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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DE DATA 3-04-2018
A la Vila de Llançà, a tres d’abril 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 i Sra. Sònia
López i Mallol.
Hi assisteixen també per invitació de l’Alcalde les Regidores Sra. Sònia Sarola i Vilà i
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 divuit hores, es dóna lectura de l’acta anterior de data 23-032018, 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 14 de febrer de 2018, s’han generat les següents factures
que han de ser aprovades per Junta de Govern Local:
- ABS Informàtica, S.L.. amb el número de factura 409 per import de
31.714,63€ corresponent al mes de novembre.
- Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. amb el número de factura
18SM1627/1000117 per import de 65.054,00€ corresponent al mes de gener.
- Grupo Maestrat Carpas Espectaculos y Eventos, S.L. amb el número de
factura 18067 per import de 19.360,00€ corresponent al lloguer de la carpa
per festa major de Sant Vicenç i Carnaval.
- Consell Comarcal de l’Alt Empordà amb registre d’entrada 861/2017 per
import de 18.453,17€ corresponent a la liquidació d’utilització de l’abocador
del mes de desembre.

-

Consell Comarcal de l’Alt Empordà amb registre d’entrada 1703/2017 per
import de 20.272,77€ corresponent a la liquidació d’utilització de l’abocador
del mes de gener.
- Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. amb el número de factura
18SM1627/1000295 per import de 65.054,00€ corresponent al mes de febrer.
- Construccions Guardiola, S.L. amb el número de factura 180015 d’import
51.035,84€ corresponent la consolidació de la coberta de la torre de l’Abat.
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 14 de
febrer:
- ABS Informàtica, S.L.. amb el número de factura 409 per import de
31.714,63€ corresponent al mes de novembre.
- Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. amb el número de factura
18SM1627/1000117 per import de 65.054,00€ corresponent al mes de gener.
- Grupo Maestrat Carpas Espectaculos y Eventos, S.L. amb el número de
factura 18067 per import de 19.360,00€ corresponent al lloguer de la carpa
per festa major de Sant Vicenç i Carnaval.
- Consell Comarcal de l’Alt Empordà amb registre d’entrada 861/2017 per
import de 18.453,17€ corresponent a la liquidació d’utilització de l’abocador
del mes de desembre.
- Consell Comarcal de l’Alt Empordà amb registre d’entrada 1703/2017 per
import de 20.272,77€ corresponent a la liquidació d’utilització de l’abocador
del mes de gener.
- Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. amb el número de factura
18SM1627/1000295 per import de 65.054,00€ corresponent al mes de febrer.
- Construccions Guardiola, S.L. amb el número de factura 180015 d’import
51.035,84€ corresponent la consolidació de la coberta de la torre de l’Abat.
2.1.2) En data 20 de març d’enguany, la senyora M Helena Fulcarà Vila, actuant en
nom i representació de SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento, S.A,
concessionària del Servei Municipal d’Abastament d’Aigua Potable de Llançà, va
presentar escrit amb registre d’entrada número 2395, mitjançant el que sol.licita
l’aprovació de la liquidació corresponent al 4t trimestre de 2017 que té un saldo
favorable a l’Ajuntament per import de 34.581,82.-€
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 4t trimestre de 2017, que té un saldo favorable
per l’Ajuntament per import de 34.581,82.-€
Segon.- NOTIFICAR el present acord a l’interessat i DONAR TRASLLAT del mateix
al departament de Tresoreria.

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:
3.1 Serveis de Turisme
3.1.1) L’Àrea de Turisme, Comerç i Promoció Econòmica de Llançà organitzarà,
durant el cap de setmana del 19 i 20 de maig, la tercera foodtruckada al Port de
Llançà amb la presència d’unes 16 food trucks i tota una programació d’activitats
d’animació.
Consta a l’expedient informe del tècnic responsable de l’Àrea amb la relació
d’activitats i despeses previstes amb un import de 5.915€ + IVA.
Intervenció ha emès informe de fiscalització favorable fent constar que existeix
consignació pressupostària suficient a l’aplicació pressupostària número
2018/432.226.99.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA :
Primer.- DONAR CONFORMITAT a l’organització per part de l’Ajuntament de Llançà
De la tercera foodtruckada al Port de Llançà el cap de setmana del 19 i 20 de maig.
Segon.- APROVAR la despesa per import de 5.915€ + IVA corresponent amb càrrec
a l’aplicació pressupostària número 2018/432.226.99 del pressupost general a
l’exercici 2018.
Tercer.- DONAR TRASLLAT del present acord a l’Àrea d’Intervenció municipal.
3.4 Serveis i Infraestructures
3.4.1) El Sr. Pere Masdeu Roqué, en escrit RE núm. 528 de data 19 de gener de
2018, sol·licita que l’Ajuntament accepti el rescat del nínxol núm. 19-B del Cementiri
Els Ximblars.
Consultat el registre de nínxols, el nínxol núm. 19-B del Cementiri Els Ximblars
consta a nom del Sr. Pere Masdeu Boada.
Consta a l’expedient l’escriptura de testament obert número 778 de data 11 De juliol
de 2016.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA :
Primer.- ACCEPTAR el rescat del nínxol núm. 19-B del Cementiri Els Ximblars.
Segon.- ABONAR al Sr. Pere Masdeu Roqué la quantitat de 588,99€ en el número
de compte bancari que consta a l’expedient.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a l’interessat i DONAR TRASLLAT al
departament de Tresoreria.
3.4.2) La Sra. Elena Malagraba Cufí, en escrit RE núm. 1205 de data 8 de febrer de
2018, sol·licita que l’Ajuntament accepti el rescat dels nínxols 116 i 490 del Cementiri
del Port i demana que se li concedeixi el nínxol 428 del Cementiri del Port, del qual
n’és titular l’Ajuntament de Llançà.

Segons el registre de nínxols del Cementiri del Port, els nínxols 116 i 490 consten a
nom del Sr. Emili Malagraba Roig i el nínxol 428 consta a nom de l’Ajuntament de
Llançà.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA :
Primer.- ACCEPTAR el rescat a favor de l’Ajuntament de Llançà dels nínxols 116 i
490 del Cementiri del Port.
Segon.- CONCEDIR a la Sra. Elena Malagraba Cufí la concessió administrativa per
l’ús privatiu del nínxol 428 del Cementiri del Port.
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:
5.1 Serveis de Joventut
5.1.1) Francesca Mateu Martínez, Directora del Ceip Pompeu Fabra de Llançà, ha
presentat escrit de data 9 de març de 2018, autoritzant l’ús de l’aula del cole per dur
a terme tallers infantils durant la setmana jove 2018.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local adopta el següent
ACORD
Únic.- DONAR – SE per assabentats de l’autorització del Ceip Pompeu Fabra de
Llançà.
6.- Cultura i Voluntariat
A proposta de la Regidora Delegada de Cultura i Voluntariat, s’adopta el següent
acord:
6.1 Serveis de Cultura
6.1.1) Maria Anna FAYET NEGRE actuant en representació de l’Associació de
Puntaires de Llançà, mitjançant escrit RE 2018/2466, de data 21 de març de 2018,
sol·licita el pagament del 50% de la subvenció que tenen en concepte d’activitats
vàries de l’associació.
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 2.250 €
en concepte d’ajut directe per l’associació Puntaires de 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 Puntaires de Llançà una subvenció de 2.250 €
en concepte d’ajut directe per a les activitats pròpies de l’entitat, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 480.00.330, 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.
Segon.- AUTORITZAR el pagament a l’Associació Puntaires de Llançà per import de
1.125 € corresponent al 50% del total concedit en concepte de subvenció, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 480.00.330 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 la interessada i DONAR TRASLLAT a
l’àrea d’Intervenció, als efectes oportuns.
I no havent més assumptes a tractar, per ordre del Sr. Alcalde es dóna per acabada
la sessió a tres quarts de set de la tarda, 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.

