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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE
DATA 9-04-2018
A la Vila de Llançà, a nou 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 ordinària
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 304-2018, que s’aprova. Seguidament s’entra en l’ordre del dia:
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:
3.2 Serveis de Comerç i Promoció Econòmica
3.2.1) L’Ajuntament de Llançà, a fi de dinamitzar l’economia local, vol organitzar
un seguit d’activitats, conjuntament amb l’Associació Cultural Sabors Catalans.
L’Associació Cultural Sabors Catalans, mitjançant la signatura d’un conveni,
està interessada en celebrar al municipi de Llançà dues fires durant aquest
estiu 2018 :
1Fira de l’Abat (mercat medieval) – 30 de juny i 1 de Juliol – Vila
(Plaça Major i carrers adjacents)
2Fira del Mar – 24, 25 i 26 d’Agost – Passeig Marítim del Port de
Llançà
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Llançà i l’Associació
Cultural Sabors Catalans, per a la realització de les dues fires que es

relacionen de conformitat amb el detall obrant a l’expedient i sense cap cost
per la corporació:
1- Fira de l’Abat (mercat medieval) – 30 de juny i 1 de Juliol – Vila (Plaça
Major i carrers adjacents)
2- Fira del Mar – 24, 25 i 26 Agost – Passeig Marítim del Port de Llançà
Segon.- FACULTAR l’Alcalde-President, Sr. Pere Vila i Fulcarà, per a la
signatura del conveni.
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord al President de l’Associació Cultural Sabors
Catalans i TRASLLADAR-LO a l’Àrea de Turisme de Llançà i a la Prefectura de
la Policia Local .
3.4 Serveis i Infraestructures
3.4.1) SOREA SAU, mitjançant escrit RE2018/1386, de data 15 de febrer de
2018, presenta relació individualitzada, llistada en data 7 de febrer de 2018 ,
d’abonats al servei municipal que tenen rebuts pendents de liquidar amb la
referència 2493618.
El número assignat a l’expedient és: P118 5/2018
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, la 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 7 de febrer de
2018, i amb la referència 2493618.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a SOREA SAU.
3.4.2) SOREA SAU, mitjançant escrit RE2018/244, de data 11 de gener de
2018, presenta relació individualitzada, llistada en data 10 de gener de 2018,
d’abonats al servei municipal que tenen rebuts pendents de liquidar amb la
referència 2485975.
El número assignat a l’expedient és: P118 1/2018
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, la 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 10 de gener de
2018, i amb la referència 2485975.

Segon.- DONAR TRASLLAT a Sorea SA dels informes emesos pels Serveis
Socials, que determinen si la unitat familiar de l’usuari J.F.R. 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 RE 2018/1339, de data 14 de febrer de
2018, presenta relació individualitzada, llistada en data 8 de febrer de 2018,
d’abonats no domèstics del servei municipal que tenen rebuts pendents de
liquidar amb la referència 2494077.
El número assignat a l’expedient és: P118 4/2018
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, la 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 febrer de
2018, i amb la referència 2494077.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a SOREA SAU.
3.4.4) SOREA SAU, mitjançant escrit RE 2018/2047, de data 8 de març de
2018, presenta relació individualitzada, llistada en data 7 de març de 2018,
d’abonats no domèstics del servei municipal que tenen rebuts pendents de
liquidar amb la referència 2500790.
El número assignat a l’expedient és: P118 6/2018
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, la 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 7 de març de
2018, i amb la referència 2500790.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a SOREA SAU.

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) Albert Piñeira i Brosel, president de la Fundació Casa de Cultura de la
Diputació de Girona, ha presentat conveni entre la Fundació Casa de Cultura i

l’Ajuntament de Llançà per el desenvolupament del projecte FITAG als
municipis de la demarcació de Girona.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- APROVAR el conveni entre la Dipuació de Girona i l’Ajuntament de
Llançà per al desenvolupament del projecte FITAG als municipis 2018 de la
demarcació de Girona.
Segon.- AUTORITZAR l’Alcaldia- Presidència per a la signatura de l’ esmentat
conveni.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a la Fundació Casa de Cultura de la
Diputació de Girona.
7.- Ensenyament i Medi Ambient
A proposta de la Regidora Delegada d’Ensenyament i Medi Ambient, s’adopta
el següent acord:
7.1 Serveis d'Ensenyament
7.1.1) Francesca Mateu Martínez directora del CEIP Pompeu Fabra de Llançà,
mitjançant escrit amb RE núm. 2305/2017, de data 16 de març, ha sol·licitat
poder disposar de la subvenció d’ enguany que tenen pressupostada per el
centre, corresponent al primer trimestre. Adjunten justificants de despeses.
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
3.600€ en concepte d’ajut directe per l’ ESCOLA POMPEU FABRA LLANÇA.
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’ ESCOLA POMPEU FABRA LLANÇA una subvenció
de 3.600 € en concepte d’ajut directe per a les activitats pròpies de l’entitat,
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 480.00.320, del pressupost municipal
per a l’exercici 2018.
Segon.- AUTORITZAR el pagament a l’ ESCOLA POMPEU FABRA LLANÇA
de la subvenció per import de 900 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
480.00.320, del pressupost municipal per l’exercici 2018.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a l’ interessat 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.

