Ref.: 9/2015

JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió del dia 30 d’abril de 2015
Lloc: Casa consistorial
Hora d’inici: 14hores
Assistents: Sra. Consol Cantenys i Arbolí (Alcaldessa), Sr. Josep Puigmal i Pairot, 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
Excusen la seva absència els Tinents d’Alcalde Sra. Marisa Resta i Buxeda i Sr. Isaac
Alonso i Nonell.
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 17 d’abril de 2015
Vista l’acta de la sessió celebrada el dia 17 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. 9/2015
Vista la relació de factures de creditors núm. 9/2015, per import de 29.185,09 €
(Vint-i-nou mil cent vuitanta-cinc euros amb nou cèntims), que han estat verificades i
informades favorablement per Intervenció, la Junta de Govern Local, amb el vot
favorable de la totalitat dels assistents, adopta l’ACORD de donar-li la conformitat.
2.2.- Aprovació de la relació de despeses pagades per la Caixa de la Corporació
Vista la relació de les despeses pagades per la Caixa de la Corporació des de
la darrera reunió, per import total de 2.784,70 € (Dos mil set-cents vuitanta-quatre
euros amb setanta 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. 1 (Modificada) 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. 1 (modificada) 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 138.235,50 € (Cent trentavuit mil dos-cents trenta-cinc euros amb cinquanta cèntims).
Atès que la modificació de la certificació d’obres núm. 1 està motivada per
l’existència d’errors en uns preus unitaris, sense quem això afecti a l’import total de la
certificació.
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. 1 (modificada) 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 138.235,50 € (Cent trenta-vuit mil dos-cents trenta-cinc
euros amb cinquanta cèntims).
Segon.- Notificar el present acord als interessats.
2.4.- Proposta de despesa núm. 83/2015:
La Junta de Govern Local, examinada la proposta de despesa efectuada i el
corresponent informe d’intervenció, adopta el següent ACORD, amb el vot favorable de la
totalitat dels assistents:
Aprovar la despesa corresponent a l’adquisició de quatre arnés Advance per a
la Brigada de jardineria, els quals seran subministrats per Planas Maquinària i Serveis,
S.L.U. pel preu de 255,61 € (Dos-cents cinquanta-cinc euros amb seixanta-un
cèntims), IVA inclòs.
2.5.- Proposta de despesa núm. 84/2015:
La Junta de Govern Local, examinada la proposta de despesa efectuada i el
corresponent informe d’intervenció, adopta el següent ACORD, amb el vot favorable de la
totalitat dels assistents:
Aprovar la despesa corresponent a l’adquisició d’una desbrossadora marca
Stihl FS70 R CE per a la Brigada de jardineria, la qual serà subministrada per Planas
Maquinària i Serveis, S.L.U. pel preu de 323,42 € (Tres-cents vint-i-tres euros amb
quaranta-dos cèntims), IVA inclòs.
2.6.- Proposta de despesa núm. 85/2015:
La Junta de Govern Local, examinada la proposta de despesa efectuada i el
corresponent informe d’intervenció, adopta el següent ACORD, amb el vot favorable de la
totalitat dels assistents:
Aprovar la despesa corresponent a l’adquisició de 53 motxilles vermelles amb
marcatge blanc i 53 carmanyoles vermelles per als nous inscrits a la Llar d’infants
municipal, les quals seran subministrades per Fox creatius pel preu de 180,85 € (Cent
vuitanta euros amb vuitanta-cinc cèntims), IVA inclòs.
2.7.- Pagament a l’empresa concessionària d’una part de la despesa corresponent al
servei de neteja del pavelló municipal d’esports
La Junta de Govern, en sessió de data 18 de juny de 2014, adoptà l’acord
d’adjudicar a l’empresa Safis Sports, S.L. el contracte de serveis per a la gestió del
servei públic de gestió i explotació del pavelló esportiu municipal i de les piscines
municipals de Vilafant, mitjançant la modalitat de concessió, i, en data 19 de juny de
2014, es signà el contracte corresponent a aquesta gestió.
Constituïda la comissió de seguiment de la gestió del pavelló esportiu, d’acord
amb el que estableix la clàusula 27ª del Plec de clàusules que regeixen la concessió,
s’ha efectuat una distribució de les despeses que han de suportar el concessionari i
l’administració municipal en relació a la neteja periòdica d’aquest equipament esportiu
en funció dels usos que s’hi porten a terme.

A la vista d’aquesta previsió, la Junta de Govern Local, amb el vot favorable de
la totalitat dels assistents, adopta el següent ACORD:
Primer.- Satisfer a Safis Sports, S.L. la quantitat de 4.000 € (Quatre mil euros)
en concepte de bestreta per les despeses que corresponen al nostre Ajuntament en
relació a la neteja de les dependències del pavelló esportiu municipal.
Segon.- Autoritzar l'Alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l’execució del present acord.
2.8.- Pagament de les despeses dels talonaris corresponents a la participació del Club
Futbol Sala Vilafant al Torneig UEFS Lloret de Mar
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta l’ACORD de portar a terme el pagament de la quantitat de 254,10 € (Dos-cents
cinquanta-quatre euros amb deu cèntims) corresponents al pagament dels talonaris
per la participació del Club Futbol Sala Vilafant al Torneig UEFS (Unió Europea de
Futbol Sala) de Lloret de Mar.
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. 2015/25, a instància de la Sra. MASO CARRERAS, MERCE, per a
rehabilitació de teulada per reparació de degoters a la casa situada a xxxxxxx.
.- Exp. núm. 2015/26, a instància de LIGNA SL, per a l’adequació de la planta altell
d’una nau per destinar-la a taller de fusteria situada al Ctra. de Les Forques, s/n, Nau,
Di E. Consisteixen en la formació d’un espai de descans i un office i la franja de
protecció contra incendis a la part inferior de la coberta a la Ctra. de Les Forques, s/n,
Nau, D i E.
.- Exp. núm. 2015/28, a instància de la Sra. CHAVEZ MARTINEZ, JESSICA, per a
la instal·lació d’un ascensor a l’interior d’un habitatge situat al c/ xxxxxx.
.- Exp. núm. 2015/29, a instància del Sr. COSTA FERRER, JUAN per pintar la
façana de la casa situada al c/ xxxxxx.
.- Exp. núm. 2015/30, a instància del Sra. DIVOSI JUANOLA, MERCE, per posar
una xemeneia al teulat de la casa situada al c/ xxxxxx.
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 309/2015 a 361/2015, a excepció dels números 311,
313, 315, 341, 347, 352, 353 i 354/2015.
4.2.- Sol·licitud efectuada per la treballadora municipal Sra. xxxxxx per a la valoració del
seu lloc de treball

Vista la sol·licitud efectuada per la treballadora municipal Sra. xxxxxxx (R.E.
324/2015) perquè sigui valorat el lloc de treball que ocupa actualment i es porti a terme
l’execució d’aquesta valoració, d’acord amb el que estableix l’article 32 del Acord/Conveni
regulador de les condicions de treball de les empleades i empleats públics de
l’Ajuntament de Vilafant, i perquè li sigui abonada la diferència retributiva entre la
categoria que té assignada i la funció que efectivament realitza, d’acord amb el
pronunciament de la sentència núm. 60/2015 dictada pel Jutjat Social núm. 1 de
Figueres.
Vist que, en data 13 de març de 2015, l’esmentat Jutjat Social núm. 1 dictà la
referida sentència en els autos núm. 23/2015 sobre classificació professional i reclamació
de quantitat, en els quals la Sra. xxxxxx era part demandant i el nostre Ajuntament era
part demandada.
Vist que es donà compte d’aquesta sentència a la Junta de Govern Local en la
sessió de data 20 de març de 2015.
Vist que la referida sentència desestimà les accions de classificació professional i
reclamació de quantitat exercitades en la demanda interposada per la Sra. xxxxxx.
Vist que en els antecedents de fet de la mateixa s’estableix que, d’acord amb el
referit article 32 de l’Acord/Conveni, es condiciona el dret a percebre les diferències
retributives per l’exercici de funcions superiors a les que un/a treballador/a té assignades
a la “prèvia valoració i execució de les valoracions dels llocs de treball, i de comú acord
amb la comissió paritària”.
Vist que la comissió paritària per a la valoració dels llocs de treball de l’Ajuntament
de Vilafant, constituïda amb representants de l’equip de govern municipal i del comitè
d’empresa, des del proppassat mes de desembre ha reiniciat els treballs per portar a
terme la valoració de la totalitat dels llocs de treball integrats a la plantilla de personal
municipal, els quals s’estan portant a terme amb l’assessorament tècnic d’una empresa
especialitzada en la matèria, específicament contractada pel nostre Ajuntament per a
aquesta finalitat.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Comunicar a la Sra. xxxxxx que la petició que ha efectuat perquè sigui
valorat el lloc de treball que ocupa ha estat acumulada i es farà conjuntament amb el
procés de valoració de la totalitat de llocs de treball de la plantilla municipal, el qual està
portant a terme actualment la comissió paritària per a la valoració dels llocs de treball de
l’Ajuntament de Vilafant, tot posposant la seva execució a la prèvia finalització d’aquesta
valoració i al comú acord de la comissió paritària, en aplicació del que estableix l’article
32 del Conveni/Acord regulador de les condicions de treball de les empleades i empleats
públics de l’Ajuntament de Vilafant.
Segon.- Desestimar la petició efectuada per la Sra. xxxxxx perquè li sigui
abonada la diferència retributiva entre la categoria que té assignada i les funcions que
efectivament realitza, tenint en compte el pronunciament de la sentència núm. 60/2015
dictada en data 13 de març de 2015 pel Jutjat Social Núm. 1 de Figueres, la qual
desestima íntegrament l’acció de reclamació d’aquesta diferència retributiva exercitada
en la demanda interposada per la Sra. xxxxxx.
Tercer.- Autoritzar l'Alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l'execució del present acord.
Extrem cinquè.- Acord per a la designació dels advocats Sra. Alicia Mateos
Herrero i Sr. Eduard Salgas Fina per a la defensa de l’Ajuntament en el recurs
núm. 143/2015 interposat pels guàrdies municipals Srs. xxxxxx i xxxxxx davant
del Jutjat contenciós administratiu núm. 2 de Girona

Atès el recurs núm. 143/2015 (Procediment Abreujat) interposat davant del
jutjat contenciós administratiu núm. 2 de Girona pels vigilants municipals Srs. xxxxxx i
xxxxxx en contra del nostre Ajuntament.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Nomenar l’Advocada Sra. Alicia Mateos Herrero i l’Advocat Sr. Eduard
Salgas Fina per a la defensa legal de l’Ajuntament de Vilafant en el procediment
abreujat/recurs núm. 143 /2015 que se segueix al Jutjat contenciós administratiu núm.
2 de Girona, el qual ha estat instat pels xxxxxx Srs. xxxxxx i xxxxxx.
Segon.- Autoritzar l'Alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l'execució del present acord.

Extrem sisè.- Acord de manifestació de disconformitat amb l’aprovació del
projecte i declaració d’utilitat pública de la línia 132 Kv SE Serinyà-SE Santa
Llogaia (entre T67 i la futura SE Santa Llogaia)
Atès que per part de la Secció d’Activitats Radioactives, Extractives i Energia
dels Serveis Territorials a Girona del Departament d’Empresa i Ocupació de la
Generalitat de Catalunya ha estat comunicat al nostre Ajuntament que disposa d’un
termini de 20 dies perquè manifesti la seva conformitat o oposició al projecte
d’instal·lació de la línia 132 Kv SE Serinyà-SE Santa Llogaia (entre T67 i la futura SE
Santa Llogaia), el qual modifica l’actual traçat i les torres d’aquest tram de l’esmentada
línia elèctrica.
Atès, igualment, que aquesta mateixa Secció ha comunicat al nostre
Ajuntament que ha estat sotmesa a informació pública la sol·licitud d’autorització
administrativa de construcció i declaració d’utilitat pública d’aquest mateix projecte.
Atès que el nostre Ajuntament ha estimat la conveniència que el nou traçat
d’aquest tram de la línia elèctrica de 132 Kv sigui soterrat.
Atès 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.- Manifestar a la Secció d’Activitats Radioactives, Extractives i Energia
dels Serveis Territorials a Girona del Departament d’Empresa i Ocupació de la
Generalitat de Catalunya la disconformitat de l’Ajuntament de Vilafant amb el Projecte
d’instal·lació de la línia 132 Kv SE Serinyà-SE Santa Llogaia (entre T67 i la futura SE
Santa Llogaia), tot al·legant la conveniència que aquest tram de línia sigui soterrat.
Segon.- A la vegada, indicar a l’esmentada Secció d’Activitats Radioactives,
Extractives i Energia dels Serveis Territorials a Girona del Departament d’Empresa i
Ocupació que, d’acord amb l’informe emès pels serveis tècnics municipals, caldria
que:
a) El projecte incorpori el desmantellament del tram de la línia de 132 Kv, des
del T67 al suport T101, amb el pressupost de costos que es derivi del mateix i de la
reposició dels elements afectats, les mesures preventives i correctores previstes
durant l’execució de l’obra i un cop executada, amb la seva valoració econòmica, i les
que s’acordin amb l’Ajuntament que, en tot cas, les incorporarà, juntament amb les
servituds, al seu planejament urbanístic als efectes de la disciplina urbanística que
sigui d’aplicació.
b) L’obtenció de l’informe favorable de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya en matèria d’incendis.
c) El projecte, una vegada aprovats definitivament els tràmits urbanístics i
administratius previs, ha d’incloure la incidència d’aquesta modificació en les
edificacions i instal·lacions existents, tot garantint la informació als propietaris afectats
pel pas de la línia elèctrica i la participació dels mateixos, definint i grafiant el conjunt
de servituds que imposarà l’obra durant la seva execució i, un cop executada, definint i

grafiant les mesures correctores previstes durant l’execució de l’obra i un cop
executada.
Tercer.- Autoritzar l'Alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l'execució del present acord
Extrem setè.- Subvencions
7.1.- Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona per a l’actuació d’ampliació de la
vorera del Carrer Llobregat, a la façana de l’escola Les Mèlies
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Sol·licitar a la Presidència de la Diputació de Girona la concessió al
nostre Ajuntament d’una subvenció exclosa de concurrència pública de 15.000 €
(Quinze mil euros) per tal de fer front a les despeses que han comportat les obres
necessàries per procedir a l’ampliació de la vorera de la banda Nord del Carrer
Llobregat, en el tram que dóna a la façana de l’Escola Les Mèlies.
Segon.- Autoritzar l'Alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l’execució del present acord.

7.2.- Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona per a la formació d’una
plataforma d’una pista d’skateboard i adequació de l’entorn del complex esportiu d’Els
Pins
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Sol·licitar a la Presidència de la Diputació de Girona la concessió al
nostre Ajuntament d’una subvenció exclosa de concurrència pública de 14.900 €
(Catorze mil nou-cents euros) per tal de fer front a les despeses que han comportat les
obres necessàries per procedir a la formació d’una plataforma d’una pista d’skateboard
i l’adequació de l’entorn de la zona d’equipaments esportius, ubicats al complex
esportiu Els Pins de Vilafant.
Segon.- Autoritzar l'Alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l’execució del present acord.

7.3.- Sol·licitud de subvenció al Consell Català de l’Esport per a la rehabilitació de les
zones de joc i públic del camp de futbol municipal
Vist que el Consell Català de l’Esport, a través de la Resolució PRE/604/2015,
de 27 de març, ha obert una convocatòria per a la concessió de subvencions als
ajuntaments i entitats municipals descentralitzades per a actuacions urgents
d’adaptació a la seguretat, l’habitabilitat o la funcionalitat dels equipaments eportius
existents a executar durant l’any 2015.
Vist que el nostre Ajuntament ha estimat la conveniència de sol·licitar una
subvenció per a la rehabilitació de les zones de joc i públic del camp de futbol
municipal.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Sol·licitar una subvenció de al Consell català de l’Esport, en el marc de
la Resolució PRE/604/2015, de 27 de març, per a la rehabilitació de les zones de joc i
públic del camp de futbol municipal.
Segon.- Autoritzar l'Alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l'execució del present acord

Extrem vuitè.- Aprovació del Conveni a subscriure amb Eulen, S.A. per al
tractament de les dades personals de les treballadores adscrites al servei de
neteja de les instal·lacions i equipaments municipals
Atès que Eulen, S.A. i l’Ajuntament de Vilafant tenen una relació contractual a
través de la qual la primera presta el servei de coordinació de la neteja de les
instal·lacions i edificis municipals.
Atès que ambdues parts són conscients que l’execució d’aquestes prestacions,
poden suposar l’accés per part de Eulen, S.A. a informació confidencial i/o dades de
caràcter personal en l’àmbit sanitari, les quals són titularitat d’aquest Ajuntament.
Atès que, essent interès d’ambdues parts establir el règim de les seves
obligacions i responsabilitats en relació al tractament de la informació i dades
esmentades, s’ha portat a terme la redacció d’un conveni adjunt al present acord.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Establir un conveni amb Eulen, S.A. per al tractament de les dades
incloses en els fitxers de l’Ajuntament de Vilafant que són propietat exclusiva d’aquest,
a l’igual que qualsevol tractament que per compte d’aquest realitzi Eulen, S.A.
(S’annexa el contingut del conveni al present acord).
Segon.- Autoritzar l'Alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l'execució del present acord i, en particular, per a la signatura
de l’esmentat conveni.
Extrem novè.- Acord de contractació dels serveis de direcció de l’obra
corresponent a la Fase B de l’execució del Projecte de reforma i adequació d’una
edificació existent per a pavelló esportiu (3ª Fase)
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió de data 14 de maig de 2014,
adoptà l’acord d’aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment negociat
sense publicitat, per a l’adjudicació del contracte administratiu d’obra consistent en
l’execució del Projecte de reforma i adequació d’una edificació existent per a un
pavelló esportiu a Vilafant, 3ª Fase, tot aprovant el Plec de clàusules econòmico
administratives i jurídiques que han de regir aquesta adjudicació.
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió de data 1 d’abril de 2015, adoptà
l’acord de modificar el termini d’inici de l’execució de la segona subfase (Fase B) del
Projecte de reforma i adequació d’una edificació existent per a un pavelló esportiu a
Vilafant.- 3ª Fase, adjudicada a l’empresa ARCADI PLA, S.A., de tal manera que
s’avanci al mes de maig de 2015.
Vist que s’ha estimat convenient que la direcció d’aquesta fase la porti a terme
l’arquitecte redactor del Projecte Sr. Daniel Gutierrez Prat (Despatx 080 Arquitectura).
Vista la proposta d’honoraris efectuada per aquest Arquitecte en relació a la
direcció de la Fase B de l’esmentat Projecte.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Encomanar a l’arquitecte Sr. Daniel Gutierrez Prat (Despatx 080
Arquitectura) la direcció d’obres de la Fase B del Projecte de reforma i adequació
d’una edificació existent per a un pavelló esportiu a Vilafant, 3ª Fase, pel preu de 3.000
€ (Tres mil euros), més IVA, d’acord amb la proposta d’honoraris presentada.
Segon.- Autoritzar l’Alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l’execució de l’anterior acord.
Extrem desè.- Atorgament de les subvencions a les entitats de Vilafant per a l’any
2015

Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de 23 d’octubre de 2013, adoptà
l’acord d’aprovar les Bases reguladores de les subvencions a les entitats
vilafantenques.
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 22 d’octubre de 2014,
acordà una modificació d’aquestes Bases i, a la vegada, la convocatòria pública per a
la presentació de sol·licituds de subvencions per a l’anualitat 2015, en règim de
concurrència no competitiva, per part de les entitats educatives, esportives i
socioculturals de Vilafant amb plena submissió a aquestes bases.
Atès que la modificació de les bases d’aquesta convocatòria foren sotmeses a
informació pública, pel termini de vint dies hàbils, mitjançant anunci publicat al Butlletí
oficial de la província núm. 213 de data 7 de novembre de 2014, al tauler d’anuncis de
la Corporació i a la plana web municipal, sense que s’hagin presentat al·legacions, per
la qual cosa han quedat aprovades definitivament.
Atès que s’ha portat a terme la valoració de les diverses sol·licituds que han
presentat les entitats educatives, esportives i socioculturals de Vilafant, d’acord amb el
que estableixen les referides bases, i que s’ha tingut en compte igualment l’anomenat
“Criteri de participació” establert a les bases, destinat a valorar la presència de les
entitats en activitats conjuntes.
Atès el que disposen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
de la llei general de subvencions, i el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens
locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Atorgar a les entitats educatives, esportives i socioculturals de Vilafant
que es relacionen a continuació les subvencions econòmiques que també s’indiquen,
les quals corresponen a l’activitat que porten a terme durant l’any 2015:
Total
Criteris Total general
Participació general+específic
específica + especific
+participació
1.175,85
€
1.751 €
665,63 €
510,22 €
574,86 €
959,23 €
1.269 €
618,60 €
340,63 €
309,45 €
1.590,57 €
1.719 €
657,90 €
932,66 €
128,41 €
2.784,43 €
3.288 €
1.004,60 € 1.779,84 €
503,09 €
1.023,39 €
1.236 €
542,61 €
212,61 €
480,78 €
Criteris
generals

AMPA Sol i Vent
AMPA IES Vilafant
Vilafant Atlètic Club
Club Esportiu Vilafant
Clau de Sol
Colla Gegantera i
Grallera "Els Rajolers"
AV Les Forques i
Entorn
AV Camp dels
Enginyers i rodalies
Activitats Culturals La
Totxana
AMPA Les Mèlies
Club 4x4
Ass. Social Club
Handbol Vilafant
Futbol Sala Vilafant
Club Esportiu Taesport
Judo Club Nakama
Club Esportiu Judo
Vilafant

379,67 €
227,52 €

753,00 €
532,07 €

1.132,67 €

540,35 €

1.674 €

759,59 €

649,59 €

1.410 €

465,15 €

652,29 €

1.117,44 €

674,42 €

1.792 €

385,05 €

581,86 €

966,91 €

845,99 €

1.813 €

18,95 €
88,41 €

19 €
89 €

50,52 €

51 €

16,84 €

17 €

69,34 €

70 €

12,63 €

13 €

222,84 €

223 €

Associació Esportiva
Hajime
Club de Petanca
Vilafant
Ass. d'Amics del
Manol i Palol
Sabaldòria
As. canaricultora de
Vilafant
Ass. Juvenil Espada
sin nombre
Ass. ACFAE
El Cau de Vilafant

418,91 €

419 €

44,21 €

45 €

21,05 €

22 €

199,68 €

200 €

574,69 €

575 €

6,32 €
16,84 €

7€
17 €

Segon.- Comunicar a les entitats beneficiàries que el pagament de les
subvencions atorgades s’efectuarà d’acord amb el que estableix la base vuitena de la
convocatòria, previ lliurament de la memòria final i comprovants justificatius en la
forma establerta a la base novena de la mateixa convocatòria.
Tercer.- Autoritzar l’Alcaldessa-Presidenta 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

