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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE
DATA 11-01-2018
A la Vila de Llançà, l’onze de gener de dos mil divuit.
A la Casa Consistorial i sota la presidència de l’Alcalde, Sr. Pere Vila i Fulcarà,
es reuneix la Junta de Govern Local amb assistència dels Regidors i les
Regidores que a continuació s’indiquen, a l’objecte de celebrar sessió ordinària
de conformitat amb la notificació cursada.
Assistents: Sr. Francesc Guisset i Lagresa, Sr. Juanjo Serrán i Báez, Sra.
Sònia López i Mallol.
Hi assisteixen també per invitació de l’Alcalde el Regidor Sr. Joan C. Mora i
Torrent, i les Regidores Sra. Sílvia Barris i Roca i Sra. Sònia Sarola i Vilà; així
com la Interventora acctal. Sra. Sara Gutiérrez i Giner.
Actua com a Secretari el Sr. Carles Fita i Alegre, titular de la Corporació.
Oberta la sessió a les nou hores del matí , es dóna lectura de l’acta anterior de
data 18-12-2017, que s’aprova. Seguidament s’entra en l’ordre del dia:
2.- Hisenda i Urbanisme
A proposta del Regidor Delegat de l’Àrea d’Hisenda i Urbanisme, s’adopten els
següents acords:
2.1 Serveis d'Hisenda
2.1.1) En data 2 de gener d’enguany, s’ha generat el padró de la Llar d’Infants
corresponent al menjador del mes de desembre de 2017 i a la mensualitat de
gener de 2018, per un import de 6.291,75.-€, que comença pel rebut número
1851000001 a nom de la Sra. Rosa Maria Alberdi Vera, i que acaba pel rebut
número 1851000065 a nom de la Sra. Gloria Yañez Villar.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- APROVAR el padró de la Llar d’Infants corresponent al menjador del
mes de desembre de 2017 i a la mensualitat de gener de 2018, per un import
de 6.291,75.-€, que comença pel rebut número 1851000001 a nom de la Sra.
Rosa Maria Alberdi Vera, i que acaba pel rebut número 1851000065 a nom de
la Sra. Gloria Yañez Villar.

Segon.- DONAR TRASLLAT al departament de Recaptació per a la seva
tramitació.
2.1.2) En data 3 de gener d’enguany, s’ha generat el padró del Centre de Dia
corresponent al mes de desembre de 2017, per un import de 5.167,87.-€ que
comença amb el rebut número 1733000206 a nom de la Sra. Carmen Alsina
Isern, i que acaba amb el rebut número 1733000224 a nom del Sr. Jose Vegas
Ramos.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- APROVAR el padró del Centre de Dia corresponent al mes de
desembre de 2017, per un import de 5.167,87.-€, que comença amb el rebut
número 1733000206 a nom de la Sra. Carmen Alsina Isern, i que acaba amb el
rebut número 1733000224 a nom del Sr. Jose Vegas Ramos.
Segon.- DONAR TRASLLAT al servei de Recaptació als efectes oportuns.
2.1.3) En data 19 de desembre d’enguany, la senyora Helena Fulcarà Vila,
actuant en nom i representació de SOREA, Sociedad Regional de
Abastecimiento, S.A., arrendatària del Servei Municipal d’Abastament d’Aigua
Potable de Llançà, va presentar escrit amb registre d’entrada número 13410,
mitjançant el que sol.licita l’aprovació de la liquidació corresponent al 3r
trimestre de 2017 que té un saldo favorable a l’Ajuntament per import de
43.215,59.-€
Un cop revisada la liquidació presentada, s’ha informat favorablement pels
serveis econòmics.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- APROVAR la liquidació presentada per SOREA, Sociedad Regional
de Abastecimiento, S.A., corresponent al 3r trimestre de 2017, que té un saldo
favorable per l’Ajuntament per import de 43.215,59.-€
Segon.- NOTIFICAR el present acord a l’interessat i DONAR TRASLLAT del
mateix al departament de Tresoreria.
2.2 Serveis d'Urbanisme
2.2.1) En l’expedient C109 9/2013, de responsabilitat patrimonial que es tramita
en aquestes dependències administratives, a instància del Sr. Eugeni Prat
Bosch, per danys i perjudicis derivats d’anul·lació en seu judicial d’una llicència
d’obres i enderrocament en el tràmit d’execució de sentència de l’immoble
situat a la carretera de Portbou núm. 93, de la seva propietat, per part de
l’Instructor de l’expedient es va emetre, de conformitat amb l'establert en la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Publiques, la següent Proposta de Resolució:
“Primer.- Declarar la responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament de Llançà, en
relació als danys causats al Sr. Eugeni Prat Bosch, per l’anul·lació en seu
judicial d’una llicència d’obres i conseqüent enderroc, en el tràmit d’execució
de sentència, de l’immoble situat a la carretera de Portbou núm. 93, de la seva

propietat, per considerar acreditada la relació de causalitat entre el
funcionament dels serveis municipals i el dany causat, per infracció de la
normativa urbanística aplicable, i pels motius que consten en les
consideracions anteriors.
Segon.- Aprovar els danys acreditats i derivats del present expedient de
responsabilitat patrimonial, amb la següent valoració:
-Cost de reposició d’un habitatge de similars característiques: 358.791,05 €.
-Despeses relacionades amb l’enderroc:
43.705,88 €
-Lloguer d’habitatge
4.000,00 €
Total danys:
406.496,93 €
Tercer- Declarar l’existència de concurrència de culpes en la relació causal
entre l’Ajuntament de Llançà i el Sr. Eugeni Prat Bosch, en el percentatge del
50 % a càrrec de cadascun, per incompliment del deure d’observar, aplicar i
complir la normativa urbanística vigent, amb la corresponent reducció del
quantum indemnitzatori.
Quart.- Fixar la indemnització en favor del Sr. Eugeni Prat Bosch a càrrec de
l’Ajuntament de Llançà, en la quantitat de 203.248,46 €.
Cinquè.- Fer efectiva la indemnització amb càrrec al Pressupost municipal,
reclamar el seu pagament a Allianz, S.A., companyia asseguradora de la
responsabilitat civil de l’Ajuntament, i a Chartis Europa, companyia
asseguradora de la responsabilitat de les autoritats i del personal al servei de
les administracions públiques, i sense perjudici de repetir contra el Sr. Pere
Fina i Segura, arquitecte assessor municipal i/o a la seva companyia
asseguradora.
Sisè.- Notificar la present resolució a les parts interessades en l’expedient, amb
indicació dels recursos que es poden interposar.”
La Comissió Jurídica Assessora, de la Generalitat de Catalunya, en el tràmit
preceptiu previst a l’article 81 de la Llei 39/2015, reunida el 16 de novembre de
2017, va emetre el Dictamen 321/2017, amb el contingut següent:
“En vista de l’anterior, es conclou que és procedent indemnitzar el reclamant
per la quantitat que resulti de la suma de tots els conceptes indicats, tot tenint
en compte les consideracions realitzades per aquest òrgan consultiu respecte a
la determinació del cost de reposició. La indemnització resultant, al seu torn, és
procedent que es minori en un 50 %, d’acord amb el que s’ha exposat en el
present punt d’aquest Dictamen.
CONCLUSIÓ
És procedent estimar parcialment la reclamació de responsabilitat patrimonial
instada pel Sr. Eugeni Prat Bosch davant l’Ajuntament de Llançà pels danys i
perjudicis derivats de l’anul·lació en via judicial d’una llicència d’obres i
enderrocament relativa a un immoble de la seva propietat. La indemnització
s’haurà d’actualitzar a la data de finalització del procediment i, eventualment,
s’hauran d’abonar els interessos de demora corresponents.”
De conformitat amb el previst a l’article 91 de l’esmentada Llei, una vegada
rebut l’Informe de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de
Catalunya, l’òrgan competent resoldrà o sotmetrà la proposta d’acord per a la
seva formalització per l’interessat.

Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- Sotmetre la proposta d’acord de terminació convencional al Sr. Eugeni
Prat Bosch, en els termes expressats en la Proposta de Resolució abans
transcrita i refrendada per la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de
Catalunya en el Dictamen 321/2017, i autoritzar al Sr. Alcalde la seva signatura,
si escau.
Segon.- Concedir a l’interessat un termini de 15 dies per a manifestar la seva
acceptació, en quin cas es redactaria el document de terminació convencional
que posi fi a la reclamació patrimonial. En altre cas, l’òrgan competent resoldrà
el que estimi oportú.
2.2.2) Rosario Fernández López, mitjançant escrit RE 2017/8116, de data 18
de juliol de 2017, sol·licita que es pinti una reserva de via pública a l'altre costat
del carrer migjorn, 22, on hi té un garatge amb la placa de gual número 871, ja
que té dificultats per sortir amb el seu vehicle.
En data 9 d’octubre de 2017, la Prefectura de la Policia Local ha emès un
informe favorable, que consta a l’expedient.
L’òrgan competent per a resoldre les sol·licituds de llicències és la Junta de
Govern Local per delegació de l’Alcalde-President de la Corporació d’acord
amb el que disposa l’article 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- CONCEDIR llicència a Rosario Fernández López per pintar una línia
groga de reserva de via pública a l’altra banda de carrer, davant del garatge
situat al carrer Migjorn, 22, previ pagament de la taxa corresponent i supeditada
al compliment de les condicions adjuntes a l’acord.
Segon.- APROVAR les liquidacions que es relacionen:
1. Número 1802000002, per un import de 8,15.- €, corresponent a la taxa
anual per la línia groga esmentada.
2. Número 1802000001, per un import de 75,00.- €, corresponent la
senyalització amb pintura groga.
Tercer.- ENCARREGAR a la Brigada Municipal que pinti una línia groga des
del carrer Deciana, 12 fins la cantonada del carrer Migjorn.
Quart.- NOTIFICAR el present acord a l’interessat.
Cinquè.- DONAR TRASLLAT al Servei de Recaptació i a la Policia Municipal
als efectes pertinents.
2.2.3) Jose Luis Vilas Rodriguez, en data 2 de maig de 2017, mitjançant escrit
RE 2017/4620, va sol·licitar la baixa de la placa de gual número 781, situada al
C/ Colomer, 3.
En data 8 d’agost de 2017, es va requerir a l’interessat perquè lliurés la placa
de gual número 781 en aquestes dependències municipals.
L’òrgan competent per a resoldre les sol·licituds de llicències és la Junta de
Govern Local, per delegaciói de l’Alcalde-President de la Corporació, d’acord

amb el que disposa l’article 21.1q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local adopta el següent
ACORD
Primer.- ESTIMAR la sol·licitud de Jose Luis Vilas Rodriguez per donar de
baixa la placa de gual número 781, situada al C/ Colomer, 3.
Segon.- DONAR DE BAIXA la taxa de l’esmentada placa de gual per a
l’exercici 2018 i següents.
Tercer.- DONAR TRASLLAT d’aquest acord al Servei de Rendes.
Quart.- NOTIFICAR el present acord a l’interessat per al seu coneixement i
efectes.”
4.- Atenció al Ciutadà, Benestar i Família, Salut, Dona i Paisatge urbà
A proposta de la Regidora Delegada de l’Àrea d’Atenció al ciutadà, Benestar i
Família, Salut, Dona i Paisatge Urbà, s’adopten els següents acords:
4.2 Serveis de Benestar i Família
4.2.1) L’ Educadora Social de l’SBAS Llançà, mitjançant escrit RE número
13469 de data 21-12-2017, presenta informe socioeconòmic en relació a
l’expedient número AE201500213 i proposa la concessió d’un ajut econòmic.
Consta informe favorable de l’Àrea d’Intervenció Municipal que a l’aplicació
pressupostària 2018/231.48 hi ha suficient consignació per concedir un ajut
d’urgència social, condicionat a l’aprovació del pressupost municipal per a
l’exercici 2018.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- APROVAR l’atorgament d’un ajut econòmic a la família amb
expedient AE201500213 consistent en l’abonament de 300 € el mes de gener i
300 € de febrer de 2018 .
Condicionat:
1.- A l’aprovació del pressupost municipal del present exercici.
2.- A que els beneficiaris presentin als personal dels Serveis Socials,
aquests dos mesos, el rebuts pendents de pagament de serveis bàsics
de subministraments.
Segon.- ORDENAR, prèvia l’aprovació del pressupost municipal per a
l’exercici 2018, el pagament de 600 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària
2018/231.48.
Tercer.- TRASLLADAR el present acord al Departament d’Intervenció i a
l’Educadora Social, qui haurà d’informar els beneficiaris.
4.2.2) La Treballadora Social de l’SBAS Llançà, mitjançant escrit RE número
13469 de data 21-12-2017, presenta informe socioeconòmic en relació a
l’expedient número AE201600016 i proposa la concessió d’un ajut econòmic.

Consta informe favorable de l’Àrea d’Intervenció Municipal que a l’aplicació
pressupostària 2018/231.48 hi ha suficient consignació per concedir un ajut
d’urgència social, condicionat a l’aprovació del pressupost municipal per a
l’exercici 2018.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- APROVAR l’atorgament d’un ajut econòmic a la família amb
expedient AE201600016 consistent en l’abonament de 165 € el mes de gener
de 2018 .
Condicionat: A la presentació del justificant de pagament del lloguer
subvencionat, en la Intervenció municipal.
Segon.- ORDENAR, prèvia l’aprovació del pressupost municipal per a
l’exercici 2018, el pagament de 165 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària
2018/231.48.
Tercer.- TRASLLADAR el present acord al Departament d’Intervenció i a la
Treballadora Social, qui haurà d’informar els beneficiaris.
4.2.3) L’Educadora Social de l’SBAS Llançà, mitjançant escrit RE número
13540 de data 27-12-2017, presenta informe socioeconòmic en relació a
l’expedient número AE201500102 i proposa la concessió d’un ajut econòmic.
Consta informe de l’Àrea d’Intervenció Municipal que l’article 5.1 de l’ordenança
fiscal número de la 4.17 de la taxa reguladora del servei de la Llar d’Infants es
regula que podran gaudir d’una bonificació de les tarifes en els supòsits que
l’assistent social formuli la proposta en aquest sentit; quan concorrin
circumstàncies justificades i raonades.
Que s’adjunta a l’expedient informe de l’assistent social on consten aquestes
circumstàncies esmentades.
Es fa constar que la resta de pagaments aniran a càrrec de la familia.
Per això, s’informa favorablement de la bonificació del 50% de la quota
d’assistència a la Llar d’Infants i del menjador dels mesos de gener a juny de
2018 dels dos menos que assisteixen a la Llar.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- APROVAR un ajut econòmic a la família
amb expedient
AE201500102 consistent en la bonificació del 50% de la quota d’assistència a
la Llar d’Infants i del menjador dels mesos de gener a juny de 2018 dels dos
menos que assisteixen a la Llar: S.V.P. i A.V.P.
- En el supòsit que els rebuts corresponents al mes de gener constin
expedits, s’aplicarà aquesta bonificació amb anterioritat al seu càrrec
bancàri.
Segon.- TRASLLADAR el present acord al Departament d’Intervenció i a
l’Educadora Social, qui haurà d’informar els beneficiaris dels imports a abonar
mensualment.

5.- Joventut, Noves tecnologies, Publicacions i Esports.
A proposta del Regidor Delegat de l’Àrea de Joventut, Medi Ambient,
Voluntariat i Publicacions , s’adopten els següents acords:
5.4 Serveis d'Esports
5.4.1) En data 2 de gener de 2018 es va resoldre el Decret literal següent:
“Josep Burgueño Yudise, actuant en nom i representació de la Unió
Excursionista Llançanenca, mitjançant escrit RE 2017/13464, de data 21 de
desembre de 2017, ha sol·licitat llicència municipal per portar a terme la 8a
edició de la Mitja Marató de Muntanya de l’Albera, el dia 14 de gener de 2018,
així com llicència per poder fer ús de material municipal, d’instal·lacions
municipals, serveis municipals i llicència d’ocupació de via pública.
La 8a Mitja Marató de Muntanya l’Albera és una prova no competitiva de
resistència de muntanya, que compta amb dos modalitats; la modalitat de 21
km i de 10 km, amb sortida a les 9h de la plaça Major.
La modalitat de 21 km passa pels següents punts: Plaça Major de Llançà,
Ermita de Sant Genís del Terrer, Ermita de Sant Silvestre, Mas Guanter, Puig
d’Esquers, Mas Patiràs, Puig Tifell, Puig de les Aigües, Serra dels Socarrador,
Port de Llançà i Plaça Major, amb un desnivell positiu de 1.000 metres
aproximadament.
La modalitat de 10 km passa pels següents punts: Plaça Major de Llançà,
Ermita de Sant Genís del Terrer, Puig Tifell, Puig de les Aigües, Serra dels
Socarrador, Port de Llançà i Plaça Major, amb un desnivell positiu de 500
metres aproximadament.
Consta a l’expedient escrit expressant les mesures de seguretat, memòria
detallada de l’activitat, pagament de l’assegurança de responsabilitat civil, edat
mínima dels participants i preu de la participació, així com l’informe favorable
del Sotsinspector en Cap de la Prefectura de la Policia Local.
Tanmateix l’organització ha contactat també amb la Policia Local, Bombers,
Protecció Civil, CAP de Llançà, per tal comptar amb la seva ajuda i suport. I
han comunicat a Trànsit, l’activitat que portaran a terme.
Per tot això, aquesta alcaldia adopta la següent RESOLUCIÓ :
Primer.- CONCEDIR al la Unió Excursionista Llançanenca, llicència en el que
és competència municipal i sense perjudici dels permisos que resultin
necessaris, per l’organització de la 8a edició de la Mitja Marató de Muntanya de
l’Albera, el dia 14 de gener de 2018.
Segon.- AUTORITZAR a l’interessat per l’ús del següent material, instal·lacions
i serveis:
Brigada municipal d’obres i serveis:
- Disposar d’una furgoneta i d’un vehicle tot terreny.
- Disposar d’un punt de llum a la Plaça Major.
- Disposar de generadors elèctrics petits per a desplaçar a la muntanya.
- Disposar de tanques a la Plaça Major.
- Disposar dels dos garatges buits de l’antic edifici del parc de bombers a partir
del dia 11 de gener.

Brigada municipal de neteja:
- Neteja de la sala de la primera planta, lavabos i escales de l’antic edifici del
Parc de bombers.
FCC:
- Disposar de contenidors de reforç a l’aparcament Rafael Estela.
Casa de Cultura:
- Disposar de la Sala d’Actes el dia 13 de gener a la tarda per a fer el briefing
de la
marxa.
- Disposar dels lavabos el dia 14 de gener de les 9h a les 16h.
Pavelló municipal:
- Utilitzar les dutxes i els vestidors el dia 14 de gener de les 9h a les 16h.
Policia Local:
- Assistència durant l’itinerari al municipi de Llançà, amb sortida a les 9h i
arribada
entre les 11h i les 15h, de la plaça Major.
Tercer.- CONCEDIR la reserva de la via pública següent:
- Disposar de la plaça Major per a fer la sortida i l’arribada.
- Disposar de la zona de l’aparcament Rafael Estela, davant la Unió
Excursionista
Llançanenca.
- Poder instal·lar els punts de control i avituallament al terme municipal de
Llançà.
Quart.- NOTIFICAR el present acord a l’interessat.
Cinquè.- DONAR TRASLLAT a la Prefectura de la Policia Local, Casa de
Cultura, Pavelló municipal, Brigada municipal d’obres i serveis, Brigada
municipal de neteja, FCC i Oficina de Turisme.
Sisè.- RATIFICAR la present resolució a la propera Junta de Govern Local.”
De conformitat amb l’apartat 6è Decret transcrit, la Junta de Govern Local
acorda:
Únic.- DONAR-SE PER ASSABENTAT i RATIFICAR l’anterior Decret núm.
2018/1 en tot el seu contingut.
6.- Cultura i Voluntariat
A proposta de la Regidora Delegada de Cultura i Voluntariat, s’adopten els
següents acords:
6.1 Serveis de Cultura
6.1.1) El senyor Joan Serra i Perals, arxiver-bibliotecari d’aquesta corporació en
data 4 de gener de 2018 , informa de tot un seguit d’activitats que la biblioteca
“Pere Calders” té previst organitzar entre els mesos de gener i juny per
fomentar fomentar l’hàbit lector entre els adults i infants de la població i alhora
animar-los a utilitzar els serveis que els hi ofereix la biblioteca i la biblioplatja .
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local

ACORDA:
Primer.- ESTIMAR la proposta de realització de les sessions en les dates, i
llocs esmentats en l’informe presentat per l’arxiver – bibliotecari .
Segon.- AUTORITZAR la corresponent despesa de 1.169’80 € a càrrec de la
partida destinada a la Biblioteca per a l’exercici 2018.
6.1.2) ROCKTAIL EMPORDA SL ha presentat contracte per la contractació de
serveis de tècnics per l’orquestra Tropical i DJ, per dur a terme l’actuació dels
grups per la festa del carnaval , el 10 de febrer de 2018”
Consta en l’expedient un informe d’intervenció.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local adopta el següent
ACORD
Primer.- APROVAR el contracte de prestació de serveis presentat per Rocktail
Emporda, SL per la contractació de serveis de tècnics per l’orquestra Tropical i
DJ, per dur a terme l’actuació dels grups per la festa del carnaval , el 10 de
febrer de 2018 , per import de 1.694€ iva inclòs, amb càrrec al pressupost de
l’exercici 2018.
Segon.- AUTORITZAR a l’Alcalde per la signatura del contracte.
Tercer.- NOTIFICAR a l’interessat i DONAR TRASLLAT a l’Àrea de Serveis
Econòmics, als efectes oportuns.
6.1.3) Produccions Manrússiaso SCP, ha presentat contracte per la
contractació de serveis de l’orquestra Tropical, perquè faci la seva actuació en
motiu de la Festa del carnaval, el 10 de febrer de 2018.
Consta en l’expedient un informe d’intervenció.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local adopta el següent
ACORD
Primer.- APROVAR el contracte de prestació de serveis presentat per
produccions Manrússiaso SCP per l’ actuació de l’orquestra Tropical, en motiu
de la festa de Carnaval, el 10 de febrero de 2018, per import de 2.178€ iva
inclòs, amb càrrec al pressupost de l’exercici 2018.
Segon.- AUTORITZAR a l’Alcalde per la signatura del contracte.
Tercer.- NOTIFICAR a l’interessat i DONAR TRASLLAT a l’Àrea de Serveis
Econòmics, als efectes oportuns.
6.1.4) MUSICS DE CATALUNYA SCCL, ha presentat contracte per la
contractació de serveis de l’orquestra la Principal de la Bisbal, perquè faci la
seva actuació en motiu de la Festa Major, el 21 de gener de 2018.
Consta en l’expedient un informe d’intervenció.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local adopta el següent
ACORD
Primer.- APROVAR el contracte de prestació de serveis presentat per Musics
de Catalunya SCCL per l’ actuació de l’orquestra la Principal de la Bisbal, en
motiu de la festa Major, el 21 de gener de 2018, per import de 8.470€ iva inclòs,
amb càrrec al pressupost de l’exercici 2018.
Segon.- AUTORITZAR a l’Alcalde per la signatura del contracte.

Tercer.- NOTIFICAR a l’interessat i DONAR TRASLLAT a l’Àrea de Serveis
Econòmics, als efectes oportuns.
7.- Ensenyament i Medi Ambient
A proposta de la Regidora Delegada d’Ensenyament i Medi Ambient, s’adopten
els següents acords:
7.1 Serveis d'Ensenyament
7.1.1) CASAS CORNELLÀ MARTA, actuant en representació de nutrilab,
mitjançant escrit presenta Butlletí d’anàlisis d’aliments de la Llar d’Infants “El
Patinet” de Llançà corresponent al mes de desembre de 2017, amb el resultat
d’acceptable.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local adopta el següent
ACORD
Primer.- DONAR-SE per assabentats del resultat de l’analítica favorables
abans esmentada.
Segon.- DONAR TRASLLAT d’una còpia de les analítiques a la Directora de la
Llar d’infants.
7.2 Serveis de Medi Ambient
7.2.1) Baldiri Ros Prat actuant en nom i representació de INSTITUT
AGRICOLA CATALA DE SANT ISIDRE, mitjançant escrit RE 12018/2017 , de
data 27/10/2017, demana l’adhesió a la petició presentada per l’Institut Agrícola
Català de Sant Isidre referent a l’impost sobre les emissions de diòxid de
carboni dels vehicles de tracció mecànica.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local adopta el següent ACORD
Primer.- Que l’Ajuntament de Llançà s'adhereix a la petició presentada per
l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre referent a l’impost sobre les emissions
de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica.
Segon.- Notificar a l’interessat .
I no havent més assumptes a tractar, per ordre del Sr. Alcalde es dóna per
acabada la sessió a les onze hores del matí , de la que s’estén la present acta
que, després de llegida i aprovada, signen electrònicament l’Alcalde i el
Secretari mitjançant certificació que consta a l’expedient.

