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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL DE DATA 14-02-2018
A la Vila de Llançà, a catorze de febrer 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
extraordinària 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 la Regidora Sra. Sílvia Barris i Roca ; 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 vuit hores , es dóna lectura de l’acta anterior de data 502-2018, 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) Des de la junta del 18 de desembre de 2017, s’han generat les següents
factures que han de ser aprovades per Junta de Govern Local:
− Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. amb el número de factura
SM1627/1002718 per import de 65.054,00€ corresponent al mes de
novembre.
− Consell Comarcal de l’Alt Empordà amb registre d’entrada 12884/2017
per import de 30.210,50€ corresponent a la liquidació d’utilització de
l’abocador del mes de setembre.
− Consell Comarcal de l’Alt Empordà amb registre d’entrada 13221/2017
per import de 23.976,87€ corresponent a la liquidació d’utilització de
l’abocador del mes d’octubre.
− Rubau Tarres, S.A. amb el número de factura 157-17 d’import
34.093,38€ corresponent a la reparació de l’asfaltat de diversos carrers.

− Construccions Fusté, S.A. amb el número de factura 20417 d’import
55.243,78€ corresponent a l’explanació del solar de la sala polivalent.
− Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. amb el número de factura
SM1627/1002966 per import de 65.054,00€ corresponent al mes de
desembre.
De conformitat amb el que disposa l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003 de
28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Regim Local
de Catalunya.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA :
Únic.- Aprovar les següents factures que s’han generat des de la Junta del 18
de desembre:
− Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. amb el número de factura
SM1627/1002718 per import de 65.054,00€ corresponent al mes de
novembre.
− Consell Comarcal de l’Alt Empordà amb registre d’entrada 12884/2017
per import de 30.210,50€ corresponent a la liquidació d’utilització de
l’abocador del mes de setembre.
− Consell Comarcal de l’Alt Empordà amb registre d’entrada 13221/2017
per import de 23.976,87€ corresponent a la liquidació d’utilització de
l’abocador del mes d’octubre.
− Rubau Tarres, S.A. amb el número de factura 157-17 d’import
34.093,38€ corresponent a la reparació de l’asfaltat de diversos carrers.
− Construccions Fusté, S.A. amb el número de factura 20417 d’import
55.243,78€ corresponent a l’explanació del solar de la sala polivalent.
− Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. amb el número de factura
SM1627/1002966 per import de 65.054,00€ corresponent al mes de
desembre.
2.1.2) En data 6 de febrer de 2018, el senyor Jorge Mondejar Ruiz, en
representació de Fomento de Construcciones y Contratas SA, mitjançant
registre d’entrada número 1134, sol.licita l’aprovació del coeficient de revisió de
preus aplicable al període 1 d’octubre de 2017 al 30 de setembre de 2018.
L’empresa Fomento de Construcciones y Contratas, SA és l’adjudicatària del
servei de gestió de recollida i transport de residus municipals, neteja viària i
gestió de la deixalleria municipal de Llançà, en sessió plenària de data 1
d’agost de 2012.
En la clàusula 16ena del Plec de Clàusules Administratives Particulars disposa
que a l’inici del segon any de contracte el contractista podrà sol.licitar la revisió
de preus i en base als preus oferts en la data de licitació. El nou preu del
contracte revisat serà vàlid per al segon any i així successivament per als anys
següents.
Per a la revisió s’aplicarà el coeficient definit per la variació de l’Índex de Preus
al Consum, IPC, general per Catalunya, durant els dotze darrers mesos.
L’adjudicatari haurà de sol.licitar la revisió de preu a l’Ajuntament, mitjançant
instància, acompanyant estudi econòmic desglossat de la revisió sol.licitada i

adjuntant la certificació del Institut Nacional d’Estadística relativa a la variació
de l’IPC.
Segons les dades obrants, s’informa favorablement des de serveis econòmics
la documentació i estudi econòmic presentat, així com l’aprovació del coeficient
interanual de revisió de preus sol.licitat de 1,01815.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA :
Primer.- APROVAR el coeficient de revisió de preus de 1,01815 del contracte
de lagestió del servei de recollida i transport de residus municipals, neteja viària
i gestió de la deixalleria municipal de Llançà, que té com a adjudicatària del
servei a l’empresa Fomento Construccions y Contratas SA.
Segon.- NOTIFICAR a l’interessat per al seu coneixement i efectes.
2.2 Serveis d'Urbanisme
2.2.1) Jose Alberto Silva Villalba, mitjançant escrit amb RE 2017/12813, de
data 24 de novembre de 2017 amb el qual sol·licita llicència per col·locar una
placa de gual a la finca situada a la carretera Port de la Selva,15 Baixos.
En data 28 de novembre 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 d’ocupació de via
pública 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 Jose Alberto Silva Villalba per col·locar una
placa de gual a la carretera Port de la Selva, 15, previ pagament de la taxa
corresponent i supeditada al compliment de les condicions adjuntes a l’acord i
els particulars següents:
- La placa de gual s’haurà de col·locar lo més pròxima de l’entrada del
portal de l’establiment comercial, per a que quedi clar que només abasta
el local i no pas l’altre espai d’estacionaments.
Segon.- APROVAR les liquidacions que es relacionen:
1. Número 1802009030, per un import de 63,05.- €, corresponent a la
placa de gual número 1060 i als tràmits administratius.
2. Número 1802009031, per un import de 16,30.- €, corresponent a la taxa
anual per la placa de gual esmentada.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a la interessada i DONAR TRASLLAT al
Servei de Recaptació a efectes de cobrament.
3.- Turisme, Comerç i Promoció Econòmica, Obres i Serveis i
Infraestructures
A proposta del Regidor Delegat de l’Àrea d’Obres i Activitats i Serveis i
Infraestructures s’adopten els següents acords:

3.4 Serveis i Infraestructures
3.4.1) Sorea SAU, mitjançant escrit RE 2017/13164, de data 12 de desembre
de 2017, presenta relació individualitzada, llistada en data 11 de desembre de
2017, d’abonats no domèstics del servei municipal que tenen rebuts pendents
de liquidar amb la referència, amb el número de gestió 2478559.
Es comunica la interrupció de subministrament, d’acord amb l’article 49 del
Reglament del servei municipal d’abastament domiciliari d’aigua a Llançà.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA :
Primer.- DONAR-SE per assabentats de la interrupció de subministrament
d’aigua dels deutors que consten a la relació llistada en data 11 de desembre
de 2017, i amb la referència 2478559.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a SOREA SAU.
3.4.2) Sorea SAU, mitjançant escrit RE2017/13163, de data 12 de desembre de
2017, presenta dues relacions individualitzades, llistades en data 11 de
desembre de 2017, d’abonats al servei municipal que tenen rebuts pendents de
liquidar amb la referència 2478115 i 2478098.
Es comunica la interrupció de subministrament, d’acord amb l’article 49 del
Reglament del servei municipal d’abastament domiciliari d’aigua a Llançà.
D’acord amb la Llei 24/2015 del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar
l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, s’adjunten
informes emesos pel Serveis Socials.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA :
Primer.- DONAR-SE per assabentats de la interrupció de subministrament
d’aigua dels deutors que consten a la relació llistada en data 11 de desembre
de 2017, i amb la referència 2478115 i 2478098.
Segon.- DONAR TRASLLAT a Sorea SA dels informes emesos pels Serveis
Socials, que determinen si la unitat familiar de l’usuari G.R.C. es troba en risc
d’exclusió residencial segons els criteris establerts per la Llei 24/2015 del 29 de
juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i
la pobresa energètica.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a SOREA SAU.
3.4.3) SOREA SAU, mitjançant escrit RE2017/12148, de data 31d’octubre de
2017, presenta relació individualitzada, llistada en data29 d’octubre de 2017,
d’abonats al servei municipal que tenen rebuts pendents de liquidar amb la
referència 2450822.
Es comunica la interrupció de subministrament, d’acord amb l’article 49 del
Reglament del servei municipal d’abastament domiciliari d’aigua a Llançà.
D’acord amb la Llei 24/2015 del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar
l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, s’ha sol·licitat
informe als Serveis Socials.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local

ACORDA :
Primer.- DONAR-SE per assabentats de la interrupció de subministrament
d’aigua dels deutors que consten a la relació llistada en data 29 d’octubre de
2017, i amb la referència 2450822.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a SOREA SAU.
3.4.4) SOREA SAU, mitjançant escrit RE 2018/243, de data 11 de gener de
2018, presenta relació individualitzada, llistada en data 8 de gener de 2018,
d’abonats no domèstics del servei municipal que tenen rebuts pendents de
liquidar amb la referència 2485534.
Es comunica la interrupció de subministrament, d’acord amb l’article 49 del
Reglament del servei municipal d’abastament domiciliari d’aigua a Llançà.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA :
Primer.- DONAR-SE per assabentats de la interrupció de subministrament
d’aigua dels deutors que consten a la relació llistada en data 8 de gener de
2018, i amb la referència 2485534.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a SOREA SAU.
3.4.5) El pont de l’Av. Europa disposa només de 2 carrils de circulació viària
amb un petit voral cada un, però no hi ha vorera pel pas de vianants, motiu pel
qual es contempla la necessitat de construir la nova passera per vianants.
La zona d’ubicació de la passarel·la per a vianants, és l’adjacent a l’existent
pont de l’Av. Europa el qual travessa la riera de Llançà.
El projecte tècnic ha estat elaborat per Marc Cucullera i Vilà, enginyer tècnic
d’obres públiques de l’empresa Oceans Enginyeria Civil.
Per part de la Secretària en funcions s’ha informat sobre la legislació aplicable i
el procediment a seguir per a la seva aprovació.
En virtut de les facultats previstes als articles 53.1.p) de la Llei Municipal i de
règim local de Catalunya i 38 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA :
Primer. APROVAR inicialment el projecte d’obres de “Construcció d’una
passarel·la per a vianants” paral·lela al pont de l’Av. Europa sobre la Riera de
Llançà, redactat per Marc Cucullera i Vilà, enginyer tècnic d’obres públiques de
l’empresa Oceans Enginyeria Civil.
Segon.- SOTMETRE aquest projecte a informació pública, amb publicació al
B.O.P., al tauler d'anuncis, i al web municipal, per tal que, en el termini de 30
dies, pugui ser consultat a la Secretaria d'aquesta corporació i es puguin
formular les al·legacions pertinents.
Tercer.- ELEVAR l’aprovació inicial a definitiva, si transcorregut aquest termini
no s’han presentat al·legacions.
3.4.6) Juana Vera Diaz, mitjançant escrit RE 2018/214, de data 10 de gener de
2018, ha sol·licitat que es senyalitzi correctament el carrer Mallorca amb senyal
de prohibició d’estacionament de vehicles o desplaçar-ne la pilona.

La Policia Municipal, en data 23 de gener de 2018, ha emès informe fent
constar que a l’entrada del carrer Mallorca, cruïlla amb el carrer La Torre hi ha
una pilona inutilitzada, totalment rovellada i amb el pany trencat.
En el mateix informe fa constar que s’hauria de retirar la pilona deteriorada i
col·locar un senyal vertical de prohibició d’estacionament R-308, a l’entrada del
carrer Mallorca cruïlla amb el carrer La Torre, banda esquerra, sentit Menorca.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA :
Primer.- ESTIMAR la sol·licitud de Juana Vera Diaz per col·locar un senyal de
prohibició d’estacionament de vehicles o desplaçar la pilona al carrer Mallorca.
Segon.- ENCARREGAR a la Brigada Municipal que retirin la pilona deteriorada
i col·loquin un senyal vertical de prohibició d’estacionament R-308, a l’entrada
del carrer Mallorca cruïlla amb el carrer La Torre, banda esquerra, sentit
Menorca.
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a l’interessat.
Quart.- DONAR TRASLLAT a la Policia Municipal als efectes pertinents.
3.4.7) Per Providència d’Alcaldia de data 14 de novembre de 2017 s’han iniciat
els tràmits per a la contractació de les obres d’ “Arranjament del camí d’accés
al Cementiri municipal Els Ximblars”.
Per part de Secretaria s’ha emès informe sobre la Legislació aplicable i el
procediment a seguir i l’òrgan competent per aprovar i adjudicar el contracte, i
per Intervenció s’ha emès informe de fiscalització favorable fent constar que
existeix consignació pressupostària suficient a l’aplicació pressupostària
número 2017/1532.600.04.
Els serveis tècnics han elaborat la Memòria tècnica de l’actuació i s’ha procedit
a convidar a 4 empreses degudament capacitades.
El preu de la licitació s’establia en 24.793,39 € sense impostos i 5.206,61 €
d’IVA, el que fa un total de 30.000 € IVA inclòs.
L’oferta econòmicament més avantatjosa prenent com a únic criteri el preu, és
la presentada per Daniel Fàbrega Excavacions, S.L.U.
Consta a l’expedient informe favorable de la Direcció General de Carreteres,
Unitat de carreteres de Girona del Ministerio de Fomento, amb condicionants.
D’acord amb el que disposen els articles 111 i 138.3 i de conformitat amb
l'establert en la Disposició Addicional Segona del Reial Decret legislatiu 3/2011,
de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Contractes del
Sector Públic, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- ADJUDICAR el contracte menor a l’empresa Daniel Fàbrega
Excavacions, S.L.U., pels treballs d’ “Arranjament del camí d’accés al Cementiri
municipal Els Ximblars”, pel preu de 16.850,00 € sense impostos i 3.538,50 €
d’IVA, el que fa un total de 20.388,50 € IVA inclòs, d’acord amb la Memòria
tècnica dels treballs efectuat pels Serveis Tècnics, per ser l’oferta
econòmicament més avantatjosa prenent com a únic criteri el preu,
CONDICIONADA al compliment de les condicions particulars i condicions
generals de la Direcció General de Carreteres, Unitat de carreteres de Girona
del Ministerio de Fomento.

Segon.- APROVAR la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 2017/1532.600.04 del pressupost de despeses corresponent a
l’exercici 2017.
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a l’adjudicatari i a la resta de
licitadors que han participat en la contractació.
Quart.- DONAR TRASLLAT de l’esmentata resolució al servei d’intervenció.
3.4.8) La Sra. Maria Dolors Fa Echeverria, en escrit RE núm. 8490 de data 26
de juliol de 2017, sol.licita la concessió de titularitat del nínxol núm. 35-A del
Cementiri Els Ximblars.
Consta pagada l’autoliquidació núm. 1771001440, a nom de Maria Dolors Fa
Echeverria, per un import de 837,40.-€.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA :
Primer.- CONCEDIR a la Sra. Maria Dolors Fa Echeverria, concessió
administrativa per l’ús privatiu del nínxol núm. 35-A del Cementiri Els Ximblars,
pel termini de cinquanta anys, d’acord amb el Plec de condicions i Reglament
de Cementiri municipal aprovats per l’Ajuntament en data 26 de maig de 1993.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a la peticionària.
3.4.9) La Sra. Carmen Sánchez Pasca, en escrit RE núm. 9974 de data 1 de
setembre de 2017, sol·licita que l’Ajuntament accepti el rescat del nínxol núm.
759 del Cementiri del Port.
Consultat el registre de nínxols, el nínxol núm. 759 del Cementiri del Port
consta a nom del Sr. Francisco Pérez Maestre.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA :
Primer.- ACCEPTAR el rescat del nínxol núm. 759 del Cementiri del Port.
Segon.- ABONAR a la Sra. Carmen Sánchez Pasca la quantitat de 72,12€.
Condicionat: Prèviament haurà d‘entregar a l’Ajuntament el títol de concessió
de l’esmentat nínxol i comunicar el número de compte bancari per efectuar el
pagament.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a la interessada.
5.- Joventut, Noves Tecnologies, Publicacions i Esports
A proposta del Regidor Delegat de l’Àrea de Joventut, Noves Tecnologies,
Publicacions i Esports , s’adopten els següents acords:
5.4 Serveis d’Esports
5.4.1) Jordi Vissi Garcia, mitjançant escrit RE 2017/13363, de data 15 de
desembre de 2017, ha sol·licitat llicència de pas pel municipal de Llançà el dia
22 d’abril de 2018, per portar a terme la cursa Costa Brava Stage Run, així com

llicència per la ocupació de la via pública amb la instal·lació d’un punt
d’avituallament al passeig marítim.”
El diumenge 22 d’abril se celebrarà la 3a etapa de la cursa Costa Brava Stage,
la modalitat llarga sortirà de Roses i acabarà a Portbou, la curta sortirà de
Cadaqués per acabar també a Portbou. Ambdues modalitats ressegueixen
sempre el recorregut del GR92 o el corresponent Camí de Ronda, el qual
transcorre durant 5,5 km. pel municipi de Llançà.
Consta a l’expedient memòria detallada de l’activitat, sol·licitud a la Direcció
General d’Ordenació de Territori i Urbanisme, així com l’informe favorable del
Sotsinspector en Cap de la Prefectura de la policia local.
Realitzades les comprovacions oportunes. la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- CONCEDIR a Jordi Vissi Garcia, llicència municipal de pas en el que
és competència municipal i sense perjudici de l’autorització dels permisos
d’altres administracions que resultin necessaris, per la cursa Costa Brava Stage
Run, el dia 22 d’abril de 2018, amb els següents condicionants:
- Els organitzadors vetllaran per la seguretat de tots els participants durant
tot el recorregut, sent els responsables del bon desenvolupament de
l’activitat.
- Els organitzadors vetllaran per el manteniment de neteja de la zona
després de la realització de la cursa.
Segon.- CONCEDIR a l’interessat, llicència municipal per la ocupació de la via
pública amb la instal·lació d’un punt d’avituallament al passeig marítim, el dia
22 d’abril de 2018, i sense perjudici de l’autorització dels permisos d’altres
administracions que resultin necessaris.
Tercer.- AUTORITZAR a l’interessat a col·locar marcatge amb cintes i/o
banderoles el dia abans del pas de la prova, en els punts conflictius i per
assegurar la seguretat dels participants en tot el recorregut. El marcatge haurà
de ser retirat el mateix dia de pas de la cursa just després del darrer corredor.
Quart.- NOTIFICAR el present acord a l’interessat i DONAR TRASLLAT a la
Prefectura de la Policia Local, i a l’Àrea de Turisme.
5.4.2) Diego Gonzalez actuant en nom i representació del club Ciclista,
mitjançant escrit RE 2018/955, de data 1 de febrer de 2018, sol·licita el 50% de
la subvenció del 2018 en concepte d’activitat pròpies de l’entitat. ”
La sol·licitud compleix els requisits de l’article 7, i acompanya la documentació
assenyalada a l’article 10 de l’Ordenança general reguladora de la concessió
de subvencions de l’Ajuntament de Llançà.
Consta en el pressupost per a l’exercici 2018 una subvenció per import de 540
€ en concepte d’ajut directe per l’associació Club Ciclista Llançà.
És d’aplicació la normativa prevista a la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions, el Real Decreto 887/2006, de 21 de juliol, pel que
s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, General de Subvencions, i
l’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions de
l’Ajuntament de Llançà.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local adopta el següent
ACORD

Primer.- CONCEDIR a l’Associació GONZALEZ SANCHEZ DIEGO una
subvenció de 540€ en concepte d’ajut directe per a les activitats pròpies de
l’entitat, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 480.00.340, del pressupost
municipal per a l’exercici 2018, amb els següents condicionants:
- Per percebre la subvenció i d’acord amb el que disposa l’art. 13.1 de
l’Ordenança, és necessari haver realitzat l’activitat subvencionada i
presentar a l’Ajuntament durant el mes següent a la data de finalització
de l’activitat, els següents documents:
1) Memòria detallada de l’activitat o activitats realitzades.
2) Factures originals corresponents a les despeses derivades de
l’activitat
Segon.- AUTORITZAR el pagament al Club Ciclista Llançà per import de 270
€ corresponent al 50% del total concedit en concepte de subvenció, amb càrrec
a l’aplicació pressupostària 480.00.340 del pressupost municipal per l’exercici
2018.
Tercer.- DEIXAR PENDENT el pagament del 50% restant, condicionat a la
prèvia justificació de les despeses corresponent al total subvenció.
Quart.- NOTIFICAR el presenta acord a l’interessat i DONAR TRASLLAT a
l’àrea d’Intervenció, als efectes oportuns.
5.4.3) S’ha elaborat el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Llançà i el
Club Natació Swimfaster Salt per la temporada del 2018.
El Club Natació Swimfaster Salt, és un club sense ànim de lucre i d’interès cívic
i social, que desenvolupa la pràctica continuada de l’activitat física i esportiva a
Llançà, i organitza amb periodicitat diferents travessies i entrenaments al mar i
aigües obertes.
L’Ajuntament de Llançà farà difusió als ciutadans, donant informació dels
serveis i ofertes del Club Natació Swimfaster Salt i fent intercanvi de logos en la
web i cartells de les travessies. L’Ajuntament també es compromet a autoritzar
les dues travesses programades pel 5 d’agost i 22 de desembre de 2018, i
proporcionarà els trofeus de la mateixa travessia amb un import màxim de 300.euros IVA inclòs.
Consta a l’expedient informe favorable de l’Àrea d’Intervenció, que per a
l’exercici del 2018 existeix consignació pressupostària suficient per l’adquisició
de trofeus per un import màxim de 300.-euros IVA inclòs amb càrrec a
l’aplicació pressupostària número 2018/340.227.06.
Per tot això aquesta Junta de Govern Local adopta la següent
ACORD:
Primer.- APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Llançà i el Club Natació
Swimfaster Salt per la temporada 2018, donant informació dels serveis i ofertes
del Club, fent intercanvi de logos en la web i cartells de les travessies, i
autoritzant les dues travessies programades pel 5 d’agost i 22 de desembre de
2018.
Segon.- APROVAR la despesa de 300.-euros IVA inclòs en concepte de
trofeus per aquest exercici, amb càrrec a l’aplicació pressupostària número
2018/340.227.06.

Tercer.- FACULTAR l’Alcalde per a la signatura de tots els documents
necessaris per a l’efectivitat d’aquets acord.
Quart.- NOTIFICAR el present acord a l’interessat i DONAR TRASLLAT a
l’Àrea de Turisme.
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) UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA-UNIR, mitjançant escrit,
ha presentat conveni de cooperació educativa per a la formació pràctica en
centres de treball, i proposa a l’Ajuntament un conveni per pràctiques d’una
alumne.
Examinat el Conveni esmentat per a la realització de pràctiques curriculars de
l’alumna María Casanovas Picas.
Consta en l’expedient certificat Responsabilitat civil i d’accidents.
D’acord amb el que disposa l’art. 86 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les Administracions públiques , en relació a
la subscripció de convenis que tinguin per objecte satisfer l’ interès públic, es
proposa l’adopció del següent
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- APROVAR el Conveni de col·laboració per a la formació pràctica en
centres de treball per a la realització de pràctiques formatives de l’alumna
María Casanovas Picas, sense cap cost per l’Ajuntament, en el període
comprès del dia 19 de febrer de 2018 al 9 d’abril de 2019, dins l’horari següent:
De dilluns a divendres de 9:00h del matí a 13:00h del migdia i de 15:00h a
17:00h.
Segon.- FACULTAR l’Alcalde, per a la seva signatura del conveni de
col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball.
Tercer. - NOTIFICAR el present acord a l’interessat”.
7.2 Serveis de Medi Ambient
7.2.1) Dipsalut, Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, dóna
suport al programa de suport a la gestió i control de la salubritat d'instal·lacions
de baix risc de transmissió de legionel·losi, PT 02.
La taxa prevista d’aquest servei, per part de Dipsalut, és de 172,00.- euros.
La intervenció municipal ha emès informe fent constar que existeix consignació
pressupostaria en el pressupost de l’exercici 2018, a la partida número
172/227.06.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local

ACORDA :
Primer.- SOL·LICITAR a Dipsalut el suport de la gestió i control de la salubritat
de les instal·lacions de baix risc de transmissió de legionel·losi, dins del
programa PT02.
Segon.- AUTORITZAR a l’Alcalde a la signatura dels documents que
corresponguin.
Tercer.- APROVAR el pagament de la taxa per un import de 172,00.- euros
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2018/172.227.06.
Quart.- DONAR TRASLLAT del present acord a l’àrea d’Intervenció.
7.2.2) Dipsalut, Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, dóna
suport al programa de gestió de la salubritat de les sorreres infantils, PT 09.
La taxa prevista d’aquest servei, per part de Dipsalut, és de 288,00.- euros.
La intervenció municipal ha emès informe fent constar que existeix consignació
pressupostaria en el pressupost de l’exercici 2018, a la partida número
172/227.06.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA :
Primer.- SOL·LICITAR a Dipsalut el suport a la gestió de la salubritat de les
sorreres infantils, dins del programa PT01.
Segon.- AUTORITZAR a l’Alcalde a la signatura dels documents que
corresponguin.
Tercer.- APROVAR el pagament de la taxa per un import de 288,00.- euros
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2018/172.227.06.
Quart.- DONAR TRASLLAT del present acord a l’àrea d’Intervenció.
I no havent més assumptes a tractar, per ordre del Sr. Alcalde es dóna per
acabada la sessió a les nou hores, 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.

