Ref.: 9/2017

JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió del dia 18 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 4 de maig de 2017
Vista l’acta de la sessió celebrada el dia 4 de maig 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.221 /2017
Vista la relació de factures de creditors, Expedient núm. 9 per import de
63.449,15€ (Seixanta-tres mil quatre-cents quaranta-nou amb quinze 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 1.245,12€ (Mil duescentes quaranta-cinc amb dotze 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. 113/2017:
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 aixetes del radiador a la sala
de professors de l’escola Sol i Vent l’empresa ITISA S.L. pel preu de 532,93 € (Cinccents trenta-dos euros amb noranta-tres cèntims), IVA inclòs.

2.4.- Proposta de despesa núm. 114/2017:
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 radiador aula de l’escola Les
Mèlies per l’empresa ITISA S.L. pel preu de 1.787,74€ (Mil set-cents vuitanta-set
euros amb setanta-quatre cèntims), IVA inclòs.
2.5.- Proposta de despesa núm. 115/2017:
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 control de plagues de jardineria per part de
l’empresa AGRICAMP pel preu de 1.303,42 € (Mil tres-cents tres euros amb quarantados cèntims), més IVA.
2.6.- Proposta de despesa núm. 116/2017:
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 verificació de les instal·lacions de
parallamps per part de l’empresa IDS PROTEC S.L. pel preu de 617,10 € (Sis-cents
disset euros amb deu cèntims), IVA inclòs.
2.7.- Proposta de despesa núm. 117/2017:
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 les dietes dels 3 premiats i acompanyant
premi “Beques d’excel·lència 2017” per import 300,00 € (Tres-cents euros), IVA inclòs.
2.8.- Proposta de despesa núm. 118/2017:
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 5 plaques noces d’or a
l’empresa AGS Diffusion Diseño per import de 181,50 € (Cent vuitanta-un euros amb
cinquanta cèntims), IVA inclòs.
2.9.- Proposta de despesa núm. 119/2017:
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’aspersors rain bird
Urbanització Camps d’En Fita i Camps d’En Pineda a l’empresa Saiga Aplicacions
Hidràuliques SL per import de 287,21 € (Dos-cents vuitanta-set euros amb vint-i-un
cèntims), IVA inclòs.
2.10.- Proposta de despesa núm. 120/2017:
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 60 porta-entrepans i 60
motxilles per a la Llar d’infants a l’empresa Fox Creatius per import de 246,11€ ( doscents quaranta-sis euros amb onze cèntims), IVA inclòs.

2.11.- Proposta de despesa núm. 121/2017:
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 dues columnes d’enllumenat
públic 8m. I de 10 m. per a la reparació llum pista Mèlies, reparació llum al C/Puig
Grau i C/Sta.Llogaïa a l’empresa Ymbert,S.A. per import de 1.040,60 € ( mil quaranta
euros amb seixanta cèntims), IVA inclòs.
2.12.- Proposta de despesa núm. 122/2017:
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 1.000 pins de l’escut de
Vilafant a l’empresa Emozionat Land S.L. per import de 1.137,40 € (mil cent trenta-set
amb quaranta cèntims), IVA inclòs.
2.13.- Proposta de despesa núm. 123/2017:
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 5 bidons de 25Kg de pintura
viària de trànsit (color blanc) i dissolvent per repintant vial de Les Forques i vial dels
Oms, a l’empresa Pintures Albera, S.L. per import de 616,31€ ( sis-cents setze amb
trenta-ú cèntims), IVA inclòs.
2.14.- Proposta de despesa núm. 124/2017:
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 53 bidons de 25Kg de pintura
viària de trànsit (color blanc) i dissolvent per repintant vial de Les Forques a l’empresa
Pintures Albera, S.L. per import de 517,61 € ( cinc-cents disset amb seixanta-ú
cèntims), IVA inclòs.

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. 2017/50, a instància del Sr. Xxxxxxxxxxxxxxx per pintar la façana
de la casa situada al C/ Xxxxxxxxxxxxxxx, 1.
.- Exp. núm. 2017/55, a instància del Sra. Xxxxxxxxxxxxxxx per a la reparació
de la piscina comunitària al c/ Xxxxxxxxxxxxxxx, 1, 15.
.- Exp. núm. 2017/53, a instància del Sr. Xxxxxxxxxxxxxxx, per a la i instal·lació
de kit fotovoltaic de autoconsum a la coberta de la casa situada al C/
Xxxxxxxxxxxxxxx, 8.
.- Exp. núm. 2017/56, a instància de la Sra. Xxxxxxxxxxxxxxx, per pintar la
façana de la casa situada al c/ Xxxxxxxxxxxxxxx, 68.

4.- Acord d’inici del procediment de declaració de caducitat i arxiu de l’expedient
de llicència d’obres núm. 2010/202, promogut per LAUMAR, S.C.P. relatiu al
canvi de traçat d’un camí municipal
Vist que el Sr. Xxxxxxxxxxxxxxx, en nom i representació de la societat
LAUMAR, S.C.P. amb NIF núm. Xxxxxxxxxxxxxxx, sol·licità al nostre Ajuntament una
llicència per al canvi de traçat del camí anomenat “Les Pedreres” entre les parcel·les
núm. 120 a 125 del Polígon 1 del Cadastre de Béns Immobles de Naturalesa Rústica
(Expedient 2010/202).
Vist que la Junta de Govern Local, en la sessió de data 28 de juliol de 2010,
acordà sotmetre aquest expedient a exposició pública d’acord amb el tràmit previst als
articles 48 i 49 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei d’Urbanisme.
Vist que, una vegada transcorregut el període d’exposició pública i emesos els
informes sectorials corresponents, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en
sessió de 9 de febrer de 2011, acordà aprovar definitivament aquest expedient, a més
de l’expedient corresponent al trasllat de l’activitat d’explotació de boví d’engreix “Mas
Cirerer”, ambdós promoguts per LAUMAR, S.C.P.
Vist que, segons consta a l’expedient, en data 30 de setembre de 2015 el
nostre Ajuntament efectuà un darrer requeriment a aquesta societat amb la finalitat
que aportés un seguit de documentació necessària per a l’atorgament de la referida
llicència per al canvi de traçat del camí anomenat “Les Pedreres” entre les parcel·les
núm. 120 a 125 del Polígon 1 del Cadastre de Béns Immobles de Naturalesa Rústica,
amb l’advertiment que, transcorregut el termini de tres mesos sense que s’hagués
presentat la documentació, es produiria la caducitat de l’expedient i l’arxiu de les
actuacions, llevat del cas que el promotor hagués desistit de la seva petició.
Vist que el Ple municipal, en sessió de data 16 de novembre de 2011, aprovà
definitivament la desafectació del tram del camí públic municipal del Cementiri de 365
metres de longitud i una superfície de 1.129,43 m2, que discorre entre el Cementiri
municipal i el camí vell de Figueres a Avinyonet de Puigventós (entre parcel·les núm.
120 a 125 del Polígon 1 del Cadastre de Rústica), amb l’objectiu de possibilitar el trasllat
de la nau de l’explotació de boví d’engreix situada a la finca propietat de la societat civil
LAUMAR S.C.P., que va resultar afectada per l’expropiació de les obres de construcció
de la línia del Tren d’Alta Velocitat, tram Borrassà-Figueres.
Vist que no s’ha portat a terme l’alienació, per mitja de permuta, d’aquest tram
de camí desafectat amb part d’una finca propietat de la societat LAUMAR, S.C.P., tal
com es proposava a l’expedient i s’acordà inicialment al referit acord plenari de 26 de
novembre de 2011, i que, a la vegada, el nostre Ajuntament ha aprovat un conveni de
col·laboració administrativa amb l’Ajuntament d’Avinyonet de Puigventós per a
l’establiment d’una nova infraestructura d’abastament d’aigua potable des del dipòsit
del Puig Grau (Vilafant) fins al terme municipal d’Avinyonet, la qual ha de transcorre en
part pel referit tram de camí municipal.
Vist que el Ple municipal de data 17 de maig de 2017, a la vista dels
antecedents esmentats a l’anterior paràgraf, ha acordat aprovar inicialment l’afectació
del tram del camí municipal del Cementiri de 365 metres de longitud i una superfície de
1.129,43 m2, que discorre entre el Cementiri municipal i el camí vell de Figueres a
Avinyonet de Puigventós, per destinar-lo novament a l’ús públic de camí, canviant la
seva qualificació de bé patrimonial a bé de domini públic.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Incoar l'expedient de declaració de caducitat i arxiu de l’expedient
corresponent a la llicència núm. 2010/202, sol·licita per LAUMAR, S.C.P., per al canvi
de traçat del camí anomenat “Les Pedreres” (camí del cementiri municipal) entre les
parcel·les núm. 120 a 125 del Polígon 1 del Cadastre de Béns Immobles de

Naturalesa Rústica per raó de l’afectació d’aquest tram de camí a l’ús públic de camí i
del conseqüent canvi de la seva qualificació de bé patrimonial a bé de domini públic.
Segon.- Atorgar audiència a LAUMAR, S.C.P. amb la finalitat de que en termini
de deu dies pugui presentar les al·legacions, documents i justificacions que estimi
pertinents.
Tercer.- Facultar l’Alcaldessa Presidenta perquè porti a terme tots aquells actes
i gestions que siguin necessaris a l’execució del present acord.

5.- Atorgament a FRICAFOR, S.L. de la llicència d’obres per a la reforma i
ampliació de l’escorxador de vaquí amb sala d’especejament annexa de vaquí i
porcí (Expedient 2016/18)
Vist que per part de l’empresa Frigoríficos cárnicos Las Forcas, S.L.
(FRICAFOR), amb NIF núm. Xxxxxxxxxxxxxxx, ha estat presentada una sol·licitud de
llicència d’obres (Expedient núm. 2016/18) per a la reforma i ampliació de l’escorxador
de vaquí amb sala d’especejament annexa de vaquí i porcí situat al Carrer Mare de
Déu del Mont núm. 31.
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió de data 4 de maig de 2017, ha
acordat atorgar a aquesta empresa l’autorització corresponent 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 i d’acord amb diverses condicions.
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Atorgar a Frigoríficos cárnicos Las Forcas, S.L. (FRICAFOR), amb NIF
núm. Xxxxxxxxxxxxxxx, la llicència d’obres corresponent a la reforma i ampliació de
l’escorxador de vaquí amb sala d’especejament annexa de vaquí i porcí situat al Carrer
Mare de Déu del Mont núm. 31, d’acord amb les següents condicions:
1.- Les condicions que es deriven de l’esmentat acord adoptat per la Junta de
Govern Local en sessió de data 4 de maig de 2017, entre les quals s’hi inclouen:
1.1.- La construcció de la pantalla acústica que 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.
1.2.- En el termini màxim de dos mesos, 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
referida condició 1.1. del present acord.
2.- Es prohibeix mantenir en funcionament els motors dels vehicles industrials i els
compressors de refrigeració dels mateixos per un període superior a 5 minuts mentre
realitzen tasques administratives, de maniobra o de càrrega i descàrrega en el patí sud
de la parcel·la.
3.- En qualsevol cas, el soroll emès per l’activitat industrial s’ajustarà als límits
d’immissió que fixa el mapa de capacitat acústica de Vilafant per a cada zona.
4.- Es construirà la vorada, la vorera i els serveis urbans soterrats a tot el llarg de
la façana.
5.- Les mitgeres que quedin vistes es tractaran amb acabat de façana.
Segon.- Amb caràcter previ a l’inici de les obres, caldrà presentar el següent:
a) D’acord amb les condicions de l’esmentada modificació de la llicència
ambiental, caldrà aportar i tramitar el projecte executiu i tenir executades les obres de
la pantalla acústica, les quals s’executaran d’acord amb els mateixos criteris i
condicions de la llicència atorgada per part de la Junta de Govern Local de data 3

d’agost de 2016 per a la construcció de la pantalla acústica enfront de l’habitatge 114
de la Ronda Pirineus.
b) El projecte bàsic i executiu visat, l’assumeix del director d’obres, i el
certificat del tècnic redactor conforme el projecte executiu s’ajusta al projecte bàsic
objecte de la present llicència d’obres.
c) Fotocòpia de l’alta censal del constructor (epígraf 50).
d) Document d’acceptació, signat per un gestor autoritzat, que garanteixi la
correcta destinació dels residus separats per tipus, inclosos els residus especials. He
de constar el codi del gestor i el domicili de l’obra.
e) DNI del sol·licitant.
f) Últim rebut actualitzat de l’IBI.
g) Aval de 707 € (Set-cents set euros) per tal de garantir la gestió dels
residus de la construcció.
Tercer.- Autoritzar l’Alcaldessa Presidenta perquè porti a terme tots aquells
actes i gestions que siguin necessaris a l’execució del present acord.

6.- Aprovació inicial del Pla Especial Urbanístic de desenvolupament Can Massanet
Vist el projecte de “Pla Especial Urbanístic de desenvolupament Can Massanet
a Vilafant”, la finalitat del qual és la protecció de béns catalogats en compliment de les
previsions del planejament urbanístic general i en les condicions que determina l’article
67 del Text refós de la Llei d’Urbanisme, presentat per la Sra. Xxxxxxxxxxxxxxx i les
Sres. Xxxxxxxxxxxxxxx.
Vist l'informe de Secretaria-Intervenció i dels serveis tècnics municipals, i de
conformitat amb l'article 85 del Text Refós de la Llei d'urbanisme, aprovat per Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost i l'article 21.1.j) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar inicialment “Pla Especial Urbanístic de desenvolupament Can
Massanet a Vilafant”, per la Sra. Xxxxxxxxxxxxxxx i les Sres. Xxxxxxxxxxxxxxx, en els
termes que obren en l'expedient.
Segon.- Obrir un període d'informació pública durant un mes, mitjançant anunci
en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, en el Butlletí Oficial de la Província, al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, i s'anunciarà, a més, a l’edició de les comarques
gironines del diari El Punt/Avui, estant a la disposició dels interessats a la seu
electrònica d'aquest Ajuntament [www.vilafant.com].
Durant aquest període quedarà l'expedient a la disposició de qualsevol que
vulgui examinar-ho o obtenir còpies perquè es presentin les al·legacions que s'estimin
pertinents.
Tercer.- Sol·licitar els informes als següents organismes:
.- Departament de carreteres del Ministeri de Foment, als efectes que informi
en relació amb la carretera N260.
.- Comissió de Patrimoni del Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya, tenint en compte que la masia de Can Massanet forma part de l’inventari
d’aquest Departament.
Quart.- Remetre les al·legacions presentades, conclosa la informació pública,
als Serveis Tècnics Municipals per al seu informe.
Cinquè.- Autoritzar l’Alcaldessa Presidenta perquè porti a terme tots aquells
actes i gestions que siguin necessaris a l’execució del present acord.

7.- Recursos humans
7.1.- 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 471 al 540.
7.2.- Assistència a cursos de formació
Vistes les sol·licituds efectuades per divers personal municipal perquè els sigui
autoritzada l’assistència a cursos formatius relacionats amb el seu lloc de treball.
Vist el que disposa l’article 50 del Conveni/Acord de les empleades públiques i
dels empleats públics de l’Ajuntament de Vilafant.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Autoritzar el Sr. Xxxxxxxxxxxxxxx, Arquitecte tècnic municipal, per a
l’assistència al curs formatiu d’arquitectes i arquitectes tècnics dels ajuntaments i consells
comarcals de la província de Girona, organitzat per la Demarcació de Girona del Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya, els dies 19,24 i 31 de maig, 7,14,21 i 28 de juny, 20 i 27 de
setembre, i 4,11, 18 i 25 d’octubre de 2017.
Segon.- Autoritzar el Sr. Xxxxxxxxxxxxxxx, Funcionari interí, Cap del Servei de
Vigilants municipals, perquè assisteixi al curs sobre primeres actuacions en emergències,
organitzat per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, del 13 al 15 de juny de 2017.
Tercer.- Satisfer els drets d’inscripció corresponents a aquests cursos formatius.
7.3.- Acord de concessió d’una bestreta reintegrable al treballador municipal Sr.
Xxxxxxxxxxxxxxx
Atès que el Sr. Xxxxxxxxxxxxxxx, treballador adscrit a la plantilla de personal
funcionari interí municipal, ha sol·licitat una bestreta reintegrable per l’import de 1.000
€ (Mil euros).
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. Xxxxxxxxxxxxxxx, funcionari interí de la plantilla
municipal, una bestreta reintegrable per import de 1.000 € (Mil euros).
Segon.- Que l’esmentada bestreta sigui reintegrada per part de la Sr.
Xxxxxxxxxxxxxxx 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.

8.- Concessió de la targeta d’aparcament individual per a persones amb
discapacitat al Sr. Xxxxxxxxxxxxxxx
Vist l’escrit que presenta el Sr. Xxxxxxxxxxxxxxx (R.E. 806/2017) 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 69 %.
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.
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.
Ates que concorren en la sol·licitant els requisits legals per obtenir la targeta
d’aparcament individual per a persones amb disminució física.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Concedir a la Sr. Xxxxxxxxxxxxxxx, amb DNI núm. Xxxxxxxxxxxxxxx,
la targeta d’aparcament per a persones amb disminució física, en la modalitat de no
conductor, per un període de validesa de quatre anys.
Segon.- Notificar aquesta resolució a la interessada.

9.- Acord d’atorgament d’una subvenció extraordinària a diverses associacions
vilafantenques per la seva participació en l’organització dels actes de la Festa
major de 2016
Vista l’existència d’un romanent de crèdit a la partida pressupostària de despeses
corresponent a les subvencions a les entitats i associacions per a l’anualitat 2016.
Vist que, d’acord amb les reunions mantingudes amb aquestes entitats i
associacions, s’ha estimat convenient portar a terme un repartiment d’aquest romanent
(2.000 €) entre les mateixes en funció del seu grau de participació en els actes
organitzats per a la Festa Major de Sant Cebrià de 2016.

Vist que, per part del tècnic de l’àrea de serveis a les persones, s’ha portat a
terme la distribució de la referida quantitat d’acord amb el grau de participació també
esmentat.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Atorgar a les associacions i entitats de vilafantenques sense ànim de
lucre que s’esmenten a continuació una subvenció extraordinària corresponent a la seva
participació en els actes de la Festa Major de 2016 per la quantitat que també s’esmenta
a continuació:
Entitat
Clau de Sol
AMPA Escola Sol i Vent
AMPA Institut de Vilafant
Judo Vilafant
Associació HAJIME
Associació de canaricultors
Club Esportiu Vilafant
TOTAL

Import
553,00 €
368,66 €
322,58 €
64,52 €
193,55 €
276,50 €
221,20 €
2.000,00 €

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

10.- Presa de coneixement del cessament de l’activitat de perruqueria al Carrer
Ciutadella núm.52, titularitat de la Sra. Xxxxxxxxxxxxxxx (Expedient núm.
125/1997)
Vist que la Sra. Xxxxxxxxxxxxxxx, amb NIF núm. Xxxxxxxxxxxxxxx, en data de
13 de febrer de 2017, ha comunicat al nostre Ajuntament que, en data 31 de gener de
2017, ha cessat en l’activitat de perruqueria que portava a terme al Carrer Ciutadella
núm. 52 (Expedient núm. 125/1997).
Vist que la Comissió de Govern, en sessió de data 22 d’abril de 1997, acordà
atorgar a la Sra. Xxxxxxxxxxxxxxx la referida llicència 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 de la Sra. Xxxxxxxxxxxxxxx, amb
NIF núm. Xxxxxxxxxxxxxxx, de l’activitat de perruqueria que portava a terme al Carrer
Ciutadella núm. 52 (Expedient núm. 125/1997), des de la data del 31 de gener de
2017.
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

11.- Sol·licitud de subvenció a DIPSALUT per a la concessió d’una subvenció per
a la instal·lació d’una caldera d’aigua calenta al camp de futbol municipal
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 l’assessorament i suport tècnic a polítiques municipals de protecció de
la salut, la qual inclou una línia per a inversions de suport tècnic a polítiques
municipals, 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’adquisició i instal·lació d’una caldera al camp municipal de futbol, 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 7.538 € (Set mil cinc-cents
trenta-vuit euros) per a les despeses d’adquisició i instal·lació d’una caldera al camp
municipal de futbol, en el marc de la convocatòria de subvencions 2017 per al
finançament de l’assessorament i suport tècnic a polítiques municipals de protecció de
la salut (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.

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 21,15 hores.
L’ALCALDESSA PRESIDENTA

EL SECRETARI INTERVENTOR

Consol Cantenys Arbolí

Josep Maria Cortada Puig

