior acord als interessats amb informació dels recursos.
Cinquè.- Publicar l’adjudicació del contracte al tauler d’edictes de l’Ajuntament i la
web corporativa (www.vilafant.com).

Extrem desè.- Aprovació de les llistes cobratòries corresponents a l’Impost sobre
Béns Immobles, any 2015
Vistos els Padrons de l’Impost de Béns Immobles (IBI) de naturalesa urbana i
de rústica, corresponents a l’any 2015.
Atès que el Padró de contribuents de l’IBI de naturalesa urbana importa un
total de 1.186.815,85 €, que el padró d’IBI de béns immobles de característiques
especials importa un total de 7.858,49 € i que el padró de l’IBI de naturalesa rústica
importa un total de 2.670,38 €.
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 les llistes cobratòries de l’any 2015 corresponents del Padró
de de l’Impost de Béns immobles (IBI) de naturalesa urbana, per import de
1.186.815,85 €, que el padró d’IBI de béns immobles de característiques especials
importa un total de 7.858,49 € i que el padró de l’IBI de naturalesa rústica importa un
total de 2.670,38 €.
Segon.- Exposar al públic aquestes llistes cobratòries 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, els 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 onzè.- Presa de coneixement del cessament de l’activitat de reparació de
plaques electròniques per a automòbils a l’Avinguda Les Mèlies núm. 40,
titularitat del Sr. Gabriel Castuera Vilchez (Expedient núm. 33/2014)
Vist que el Sr. Gabriel Castuera Vilchez, amb NIF núm. xxxxxxxx, en data de 8
d’abril de 2015, ha comunicat al nostre Ajuntament que ha cessat en l’activitat de
reparació de plaques electròniques per a automòbils que portava a terme a l’Avinguda
Les Mèlies núm. 40 (Expedient núm. 33/2014).
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió de data 5 de desembre de 2014,
acordà donar-se per assabentada que el Sr. Gabriel Castuera Vilchez, amb NIF núm.
xxxxxxxx, 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 del el Sr. Gabriel
Castuera Vilchez de l’activitat de reparació de plaques electròniques per a automòbils
que portava a terme a l’avinguda Les Mèlies núm. 40 (Expedient núm. 33/2014).
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.- Acord de presa de coneixement del cessament per part del Sr.
Juan Carlos Álvarez Pérez de l’exercici de l’activitat d’elaboració de pizzes per a
emportar al carrer Navata núm. 1 (Expedient núm. 2/2013)
Vist que el Sr. Juan Carlos Álvarez Pérez, en data de 21 de març de 2013,
comunicà al nostre Ajuntament l’exercici d’una activitat d’elaboració de pizzes per a
emportar al carrer Navata núm. 1, classificada a l’Annex III de la Llei 20/2009, de 4 de
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (Expedient núm. 2/2013).
Vist que, arrel de la visita tècnica realitzada pels serveis tècnics municipals amb
la finalitat d’emetre la corresponent acta de valoració, es requerí al Sr. Juan Carlos
Álvarez Pérez la presentació de documentació complementària.
Vist que el Sr. Juan Carlos Álvarez Pérez no ha presentat al nostre Ajuntament
la documentació complementària que li fou requerida.
Vist que els serveis tècnics municipals, en data de 16 d’abril de 2015, informen
que la referida activitat d’elaboració de pizzes per a emportar ha estat tancada i que,
en aquesta mateixa data, ha estat presentada al nostre Ajuntament la documentació
relativa a l’exercici d’una nova activitat de Bar-Restaurant en aquest mateix local per
part de l’entitat anomenada La Cantonada, S.C..
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 del el Sr. Juan Carlos
Álvarez Pérez de l’exercici de l’activitat d’elaboració de pizzes per a emportar al carrer
Navata núm. 1.

Segon.- Procedir a l’arxiu de l’expedient d’activitats núm. 2/2013 obert pel
nostre Ajuntament per a la comunicació de l’exercici d’una activitat d’elaboració de
pizzes per a emportar al carrer Navata núm. 1.
Tercer.- Aprovar la liquidació de les taxes, les quals importen un total de 300
euros, d’acord amb el contingut de les tarifes establertes a l’Ordenança Fiscal núm. 9
de l’Ajuntament de Vilafant.
Quart.- Autoritzar l'Alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l’execució del present acord.

Extrem tretzè.- Subvencions
13.1.- Sol·licitud de subvenció a la Direcció General de Joventut en el marc de la
convocatòria 2015 per a ens locals amb Pla Local de Joventut
Atès que la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, a
través de la Resolució BSF/724/2015, ha obert la convocatòria per a la concessió de
subvencions als projectes d’activitats en l’àmbit de la joventut que els ens locals de
Catalunya elaboren en el marc del Pla Nacional de Joventut dins l’exercici 2015.
Atès que, a l’igual que en anys anteriors, el nostre Ajuntament vol sol·licitar la
concessió d’una subvenció, en el marc de la referida convocatòria, per a projectes
d’activitats i autonomia de joves.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Sol·licitar a la Direcció General de Joventut una subvenció de 4.000 €
(Quatre mil euros), en el marc de la Resolució BSF/724/2015, per a projectes
d’activitats i autonomia de joves de Vilafant dins l’exercici 2015.
Segon.- Autoritzar l'Alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l'execució del present acord
13.2.- DIPSALUT, Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, ha notificat
al nostre Ajuntament l’acceptació de la nostra sol·licitud d’inclusió en el Programa Pt01
de suport a la gestió i control de la salubritat de les instal·lacions d’alt risc de
transmissió de legionel·losi, inclòs dins del Catàleg de Serveis d’aquest organisme.
13.3.- L’Àrea d’Assistència i Cooperació als municipis de la Diputació de Girona ha
notificat al nostre Ajuntament l’autorització per al canvi de destí de la subvenció que té
concedida dins del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural de 2014, en el sentit que
l’import de 32.718 € (Trenta-dos mil set-cents divuit euros) es destinarà a inversions en
subministrament d’aigua potable.
13.4.- L’Àrea d’Assistència i Cooperació als municipis de la Diputació de Girona ha
notificat al nostre Ajuntament l’autorització que li han estat concedides les següents
subvencions en el marc del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural de 2015:
a) Obres d’execució del col·lector d’aigües plujanes del final de l’avinguda
Maria Torres i substitució d’un tram de la xarxa d’aigua potable al Carrer Almogàvers,
per import de 38.000 € (Trenta-vuit mil euros).
b) Enllumenat públic, per import de 10.752,60 € (Deu mil set-cents cinquantados euros amb seixanta cèntims).
c) Despeses culturals, per import de 8.603,40 €.
13.5.- La Direcció general de Protecció Civil i Emergències del Ministeri de l’Interior ha
notificat al nostre Ajuntament la denegació de la petició formulada amb motiu de les
despeses d’emergència derivades de les fortes pluges del proppassat 30 de
novembre, tenint en compte que l’import de les despeses que poden considerar-se

d’emergència no superen el 3% de la quantia de les despeses corrents en béns i
serveis de la Corporació.
Extrem catorzè.- Aprovació d’instruccions relatives a l’empadronament municipal
La Junta de Govern ha vist la conveniència d’establir una documentació mínima
necessària i un procediment per tal de portar a terme la inscripció al Padró Municipal
d’habitants de Vilafant.
Per aquest motiu, la Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat
dels assistents, adopta el següent ACORD:
Primer.- Per a la inscripció de qualsevol persona al Padró Municipal d’habitants
de Vilafant li serà requerida la presentació de la següent documentació:
.- Documentació acreditativa de la seva identitat (DNI, NIE, Permís de
residència o passaport originals).
.- Contracte de lloguer de la vivenda on ha de residir o escriptura de propietat
de la mateixa.
.- En cas de no disposar de cap d’aquests documents anteriorment citats,
s’haurà de personar amb el titular del contracte d’arrendament o propietari, el qual
haurà de signar una autorització per a l’ús de l’habitatge.
.- El darrer rebut de l’arrendament de la vivenda i el darrer rebut del
subministrament elèctric.
.- Si a la vivenda hi ha més de quatre persones empadronades, s’ha de
presentar l’escriptura de compra per tal d’obtenir informació sobre els metres
quadrats que hi consten i comprovar si, d’acord amb la normativa vigent sobre
habitabilitat, es supera el límit establert. En el supòsit que es superi, s’haurà de
tramitar prèviament la baixa del número d’inscrits necessaris fins a arribar el límit
previst a la normativa sobre habitabilitat.
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

EL SECRETARI INTERVENTOR

Consol Cantenys i Arbolí

Josep Maria Cortada i Puig

