Ref.: 8/2017

JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió del dia 4 de maig de 2017
Lloc: Casa consistorial
Hora d’inici: 13,30 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 19 d’abril de 2017
Vista l’acta de la sessió celebrada el dia 19 d’abril 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.199 /2017
Vista la relació de factures de creditors, Expedient núm. 8 per import de
134.567,05 € (Cent trenta quatre mil cinc-cents seixanta set euros amb cinc cèntims),
que han estat verificades i informades favorablement per Intervenció, la Junta de Govern
Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta l’ACORD de donar-li la
conformitat.
2.2.- Aprovació de la relació de despeses pagades per la Caixa de la Corporació
Vista la relació de les despeses pagades per la Caixa de la Corporació des de la
darrera reunió de la Junta de Govern Local, per import total 1.478,51 € (Mil quatre cents
setanta vuit euros amb cinquanta un 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. 105/2017:
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 6 papereres 60 litres, bosses
toilekan a l’empresa Benito Urban pel preu de 423,26 € (Quatre-cents vint-i-tres euros
amb vint-i-sis cèntims), IVA inclòs.

2.4.- Proposta de despesa núm. 106/2017:
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 compra de 3 bidons de 25kg. de color blanc
pintura viària de trànsit repintat vials al Camp del Enginyers a l’empresa Pintures
l’Albera pel preu de 310,57 € (Tres-cents deu euros amb cinquanta-set cèntims), IVA
inclòs.
2.5.- Proposta de despesa núm. 107/2017:
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 dels semàfors creuament Ctra.N260, C/Requesens i C/Mercè Rodoreda a l’empresa Etra Bonal S.A. pel preu de 1.054,48
€ (Mil cinquanta-quatre euros amb quaranta-vuit cèntims), IVA inclòs.
2.6.- Proposta de despesa núm.108/2017:
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 subministrament de pellet pel pavelló
municipal a l’empresa Iberpellet S.L. pel preu de 1.137,40 € (Mil cent trenta-set euros
amb quaranta cèntims), IVA inclòs.
2.7.- Proposta de despesa núm. 109/2017:
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 contracte de manteniment instal·lacions de
climatització del edificis municipals a l’empresa Itisa S.A. pel preu de 6.274,41 € (Sis mil
dos-cents setanta-quatre euros amb quaranta-un cèntims), IVA inclòs.
2.8.- Proposta de despesa núm.110/2017:
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 del vestuari pel guàrdia municipal
a l’empresa Insignia, S.L. pel preu de 1.577,91 € (Mil cinc-cents setanta-set euros amb
noranta-un cèntims), IVA inclòs.
2.7.- Proposta de despesa núm. 111/2017:
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 bascula romana mod. 711 pel
dispensari a l’empresa J.Touron, S.A. pel preu de 596,17 € (Cinc-cents noranta-sis amb
disset cèntims), IVA inclòs.
2.7.- Proposta de despesa núm. 112/2017:
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 2 Ud. Lectors chips i 20 Ud.
Conos mida 30 per la guàrdia Municipal a l’empresa Insigna, S.L. pel preu de 1.145,82
€ (Mil cent quaranta-cinc euros amb vuitanta-dos cèntims), IVA inclòs.
2.8.- Acord per a la contractació de diversos treballs d’aixecament topogràfic a l’àmbit
de l’antiga rectoria
Atesa la necessitat de contractar la realització de diversos treballs topogràfics a
l’edifici de l’antiga rectoria de Vilafant, recentment adquirida per part del nostre Ajuntament
a través d’una permuta amb el Bisbat de Girona.
Atès que han estat sol·licitats pressupostos a dues empreses especialitzades en la
prestació d’aquest servei i que ha resultat que l’empresa C.C. Topografia, S.C. és la que
presenta l’oferta més avantatjosa per al nostre Ajuntament.
Atès que la proposta econòmica presentada s’ajusta als límits establerts per a la
contractació menor de serveis a l’article 138,3, en relació amb l’article 111, del Reial
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta
el següent ACORD:
Primer.- Contractar amb l’empresa C.C. Topografia, S.C. (xxxxxxxxxxx i
xxxxxxxxxxx) la realització dels següents treballs topogràfics a l’antiga rectoria de Vilafant,
d’acord amb l’oferta presentada:
.- Ubicació de les bases de replanteig.
.- Presa de dades de camp, amb inclusió de fotografies.
.- Delineació de plànols.
.- Plànols a escala 1:50 de l’estat actual de l’edifici.
Segon.- Aprovar la despesa corresponent a aquests treballs, la qual importa un total
de 1.820 € (Mil vuit-cents vint euros), més IVA.
Tercer.- Autoritzar l’Alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l’execució del presenta acord.

3.- 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. 2017/48, a instància del Sr. xxxxxxxxxxx, s’atorga per a la
pavimentació d’una part del jardí de la casa situada al c/ xxxxxxxxxxx, 29.
.- Exp. núm. 2017/40, a instància del Sr. xxxxxxxxxxx, per renovar bany, canviar
banyera per plat de dutxa de la casa situada a l’ xxxxxxxxxxx, núm.13.
.- Exp. núm. 2017/41, a instància de la Sra. xxxxxxxxxxx, per pintar la façana
de la casa situada al c/ xxxxxxxxxxx, 11.
.- Exp. núm. 2017/43, a instància del Sr. xxxxxxxxxxx, per pintar la façana de la
casa situada al c/. xxxxxxxxxxx, 2.
.- Exp. núm. 2017/44, a instància de REDEXIS GAS SA, per obertura de rasa
per a la instal·lació d’una escomesa de gas per a un nou subministre al lateral de la
Ctra. Besalú-Roses, 3.
.- Exp. núm. 2017/45, a instància de la Sra. xxxxxxxxxxx, per pintar la façana de
la casa situada a l’ xxxxxxxxxxx, 18.

4.- Concessió de la targeta d’aparcament individual per a persones amb
discapacitat al Sr. xxxxxxxxxxx
Vist l’escrit que presenta el Sr. xxxxxxxxxxx (R.E. 700/2017) sol·licitant la
concessió de targeta la d’aparcament per a persones amb disminució, amb la modalitat
de titular no conductor, mitjançant l’imprès normalitzat facilitat pel Departament de
Benestar Social i Família.
Atès que, juntament amb la sol·licitud, s’acompanya la 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 80 %.
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 el sol·licitant els requisits legals per obtenir la targeta
d’aparcament individual per a persones amb disminució física.
Vista l’elevada edat del beneficiari i atès el que disposa l’article 8 de l’esmentat
Decret 97/2002 pel que fa a la caducitat de la targeta.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Concedir al Sr. xxxxxxxxxxx, amb DNI núm. xxxxxxxxxxx, la targeta
d’aparcament per a persones amb disminució física, en la modalitat de no conductor,
per un període de validesa de cinc anys.
Segon.- Notificar aquesta resolució a l’interessat.

5.- Concessió de la targeta d’aparcament individual per a persones amb
discapacitat a la Sra. xxxxxxxxxxx
Vist l’escrit que presenta la Sra. xxxxxxxxxxx (R.E. 685/2017) sol·licitant la
concessió de targeta la d’aparcament per a persones amb disminució, amb la modalitat
de titular no conductor, mitjançant l’imprès normalitzat facilitat pel Departament de
Benestar Social i Família.
Atès que, juntament amb la sol·licitud, s’acompanya la 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 70 %.
Vist que, d’acord amb el contingut d’aquesta resolució, la sol·licitant supera el
barem que determina l’existència de dificultats de mobilitat, la qual cosa és requisit
indispensable perquè pugui ésser-li concedida la targeta.
Vist el que estableix el Decret 97/2002, de 5 de març, sobre la targeta
d'aparcament per a persones amb disminució i altres mesures adreçades a facilitar el
desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda.
Ates que concorren en la sol·licitant els requisits legals per obtenir la targeta
d’aparcament individual per a persones amb disminució física.
Vista l’elevada edat de la beneficiària i atès el que disposa l’article 8 de l’esmentat
Decret 97/2002 pel que fa a la caducitat de la targeta.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Concedir a la Sra. xxxxxxxxxxx, amb DNI núm. xxxxxxxxxxx, la targeta
d’aparcament per a persones amb disminució física, en la modalitat de titular no
conductor, per un període de validesa de dos anys.

Segon.- Notificar aquesta resolució a la interessada.

6.- Renovació al Sr. xxxxxxxxxxx de la targeta d’aparcament per a persones amb
disminució
Vist l’escrit que presenta el Sr. xxxxxxxxxxx (R.E. 664/2017) sol·licitant la
renovació de la targeta 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 una certificació de l’Institut
Català d’Assistència i Serveis Socials del Departament de Benestar i Família que
acredita el compliment de l’article 3.3. del 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, pel que fa a l’agudesa visual.
Vist el que estableix l’article 8.3 de l’esmentat Decret 97/2002, de 5 de març, pel
que fa a la renovació de la targeta d'aparcament per a persones amb disminució.
Ates que concorren en el sol·licitant els requisits legals per a la renovació de 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. xxxxxxxxxxx, amb DNI núm. xxxxxxxxxxx, la renovació
de la targeta d’aparcament per a persones amb disminució física, en la modalitat de
titular conductor.
Segon.- Notificar aquesta resolució a l’interessada.

7.- Concessió a la Sra. xxxxxxxxxxx dels drets funeraris d’un nínxol del cementiri
municipal
Vist l’escrit que presenta el Sr. xxxxxxxxxxx, amb DNI núm. xxxxxxxxxxx,
sol·licitant el canvi de titularitat dels drets del nínxol núm. 247 del Sector Oest del
Cementiri municipal, el qual figura actualment a nom del seu difunt pare Sr. xxxxxxxxxxx,
amb la finalitat que siguin traspassats a nom de la seva tia Sra. xxxxxxxxxxx.
Vista la documentació aportada pel sol·licitant, l’informe emès pels serveis
municipals, i manifestada la conformitat de la receptora dels drets.
Vist el que disposen els articles 26 i 27 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 a la Sra. xxxxxxxxxxx, amb DNI núm. xxxxxxxxxxx, la
transmissió dels drets funeraris del nínxol núm. 247 del Sector Oest del Cementiri
municipal.
Segon.- Establir com a condició per a la concessió de la titularitat d’aquests 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.

8.- 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 381 al 470

9.- Resolució definitiva corresponent a la modificació de llicència ambiental
sol·licitada per “Frigoríficos cárnicos Las Forcas, S.L.” per a l’activitat
d’escorxador de vaquí, sala d’especejament de vaquí i porcí, i magatzem frigorífic
annex (Expedient núm. 2016/4)
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió de data 1 de març de 2017, adoptà
l’acord d’aprovar la proposta de resolució provisional per a l’atorgament a l’empresa
“Frigoríficos cárnicos Las Forcas, S.L.” (FRICAFOR), amb NIF núm. B-17.017.237, d’una
modificació de la llicència ambiental per a l’exercici de l’activitat d’escorxador de vaquí,
sala d’especejament de vaquí i porcí, i magatzem frigorífic annex a l’establiment del
Carrer Mare de Déu del Mont núm. 31 de Vilafant, d’acord amb el projecte que consta a
l’expedient municipal d’activitats núm. 2016/4.
Vist que la referida proposta de resolució provisional ha estat traslladada a les parts
interessades perquè, en el termini de quinze dies, poguessin presentar les al·legacions, els
documents i les justificacions que considerin oportunes.
Vist que han estat presentades al·legacions per part de l’empresa promotora (R.E.
569/2017) i, conjuntament, per part de l’”Associació de Veïns de Les Forques i entorns”
(AAVV), de la “Plataforma Afectats per la Pobresa i la Hipoteca de Figueres” (PAHP),
del Sr. xxxxxxxxxxx, de la Sra. xxxxxxxxxxx, i de l’Associació IAEDEN (R.E. 623/2017).
Vist que FRICAFOR, a la seva al·legació, sol·licita que el termini de dos mesos
per aportar el Control Inicial emès per una entitat de control acreditada es comptabilitzi
a partir de la data de finalització de les obres d’ampliació i millora previstes al projecte, i
no a partir de la data de resolució definitiva de la modificació de la llicència ambiental.
Vist que l’al·legació presentada per l’AAVV, la PAPH, el Sr. xxxxxxxxxxx, la Sra.
xxxxxxxxxxx, i l’IAEDEN inclou, entre d’altres, motius relacionats amb aspectes
ambientals de l’ampliació de l’activitat, alguns dels quals són idèntics als de l’al·legació
presentada durant el tràmit d’informació pública i veïnal i, per tant, ja han estat objecte
d’atenció en la resolució provisional, mentre que d’altres es refereixen a condicions que
estan contingudes en resolucions d’atorgament de llicències a l’empresa FRICAFOR
que havien estat acordades per part de l’Ajuntament de Vilafant en anys anteriors .
Vist que per part de l’enginyer municipal ha estat emès el corresponent informe
en relació a les al·legacions presentades, el qual fa referència als canvis significatius
que comporta la modificació de l’activitat pel que a les males olors: No accedeix a la
parcel·la bestiar porcí viu; s’elimina el socarrimador de porcí; es clausuren les quadres
de porcí; la superfície d’estabulació total passa de 456 m2 a 268 m2; els fems de vaquí
s’emmagatzemen en contenidors tancats; i es confina al sector nord-oest de l’activitat
(oposat als habitatges) de les operacions de descàrrega de bestiar viu i de càrrega de
residus.
Vist que el referit informe de l’enginyer municipal, pel que fa al soroll produït per
l’activitat, fa referència a l’estudi acústic contingut a l’annex de dades complementàries

del projecte i al fet que la proposta de resolució provisional ja incloïa les mesures
correctores necessàries per no superar els límits establerts.
Vist que aquest mateix informe, a la vista de les al·legacions presentades,
proposa modificar el punt b) de l’apartat Primer de la resolució provisional, pel que fa als
terminis per a la verificació del compliment de les condicions de la modificació de la
llicència i que, a la vegada, proposa afegir una condició c) en aquest mateix apartat pel
que fa al control inicial i als controls periòdics de l’activitat.
Vist el que disposen els articles 47 i següents de la Llei 20/2009, del 4 de desembre,
de prevenció i control ambiental de les activitats.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta
el següent ACORD:
Primer.- Atorgar a l’empresa “Frigoríficos cárnicos Las Forcas, S.L.” (FRICAFOR),
amb NIF núm. B-17.017.237, autorització per a la modificació de la llicència ambiental per
a l’exercici de l’activitat d’escorxador de vaquí, sala d’especejament de vaquí i porcí, i
magatzem frigorífic annex a l’establiment del Carrer Mare de Déu del Mont núm. 31 de
Vilafant, d’acord amb el projecte que consta a l’expedient municipal d’activitats núm.
2016/4, amb les següents condicions:
a) La construcció de la pantalla acústica s’allargarà fins al Carrer Mare de Déu
del Mont, girant fins al portal, i, a la vegada, s’allargarà per l’extrem oest fins
arribar al mur de formigó, al costat del tren de rentat.
b) En el termini màxim de dos mesos a partir de la notificació del present acord,
caldrà aportar una acta prèvia de control inicial ambiental favorable, emès per
una entitat de control ambiental acreditada d’acord amb la Llei 20/2009, del 4
de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, que verifiqui:
.- El compliment de la construcció de la pantalla acústica ressenyada
a la condició a) del present acord.
.- El manteniment de l’activitat de l’empresa per sota dels límits dels
paràmetres que classifiquen l’activitat dins l’Annex II de la Llei 20/2009,
i que són els següents: 50 tones/dia de producció de canals per la part
d’escorxador, i 75 tones/dia de producte acabat per la part de sala
d’especejament. En aquest sentit, l’empresa haurà de facilitar a l’entitat
de control les dades de producció, verificades pels Departament
d’Agricultura i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
En el termini màxim de sis mesos a partir de la notificació del present acord,
caldrà aportar una acta de control inicial ambiental favorable, emès per una
entitat de control ambiental acreditada d’acord amb la Llei 20/2009, del 4 de
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, que verifiqui la
resta del contingut de la present modificació de llicència i de les seves
condicions. Aquest control haurà d’incloure també un estudi acústic diürn i
nocturn.
c) El control inicial, i els successius controls periòdics quina periodicitat
s’estableix en 4 anys, hauran de verificar novament el manteniment per sota
dels límits dels paràmetres que classifiquen l’activitat dins l’Annex II de la Llei
20/2009, i que són els següents: 50 tones/dia de producció de canals per la
part d’escorxador, i 75 tones/dia de producte acabat per la part de sala
d’especejament. Igualment, l’empresa haurà de facilitar a l’entitat de control
les dades de producció, verificades pels Departament d’Agricultura i el
Departament de Salut.
Segon.- Notificar el present acord a l’empresa sol·licitant, a les parts interessades
que han comparegut a l’expedient, i al Consell Comarcal de l’Alt Empordà.
Tercer.- Autoritzar l’Alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l’execució del present acord.

10.- Aprovació de les llistes cobratòries corresponents a l’Impost sobre Béns
Immobles per a l’any 2017
Vistos els Padrons de l’Impost de Béns Immobles (IBI) de naturalesa urbana i de
rústica, corresponents a l’exercici econòmic 2017.
Atès que el Padró de contribuents de l’IBI de naturalesa urbana importa un total
de 1.238.131,02 €, que el padró d’IBI de béns immobles de característiques especials
importa un total de 157.169,87 € i que el padró de l’IBI de naturalesa rústica importa un
total de 9.411,14 €.
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 2017 corresponents del Padró de
de l’Impost de Béns immobles (IBI) de naturalesa urbana, per import de 1.238.131,02 €,
que el padró d’IBI de béns immobles de característiques especials importa un total de
157.169,87 € i que el padró de l’IBI de naturalesa rústica importa un total de 9.411,14 €.
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.

11.- Subvencions
11.1.- Concessió d’ajuts extraordinaris
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta
el següent ACORD:
Primer.- Atorgar a l’Associació Alt Empordanesa de prevenció i ajuda de les
malalties del cor (Cor-Fi) un ajut extraordinari de 300 € (Tres-cents euros) en concepte de
col·laboració econòmica a les jornades del cor.
Segon.- Atorgar a la Fundació Tutelar de l’Empordà un donatiu de 200 € (Dos-cents
euros) en concepte de col·laboració en les seves activitats en favor de les famílies de les
persones discapacitades psíquiques de l’Alt Empordà.
Tercer.- Facultar a la Sra. Alcaldessa per a la realització dels actes i gestions
necessaris per al compliment d’aquest acord.

11.2.- Sol·licitud de subvenció a DIPSALUT en el marc de la convocatòria de
subvencions per a despeses derivades de l’ús de centres docents d’educació especial
Vist que el Consell Rector de DIPSALUT, organisme autònom de salut pública
de la Diputació, en sessió de data 07/02/2017, ha aprovat la convocatòria de
subvencions 2017 per al finançament de despeses derivades del funcionament ordinari
dels centres de formació d’adults i centres d’educació especial ubicats a la demarcació
de Girona, d’acord amb les bases publicades en el Butlletí Oficial de la Província núm.
76 de data 20/04/2017.

Vista la voluntat d’aquest Ajuntament de sol·licitar una subvenció per a les
despeses de manteniment que assumeix relatives al Centre d’Educació Especial Mare
de Déu del Mont ubicat a Vilafant, 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 DIPSALUT una subvenció de 15.000 € (Quinze mil euros)
per a les despeses de manteniment durant 2017 relatives al Centre d’Educació Especial
Mare de Déu del Mont, en el marc de la convocatòria de subvencions per al
funcionament ordinari dels centres de formació d’adults i centres d’educació especial
ubicats a la demarcació de Girona (Butlletí Oficial de la Província núm. 76 de data
20/04/2017).
Segon.- Autoritzar l'Alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l'execució del present acord.

11.3.- Sol·licitud de subvencions a l’Agència Catalana de l’Aigua per a la realització
d’inversions per a l’execució d’actuacions d’abastament en alta
Vista la Resolució TES/430/2017, de 2 de març, de l’Agència Catalana de l’Aigua
relativa a la convocatòria de subvencions per a la realització d’inversions per a l’execució
d’actuacions d’abastament en alta.
Vistes les memòries valorades redactes per l’empresa plurimunicipal Figueres de
Serveis, S.A., ens gestor de la xarxa de subministrament d’aigua potable del nostre
municipi, per a l’assegurament de la qualitat de l’aigua en alta al municipi i per a la millora
en el dipòsit d’aigua potable de Vilafant.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Sol·licitar a l’Agència Catalana de l’aigua les següents subvencions:
1.- Una subvenció de 37.167,98 € (Trenta-set mil cent seixanta-set euros amb
noranta-vuit cèntims) per a l’actuació d’assegurament de la qualitat de l’aigua en alta al
municipi de Vilafant.
2.- Una subvenció de 1.803,45 € per a l’actuació de millora en el dipòsit d’aigua
potable de Vilafant.
Segon.- Autoritzar l'Alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l'execució del present acord.
11.4.- Sol·licitud de subvenció a DIPSALUT en el marc de la convocatòria de
subvencions per a despeses derivades del manteniment dels parcs urbans i de les
xarxes d’itineraris saludables
Vist que el President de DIPSALUT, organisme autònom de salut pública de la
Diputació, en data 14/02/2017, ha aprovat la convocatòria de subvencions 2017 per al
finançament de les despeses derivades del manteniment dels parcs urbans i de les
xarxes d’itineraris saludables, d’acord amb les bases publicades en el Butlletí Oficial de
la Província núm. 55 de data 20/03/2017.
Vista la voluntat d’aquest Ajuntament de sol·licitar una subvenció per a
l’arranjament de l’itinerari de salut i per a la substitució d’aparells espatllats situats en
aquest itinerari, 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 DIPSALUT una subvenció de 1.350 € (Mil tres-cents
cinquanta euros) per a les despeses de manteniment durant 2017 relatives a l’itinerari
de salut de Vilafant, en el marc de la convocatòria de subvencions per al manteniment
dels parcs urbans i de les xarxes d’itineraris saludables (Butlletí Oficial de la Província
núm. 55 de data 20/03/2017).

Segon.- Autoritzar l'Alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l'execució del present acord.
11.5.- Sol·licitud de subvenció a DIPSALUT en el marc de la convocatòria de
subvencions per a la realització d’activitats de promoció de la salut i hàbits saludables a
la demarcació de Girona per a l’any 2017
Vist que el President de DIPSALUT, organisme autònom de salut pública de la
Diputació, en data 10/04/2017, ha aprovat la convocatòria de subvencions 2017 per a la
realització d’activitats de promoció de la salut i hàbits saludables a la demarcació de
Girona per a l’any 2017, d’acord amb les bases publicades en el Butlletí Oficial de la
Província núm. 76 de data 20/04/2017.
Vista la voluntat d’aquest Ajuntament de sol·licitar una subvenció per al projecte
Vilafant, vila educadora i promotora de la salut.-2017, 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 DIPSALUT una subvenció de 2.541 € (Dos mil cinc-cents
quaranta-un euros) per al projecte Vilafant, vila educadora i promotora de la salut.-2017,
en el marc de la convocatòria per a la realització d’activitats de promoció de la salut i
hàbits saludables a la demarcació de Girona per a l’any 2017 (Butlletí Oficial de la
Província núm. 76 de data 20/04/2017).
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 15,15 hores.
L’ALCALDESSA PRESIDENTA

EL SECRETARI INTERVENTOR

Consol Cantenys Arbolí

Josep Maria Cortada Puig

