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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL DE DATA 15-02-2019
A la Vila de Llançà, a quinze de febrer de dos mil dinou.
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 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.
Tot seguit s’obre la sessió a les vuit del matí, es dóna lectura de l’acta anterior
de data 4-02-2019, que s’aprova. Seguidament s’entra en l’ordre del dia:
1.-Alcaldia, Govern Local, Negociació col.lectiva
A proposta de l’Alcalde, s’adopta el següent acord:
1.2 Serveis de Govern Local
1.2.1) El senyor Joan Serra i Perals, arxiver-bibliotecari d’aquesta corporació en
data 5 de febrer de 2019 , informa favorablement de la necessitat de digitalitzar
la sèrie d’actes i llibres d’actes del Ple del fons de l’Ajuntament de Llançà,
compresos entre els anys 1837 i 1983 - 35 volums relligats, 59 lligalls i 18
documents solts d’actes que impliquen un total de 8.222 cares documentals
estimades per digitalitzar - per garantir-ne la preservació, accés, consulta i
difusió ; i estimar la proposta presentada per ARTYPLAN –Document segons
pressupost presentat per valor de 2.027 € (IVA INCLÒS)
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer .- ESTIMAR la proposta de digitalització de la sèrie d’actes i llibres
d’actes del Ple del fons de l’Ajuntament de Llançà, compresos entre els anys
1837 i 1983. Es tracta de 35 volums relligats, 59 lligalls i 18 documents solts
d’actes que impliquen un total de 8.222 cares documentals estimades per

digitalitzar ; per per valor de 2.027 € (IVA INCLÒS) a ARTYPLAN –Document
segons pressupost presentat.
Segon. - AUTORITZAR la corresponent despesa de 2.027 € a càrrec de la
partida de l’Arxiu Municipal per aquest exercici 2019.
Tercer.- FACULTAR al senyor Joan Serra i Perals , arxiver municipal per
iniciar totes les gestions oportunes per a complir la resolució de l’acord.

2.- Hisenda, Interior i Urbanisme
A proposta del Regidor Delegat de l’Àrea d’Hisenda, Interior i Urbanisme,
s’adopten els següents acords:
2.1 Serveis d'Hisenda
2.1.1) En data 4 de febrer d’enguany, s’ha generat el padró del Centre de Dia
corresponent al mes de gener de 2019, per un import de 5.209,32.-€ que
comença amb el rebut número 1933000001 a nom de la Sra. Hilaria Bejarano
Piñero, i que acaba amb el rebut número 1933000021 a nom de la Sra.
Francisca Zaragoza Buforn.
El número assignat a l’expedient és: GEABS 222/2019 .
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- APROVAR el padró del Centre de Dia corresponent al mes de gener
de 2019, per un import de 5.209,32.-€, que comença amb el rebut número
1933000001 a nom de la Sra. Hilaria Bejarano Piñero, i que acaba amb el rebut
número 1933000021 a nom de la Sra. Francisca Zaragoza Buforn.
Segon.- DONAR TRASLLAT al servei de Recaptació als efectes oportuns.
2.1.2) I. Identificació de l’expedient:
Expedient número GEABS 224/2019
II. Relació de Fets
- Que la Sra. Juana FERRER PUBILL, titular de la llicència de la parada
núm. 30 del mercat no sedentari de la Vila de venda calçats amb 8ml, se
li va incoar expedient sancionador P121 1/2016 pel deute tributari de
l’esmentada llicència contret amb aquest Ajuntament de l’any 2015, pel
que se li va imposar una suspensió de 2 anys segons JGL del 21 de
gener de 2016, havent finalitzat el termini de la suspensió el 11 de febrer
de 2018.
- L’Assentador municipal de mercats ha redactat en data 4 de febrer de
2019, informe fent constar que la Sra. Juana FERRER PUBILL, titular de
la concessió administrativa de la parada núm. 30 del mercat de la Vila de
venda de calçats, no ha presentat fins la data d’avui, la documentació
relativa per a la renovació de l’esmentada llicència., així com que no ha
fet ús del seu lloc de venda des de el termini de la suspensió.
III. Fonaments de dret

1r.Reglament del mercat municipal de venda no sedentària de la Vila de
Llançà, aprovat per Decret d’Alcaldia en data 12/01/2015.
2n. L’òrgan competent per a resoldre les qüestions d’ocupació de via pública és
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, que va
delegar la facultat a la Junta de Govern Local.
Que en l’aplicació del que disposa els articles 7, 9, 11 i 15 del Reglament del
mercat municipal de venda no sedentària de la Vila de Llançà, de l’article 68 de
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu comú de les
Administracions Públiques i d’acord amb la resolució de la Junta de Govern
Local de data 15 de març de 2016
Per tot això, la Junta de Govern Local adopta el següent
ACORD:
Primer.- REQUERIR la Sra. Juana FERRER PUBILL, perquè en el termini de
QUINZE DIES comptats a partir de la rebuda de la notificació del present acord,
procedeixi a aportar la documentació pertinent per a la renovació de la
llicència, justificant de l’absència al lloc de venda del mercat de Llançà, així
com estar al corrent de pagament del deute que en tenia contret amb aquest
Ajuntament.
Segon.- ADVERTIR la Sra. Juana FERRER PUBILL, que en cas de no
presentar la documentació requerida i haver liquidat tot el deute contret amb
aquest Ajuntament, es procedirà a iniciar expedient de revocació i extinció de la
llicència.
Tercer.- NOTIFICAR el present Acord a l’interessat.
2.1.3) I. Identificació de l’expedient:
Expedient número GEABS 230/2019
II. Relació de Fets
- Que el Sr. Francisco ZARAGOZA CORTÉS, titular de la llicència de la
parada núm. 48 del mercat no sedentari de la Vila de roba amb 8ml, se li
va incoar expedient sancionador P121/2016 pel deute tributari de
l’esmentada llicència contret amb aquest Ajuntament dels anys 2012 al
2015, pel que se li va imposar una suspensió de 3 anys segons JGL del
21 de gener de 2016, finalitzant el termini de la suspensió el 5 de febrer
de 2019.
III. Fonaments de dret
1r.Reglament del mercat municipal de venda no sedentària de la Vila de
Llançà, aprovat per Decret d’Alcaldia en data 12/01/2015.
2n. L’òrgan competent per a resoldre les qüestions d’ocupació de via pública és
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, que va
delegar la facultat a la Junta de Govern Local.
Que en l’aplicació del que disposa els articles 7, 9, 11 i 15 del Reglament del
mercat municipal de venda no sedentària de la Vila de Llançà, de l’article 68 de
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu comú de les
Administracions Públiques i d’acord amb la resolució de la Junta de Govern
Local de data 15 de març de 2016

Per tot això, la Junta de Govern Local adopta el següent
ACORD:
Primer.- REQUERIR al Sr. Francisco ZARAGOZA CORTÉS, perquè en el
termini de QUINZE DIES comptats a partir de la rebuda de la notificació del
present acord, procedeixi a aportar la documentació pertinent per a la
renovació de la llicència, així com estar al corrent de pagament del deute que
en tenia contret amb aquest Ajuntament.
Segon.- ADVERTIR al Sr. Francisco ZARAGOZA CORTÉS, que en cas de no
presentar la documentació requerida i haver liquidat tot el deute contret amb
aquest Ajuntament, es procedirà a iniciar expedient de revocació i extinció de la
llicència.
Tercer.- NOTIFICAR el present Acord a l’interessat.
2.1.4) I. Identificació de l’expedient:
Expedient número GEABS 238/2019, referent a la sol·licitud de pròrroga
llicència administrativa provisional per una parada al mercat setmanal de la
Vila.
Antecedents:
Jordi CASELLAS COLL, mitjançant escrit R.E.: 2019/802 de data 30 de gener
de 2019, sol·licita pròrroga de la llicència provisional de la parada núm. 37-0 del
mercat setmanal de la Vila de venda de fruites i verdures, per haver finalitzat el
termini de vigència de la seva autorització a data 31 de desembre de 2018,
segons consta a l’expedient P108 14/2018 aprovat per JGL de data 23 de març
de 2018.
L’Interessat aporta la documentació necessària per tal d’exercir la venda no
sedentària, segons Reglament del mercat municipal de venda no sedentària, en
els seus articles 7 i 9, així, del que es disposa en l’article 68 de la Llei 39/2015
del 1 d’octubre del Procediment Administratiu comú de les Administracions
Públiques
Que amb motiu d’una propera convocatòria pública d’atorgament de noves
autoritzacions, així com per cobrir les vacants que puguin produir-se entre les ja
atorgades i que es realitzaran en règim de concurrència competitiva, aquesta
Regidoria proposa a la JGL que es pugui prorrogar l’autorització provisional de
la parada núm. 37-0 del mercat de la Vila a nom de Jordi CASELLAS COLL,
fins la convocació d’aquestes i amb els CONDICIONANTS que es considerin
pertinents.
La normativa vigent per resoldre les sol·licituds relacionades amb la venda no
sedentària en el mercat municipal és la següent:
Reglament del mercat municipal de venda no sedentària de la Vila de Llançà,
aprovat definitivament per Decret d’Alcaldia en data 12-01-2015.
L’òrgan competent per a resoldre les qüestions d’ocupació de via pública és
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 de règim local, que va
delegar la facultat a la Junta de Govern Local.
Per tot això, la Junta de Govern Local adopta el següent
ACORD:

Primer.- PRORROGAR la autorització provisional de la parada núm. 37-0 del
mercat no sedentària de la Vila a Jordi CASELLAS COLL, en relació a la seva
sol·licitud R.E.: 2019/802 de data 30 de gener de 2019, per a la venda de
fruites i verdures, amb una longitud de parada de 8 metres lineals que tot seguit
s’indica al mercat setmanal de la Vila, amb els següents,
CONDICIONANTS:
a) La llicència provisional atorgada té una vigència fins la convocatòria pública
de noves autoritzacions.
b) Que una vegada realitzada la convocatòria pública i no haver-se adjudicat a
l’interessat cap autorització per no haver-ne participat o no ajustar-se a les
bases que regiran els requisits i criteris d’adjudicació entre d’altres o que es
presenti al lloc que ocupa el seu legítim titular Sr. Josep SUÑER SERRA,
prèvia aportació de la documentació que li ha estat requerida segons expedient
incoat GEABS 178/2019, i una vegada haver finalitzat el termini de suspensió
de la seva llicència (28 de gener de 2019). El Sr. Jordi CASELLAS COLL no
tindrà dret a indemnització ni a compensacions de cap mena.
c) El lloc de l’activitat serà assenyalat per l’assentador de mercats.
Segon.-NOTIFICAR el present acord a l’interessat i TRASLLADAR el mateix al
servei de Recaptació als efectes de practicar les corresponents liquidacions i
gestió de cobrament.
2.1.5) En data 5 de febrer d’enguany, s’ha generat el padró de la Llar d’Infants
corresponent al menjador del mes de gener i a la mensualitat de febrer de
2019, per un import de 7.402,75.-€, que comença pel rebut número
1951000070 a nom de la Sra. Fatima Zahra Alem, i que acaba pel rebut
número 1951000142 a nom del Sr. Sergio Vilas Barbosa.
El número assignat a l’expedient és: GEABS 242/2019 .
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- APROVAR el padró de la Llar d’Infants corresponent al menjador del
mes de gener i a la mensualitat de febrer de 2019, per un import de 7.402,75.€, que comença pel rebut número 1951000070 a nom de la Sra. Fatima Zahra
Alem, i que acaba pel rebut número 1951000142 a nom del Sr. Sergio Vilas
Barbosa.
Segon.- DONAR TRASLLAT al departament de Recaptació per a la seva
tramitació.
2.1.6) I. Identificació de l’expedient
Expedient número GEABS 243/2019, relatiu a l’ampliació de llargada de la
parada núm. 173 del mercat setmanal del Port.
II. Antecedents:
1.- Moustapha GUEYE DIOP, mitjançant escrit RE. 2019/107 de data 6 de
gener de 2019, demana poder ampliar en 2ml la seva parada núm. 173 al
mercat setmanal del Port de venda d’artesania africana i complements.
2.- L’Assentador municipal de mercats ha emès informe DESFAVORABLE que
consta incorporat a l’expedient.
III. Fonaments de Dret:

Article 12 del Reglament del mercat municipal de venta no sedentària de la Vila
de Llançà, aprovat definitivament per Decret d’Alcaldia en data 12-01-2015,
regula les ampliacions dels llocs de venda.
Per tot això, aquesta regidoria proposa a la Junta de Govern Local l’adopció
del següent
ACORD:
Primer.- DESESTIMAR la sol·licitud de Moustapha GUEYE DIOP, atès la
manca d’espai disponible que hi ha a la línia de la seva parada.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a l’interessat.
2.1.7) En data 5 de febrer d’enguany s’ha generat el Padró anual de l’impost
sobre vehicles de tracció mecànica de l’exercici 2019, per un import total de
322.090,62.-€.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- APROVAR el padró corresponent a l’exercici 2019 de l’ Impost sobre
Vehicles de Tracció Mecànica, per un import total de 322.090,62.-€.
Segon.- APROVAR el període de cobrament de l’esmentat padró, que queda
establert del 15 de març al 15 de maig de 2019, ambdós inclosos.
Tercer.- ASSENYALAR com a lloc de pagament Caixabank, als terminals del
“Servicaixa”, per Internet www.llanca.cat, o en les entitats col.laboradores
següents: BBVA, Banc Popular, Banc Sabadell, Banco Santander i Bankia. Als
contribuents que tinguin domiciliat el pagament a través d’una entitat bancària,
se’ls passarà el rebut directament a la mateixa.
Quart.- ASSENYALAR que, finalitzat el termini establert, els rebuts que no
hagin estat liquidats seran exigits pel procediment de cobrament en via
executiva i meritarà el corresponent recàrrec de constrenyiment, interessos de
demora i costes.
Cinquè.- EXPOSAR al públic l’esmentat padró durant un termini de vint dies, a
comptar des del dia següent al de la publicació de l’anunci en el BOPG, als
efectes de possibles al·legacions que els interessats estimin adients.
Sisè.- DONAR TRASLLAT al servei de recaptació als efectes pertinents.
2.1.8) El departament de tresoreria d’aquest Ajuntament presenta la liquidació
del recàrrec provincial de l’Impost d’Activitats Econòmiques a favor de la
Diputació de Girona per l’exercici 2018 per import de 7.517,23.-€, segons les
dades següents:
LIQUIDACIÓ RECÀRREC PROVINCIAL
EXERCICI

2018

CONCEPTE
CARRECS PADRONS I
ALTES
BAIXES I DEVOLUCIONS
CARREC NET

IMPORT
7.513,62
-404,87
7.108,75

RECAPTACIO NETA
INGRES
EXERCICIS
TANCATS
RECAPTACIO TOTAL

7.108,75
408,48

RECÀRRECS

0,00

INTERESSOS DE DEMORA

0,00

7.517,23

Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- APROVAR la liquidació per un import de 7.517,23.-€ per a l’exercici
2018 en concepte de recàrrec provincial de l’IAE a favor de la Diputació de
Girona.
Segon.- AUTORITZAR el pagament de la liquidació aprovada a la Diputació de
Girona corresponent a la quota provincial recaptada al compte corrent que
consta a l’expedients.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord al interessat per al seu coneixement i
efectes.
2.1.9) I. Identificació de l’expedient:
Expedient número GEABS 139/2019, referent a la sol·licitud de pròrroga
llicència administrativa provisional per una parada al mercat setmanal de la
Vila.
Antecedents:
Andrés Armín Salas Cruz, mitjançant escrit R.E.: 2019/360 de data 14 de
gener de 2019, sol·licita pròrroga de la llicència provisional de la parada núm.
4-1 del mercat setmanal de la Vila de venda de fruites i verdures, per haver
finalitzat el termini de vigència de la seva autorització a data 31 de desembre
de 2018, segons consta a l’expedient P108 19/2018 aprovat per JGL de data
16 d’abril de 2018.
Que amb motiu d’una propera convocatòria pública d’atorgament de noves
autoritzacions, així com per cobrir les vacants que puguin produir-se entre les ja
atorgades i que es realitzaran en règim de concurrència competitiva, aquesta
Regidoria proposa a la JGL que es pugui prorrogar l’autorització provisional de
la parada núm. 4-1 del mercat de la Vila a nom de Andrés Armín Salas Cruz,
fins la convocació d’aquestes.
La normativa vigent per resoldre les sol·licituds relacionades amb la venda no
sedentària en el mercat municipal és la següent:
Reglament del mercat municipal de venda no sedentària de la Vila de Llançà,
aprovat definitivament per Decret d’Alcaldia en data 12-01-2015.
L’òrgan competent per a resoldre les qüestions d’ocupació de via pública és
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 de règim local, que va
delegar la facultat a la Junta de Govern Local.

Per tot això, la Junta de Govern Local adopta el següent
ACORD:
Primer.- PRORROGAR la autorització provisional de la parada núm. 4-1 del
mercat no sedentària de la Vila a Andrés Armín Salas Cruz, en relació a la seva
sol·licitud R.E.: 2019/360 de data 14 de gener de 2019, per a la venda de
fruites i verdures, amb una longitud de parada de 10 metres lineals que tot
seguit s’indica al mercat setmanal de la Vila, amb els següents,
CONDICIONANTS:
a) La llicència provisional atorgada té una vigència fins la convocatòria pública
de noves autoritzacions.
b) Que una vegada realitzada la convocatòria pública i no haver-se adjudicat a
l’interessat cap autorització per no haver-ne participat o no ajustar-se a les
bases que regiran els requisits i criteris d’adjudicació entre d’altres, aquest no
tindrà dret a indemnització ni a compensacions de cap mena.
c) L’Interessat haurà de reunir els requisits necessaris per tal d’exercir la venda
no sedentària, segons Reglament del mercat municipal de venda no sedentària,
en els seus articles 7 i 9, així, del que es disposa en l’article 68 de la Llei
39/2015 del 1 d’octubre del Procediment Administratiu comú de les
Administracions Públiques, aportant la següent documentació:
1.-Quan es tracti de persona jurídica, cal que estigui legalment constituïda,
inscrita en el registre corresponent i el seu objecte social ha d’incloure l’activitat
que vol prestar
2.-Quan es tracti de comerciants extracomunitaris, han d’acreditar, a més a
més, que estan en possessió dels permisos de residència i de treball que
estableix la normativa específica vigent.
3.-Cal estar donat d’alta de l’epígraf corresponent a l’impost sobre activitats
econòmiques i estar al corrent del pagament de la tarifa o, en cas d’estar-ne
exempt, estar donat d’alta en el cens d’obligats tributaris.
4.-Cal estar donat d’alta al règim de la Seguretat Social que correspongui, tant
el titular com els treballadors que aquest tingui contractats, i estar al corrent de
les obligacions amb aquest organisme.
5.-S’han de complir tots els requisits que estableixen les reglamentacions
específiques per aplicar als productes que estiguin a la venda.
6.-Cal disposar de la documentació que acredita que es compleix la normativa
vigent sobre higiene i manipulació d’aliments, si s’escau, per a la venda dels
productes que ho requereixen, segons les disposicions vigents.
7.-S’ha de tenir assegurança de responsabilitat civil per una cobertura mínima
de 300.000.-€.
8.-Quan es tracti de cooperatives, s’ha d’acreditar que tots els socis
treballadors estan adscrits en el mateix règim de la Seguretat Social (general o
especial de treballadors autònoms), d’acord amb el que s’estableix en els
estatuts socials de la cooperativa.
9.-Si s’escau, cal disposar de la targeta de transport
d) El lloc de l’activitat serà assenyalat per l’assentador de mercats.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a l’interessat i TRASLLADAR el mateix al
servei de Recaptació als efectes de practicar les corresponents liquidacions i
gestió de cobrament.

2.1.10) I. Identificació de l’expedient:
Expedient número GEABS 285/2019, relatiu a minoració de metres d’una
concessió administrativa de parada al mercat del Port.
II. Relació de Fets
1. Jordi GÓMEZ SÁNCHEZ, mitjançant escrit RE. 2019/1032 de data 6 de
febrer de 2019, sol·licita minorar en 2 metres lineals la seva parada amb
llicència núm. 24 del mercat setmanal del Port que actualment en té autoritzats
10ml.
III. Fonaments de dret
1r.Reglament del mercat municipal de venda no sedentària de la Vila de
Llançà, aprovat per Decret d’Alcaldia en data 12/01/2015.
2n. L’òrgan competent per a resoldre les qüestions d’ocupació de via pública és
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, que va
delegar la facultat a la Junta de Govern Local.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- MINORAR en 2 metres lineals
l'autorització administrativa
corresponent a la parada núm. 24 a nom de Jordi GÓMEZ SÁNCHEZ del
mercat no sedentari del Port, amb la qual cosa la parada passarà a tenir una
llargària total de 8 ml.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a l’interessat, i DONAR-NE COMPTE al
servei de Gestió Tributària, als efectes del Padró de Taxes per la prestació de
serveis de mercat.”
2.3 Serveis d'Urbanisme
2.3.1) La Junta de Govern Local, en sessió de data 5 de febrer de 2018, va
acordar concedir llicència amb condicionants, a Pati Blau 2017, SL, per la
reforma de dos habitatges unifamiliars situats al carrer Miranda, 13-15, d’acord
amb el projecte obrant a l’expedient, subscrit per l’arquitecte Lluis Roig
Clemente.
El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, ha
emès resolució autoritzant les obres de reforma de dos habitatges unifamiliars
entre mitgeres, situats al carrer Miranda, 13-15, dins la zona de servitud de
protecció, d’amplada 20 metres, amb condicionants.
Lluis Roig Clemente, actuant en nom i representació de Pati Blau 2017 S.L.,
mitjançant escrit RE 2018/11026, de data 12 de desembre de 2018, ha
presentat un modificat de projecte, amb les modificacions indicades pel Servei
de Costes, que consisteix en mantenir les obertures originals.
El número assignat a l’expedient és: F131 23/2017.
L’arquitecte assessor municipal, en data 29 de gener de 2019, ha emès informe
favorable sobre el modificat presentat, amb condicionants.
L’òrgan competent per a resoldre les sol·licituds de llicències és l’AlcaldePresident 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, que va delegar la
facultat a la Junta de Govern Local.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- CONCEDIR a Pati Blau 2017 S.L., llicència municipal a les
modificacions proposades consistents en mantenir les obertures originals de
l’edificació i incloure la definició cromática de les façanes.
La llicència queda condicionada al compliment dels condicionants generals i els
particulars següents:
Abans d’iniciar les obres caldrà presentar:
- Projecte executiu visat pel corresponent col·legi professional.
- Full d’assumeix de l’arquitecte director de l’obra, signant i visat.
- En cas que l´obra estigués afectada per les normatives que regulen les
xarxes de serveis, caldrà convertir la seva regulació amb la companyia
corresponent i aportar una còpia del conveni a l´Ajuntament, per a la
seva revisió.
Segon.- APROVAR la liquidació numero 1963000026 per un import de 108,65.euros, corresponent a la taxa administrativa.
Tercer.- COMUNICAR a la persona interessada que els serveis tècnics
municipals podran accedir a l´obra per a la seva inspecció, d’acord amb
l’article 201 del TRLU DL 1/2010.
Quart.- NOTIFICAR el present acord a la persona interessada.
2.3.2) Per Decret d’Alcaldia de data 28 de setembre de 2018, es va ordenar a
Miquel Castelló Tortellà, que realitzés, d’immediat, les obres i mesures
necessàries per tal d’arranjar les condicions de seguretat, llevat dels treballs de
reparació, que en haver d’intervenir en elements estructurals, calia presentar un
projecte tècnic degudament signat i visat per un tècnic competent.
L’arquitecte tècnic municipal, en data 1 de febrer de 2019, ha emès informe fent
constar que s’han dut a terme les obres urgents requerides, en el termini
establert, consistents en: garantir les mesures de seguretat per evitar la
caiguda d’elements, mitjançant xarxes de seguretat, i enretirar tot el material
solt.
Ignacio Ribas Framis, actuant en nom i representació de Miquel Castelló
Tortellà, mitjançant escrit 2019/407, de data 16 de gener de 2019, ha sol·licitat
llicència per reparar elements de formigó de les façanes i instal·lar elements
auxiliars a la finca situada al carrer Castellar, 33.
L’arquitecte tècnic emet informe favorable sobre les obres sol·licitades, d’acord
amb el projecte subscrit per l’arquitecte Ignasi Ribas Framis i visat en data 11
de gener de 2019, amb el número 2018402958.
L’òrgan competent per a resoldre les sol·licituds de llicències és l’AlcaldePresident 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, que va delegar la
facultat a la Junta de Govern Local.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:

Primer.- CONCEDIR a Miquel Castelló Tortellà, llicència municipal per reparar
elements de formigó de les façanes i instal·lar elements auxiliars a la finca
situada al carrer Castellar, 33, d’acord amb el projecte obrant a l’expedient
subscrit per l’arquitecte Ignasi Ribas Framis i visat en data 11 de gener de
2019, amb el número 2018402958.
La llicència queda condicionada al compliment dels condicionants generals i els
particulars següents:
- Abans d’iniciar les obres caldrà presentar:
1.-Un aval de runes per un import de 120,20.- euros.
2.-Una fiança per un import de 1.200,00.- euros com per garantir les
obligacions derivades de la llicència.
3.-La justificació del compliment del Reial Decret 210/2018, de 6 d'abril,
pel qual s'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos
de Catalunya, que deroga parcialment el Decret 89/2010 de 29 de juny,
pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de
la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, atesa la naturalesa de les obres.
- Al tractar-se d’obres en zona de protecció de Costes, aquestes s’hauran
d’acollir al règim de comunicació establert, donant-ne coneixement al
Servei de Costes del Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya, d’acord amb el punt 7 de la disposició
addicional 6a de la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text
refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3
d’agost.
-S’haurà de sol.licitar la llicència d’ocupació de via pública per la
superfície de la bastida de la façana del carrer Castellar, amb la
superfície de la plataforma elevadora i la que sigui necessària per tancar
la zona d’obres, pel termini que es consideri per la realització dels
treballs.
Segon.- COMUNICAR a la persona interessada que els serveis tècnics
municipals podran accedir a l´obra per a la seva inspecció, d’acord amb
l’article 201 del TRLU DL 1/2010.
Tercer.- DONAR-NE TRASLLAT a la policia local.
Quart.- NOTIFICAR el present acord a la persona interessada.
2.3.3) Ferran Baus Torroella, actuant en nom i representació de Claude Piguet
Michel, mitjançant escrit RE 2018/8564, de data 26 de setembre de 2018, ha
sol·licitat llicència municipal per la construcció d'una piscina, a la finca situada
al carrer Empúries, 15.
El número assignat a l’expedient és: F131 35/2018.
La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en sessió de data 17 de gener
de 2019, va acordar suspendre, l’atorgament de llicències d’edificació en els
sectors de desenvolupament que es troben totalment o parcialment dins de la
franja del 500 des del domini públic marítim terrestre, amb més del 50 % de la
seva superfície en terrenys amb pendents superiors al 20 % tant si tenen el
planejament derivat aprovat com si encara estan pendents d’ordenació.

La durada de suspensió de tramitacions acordada és fins a l’aprovació del Pla
director urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles del litoral gironí, com a
màxim, per un any, sense perjudici de la suspensió preceptiva que s’acordi
juntament amb l’esmentada aprovació inicial.
L’arquitecte assessor municipal, en data 4 de febrer de 2019, ha emès informe
fent constar que la parcel·la situada al carrer Empúries, 15, té pendents
superiors al 20% en més d’un 50% de la seva superfície i es troba inclosa en
els àmbits grafiats de color taronja en els plànols de suspensió de llicències i
tramitació full 24 de la moratòria per acord de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Girona del dia 17 de gener de 2019 i publicada al DOGC el 18
de gener de 2019, en relació al Pla director urbanístic de revisió dels sòls no
sostenibles del litoral gironí.
L’òrgan competent per a resoldre les sol·licituds de llicències és l’AlcaldePresident 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, que va delegar la
facultat a la Junta de Govern Local.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- DEIXAR EN SUSPENS la llicència municipal, sol·licitada per Claude
Piguet Michel, per a la construcció d’una piscina a la finca situada al carrer
Empúries, 15, per trobar-se la finca afectada per la suspensió de llicències
segons l’acord aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona de
data 17 de gener de 2019, en relació al Pla director urbanístic de revisió dels
sòls no sostenibles del litoral gironí.
Segon.- APROVAR la liquidació numero 1963000038 per un import de 108,65.euros, corresponent a la taxa administrativa.
Tercer.- DONAR-NE TRASLLAT a la policia local.
Quart.- NOTIFICAR el present acord a la persona interessada.
2.3.4) Els Serveis Tècnics municipals han redactat el Projecte per la
Rehabilitació de la Torre de l’Abat, Fase 2.
Per part de Secretària s’ha informat sobre la legislació aplicable i el
procediment a seguir per a la seva aprovació.
Examinada la documentació que l'acompanya i de conformitat amb el que
disposen els articles 21.1 o) i 22.2 ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local, en relació amb la Disposició Addicional Segona
de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la
qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i art.
83 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer. APROVAR inicialment el “Projecte Rehabilitació de la Torre Abat” de
Llançà, redactat pels Serveis Tècnics municipals.
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 10

dies hàbils, pugui ser consultat al web municipal (www.llanca.cat) 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.- 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:
3.3 Obres
3.3.1) Per Providència d’Alcaldia de data 30 de gener de 2019 s’han iniciat els
tràmits per a la contractació de les obres de millora de l’enllumenat de diversos
carrers del Port de Llançà i el barri de les Setcases.
Les necessitats a satisfer són soterrar la instal·lació de l’enllumenat públic dels
carrers Sirena, Marinada, Pep Ventura i Setcases com a conseqüència del seu
mal estat de conservació pel fet que el seu actual traçat és aeri, i alhora millorar
la il·luminació de la zona amb nous fanals que proporciona el propi Ajuntament.
El pressupost base de licitació és de 28.200€ sense impostos i 5.922€ d’IVA, el
que fa un total de 34.122€ IVA inclòs.
Consten a l’expedient pressupostos de 3 empreses degudament capacitades
per l’objecte del contracte.
El pressupost més econòmic de les característiques sol·licitades, és el
presentat per l’empresa Etra Bonal, S.A., per import de 27.272,79€ sense
impostos i 5.727,28 d’IVA, el que fa un total de 33.000,07 € IVA inclòs.
L’esmentat contracte és un contracte d’obres.
Per l’import del contracte, la tramitació és la de contracte menor d’obres.
El codi CPV és 45231400-9 treballs de construcció de línies de conducció
elèctrica.
D’acord amb el que disposen els articles 29.8 i 118 i de conformitat amb
l'establert en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- ADJUDICAR el contracte menor d’obres pels treballs de millora de
l’enllumenat de diversos carrers del Port de LLançà i el barri de les Setcases
pel preu de 27.272,79€ sense impostos i 5.727,28 €d’IVA, el que fa un total de
33.000,07 €IVA inclòs, a favor d’Etra Bonal, S.A..
Segon.- APROVAR la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 2019/150.619.04, per a la il·luminació del C/Setcases, i
2019/150.619.09, per a la il·luminació resta de carrers sol·licitats, del
pressupost de despeses corresponent a l’exercici 2019.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a l’adjudicatari i a la resta de licitadors
que han participat en la contractació.

Quart.- DONAR TRASLLAT de l’esmentat acord al servei d’intervenció, per
tramitar el pagament si s’escau, una vegada incorporat a l’expedient la factura i
realitzada la prestació.
Cinquè.- COMUNICAR al Registre de Contractes del Sector Públic les dades
bàsiques del contracte.
3.3.2) Els Serveis tècnics han redactat el Projecte d’ampliació del Pavelló
Poliesportiu municipal de Llançà.
Per Providència d’alcaldia s’han iniciat els tràmits per a la contractació de les
obres necessàries per dur a terme els esmentats treballs.
La necessitat a satisfer és l’ampliació de la terrassa sud-est del Pavelló, amb la
qual cosa s’amplia la volumetria de l’edificació, sense alterar la seva ocupació
en planta.
El pressupost de les obres d’acord amb el Projecte tècnic és de 39.369,24€
sense impostos i 8.267,54€ d’IVA, el que fa un total de 47.636,78€ IVA inclòs.
S’han sol·licitat pressupostos a empreses degudament capacitades per
l’objecte del contracte.
L’oferta més avantatjosa en relació qualitat-preu és la presentada per Diego
Pérez Serralleria, S.L., per import de 39.369€ sense impostos i 8.267,49€
d’IVA, el que fa un total de 47.636,49€ IVA inclòs.
Per l’import del contracte, la tramitació és la de contracte menor d’obres.
El codi CPV és 45212225-9 treballs de construcció de poliesportius.
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 2019/342.619.10 del pressupost de despeses de l’exercici 2019.
D’acord amb el que disposen els articles 29.8 i 118 i de conformitat amb
l'establert en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, la Junta de Govern
ACORDA:
Primer.- ADJUDICAR el contracte menor d’obres pels treballs “d’ampliació de
la terrassa sud-est del Pavelló Poliesportiu municipal” pel preu de 39.369€
sense impostos i 8.267,49€ d’IVA, el que fa un total de 47.636,49€ IVA inclòs, a
favor de Diego Pérez Serralleria, S.L..
Segon.- APROVAR la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 2019/342.619.10 del pressupost de despeses corresponent a
l’exercici 2019.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a l’adjudicatari.
Quart.- DONAR TRASLLAT de l’esmentat acord al servei d’intervenció, per
tramitar el pagament si s’escau, una vegada incorporat a l’expedient la factura i
realitzada la prestació.
Cinquè.- COMUNICAR al Registre de Contractes del Sector Públic les dades
bàsiques del contracte.

5.- Joventut, Noves tecnologies, Publicacions i Esports.

A proposta del Regidor Delegat de l’Àrea de Joventut, Noves Tecnologies,
Publicacions i Esports , s’adopta el següent acord:
5.4 Serveis d'Esports
5.4.1) Isaac Viñales Marés, motociclista llançanenc, actualment en el Mundial
de Super Esport 2019, mitjançant escrit RE 2019/666, de data 24 de gener de
2019, ha sol·licitat un ajut econòmic en concepte d’esponsorització, per tal fer
front a la important despesa econòmica que li suposa la participació en les
competicions..
La seva participació en el Campionat Mundial de Motociclisme, col·labora amb
la divulgació i el coneixement de la població de Llançà arreu del país, i
actualment a nivell mundial.
La Intervenció municipal ha emès informe favorable, fent constar que existeix
consignació pressupostària suficient per atendre la despesa proposada per un
màxim de 6.000.-euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària número 2019/
920.226.01.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- CONCEDIR a Isaac Viñales Marès, una aportació econòmica anual en
concepte d’esponsorització, per un import de 6.000.-euros per sufragar
despeses de participació en competicions de motociclisme en el Mundial Super
Esport 2019.
Segon.- NOTIFICAR la present acord a l’interessat i DONAR TRASLLAT a
l’Àrea d’Intervenció, als efectes oportuns.

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) Vist l’informe de l’arxiver – bibliotecari de data 5 de febrer de 2019 on
s’informa que el DOGC núm. 7312 de data 20/02/2017 publica la resolució
CLT/232/2017 de 7 de febrer, per la qual es dona publicitat a l’Acord del
Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual
s’aproven les bases generals reguladores dels procediments per a la concessió
d’ajuts en règim de concurrència.
I que el DOGC núm. 7784 de data 9/01/2019 publica la resolució
CLT/3050/2018 de 20 de desembre , per la qual es dona publicitat a l’Acord del
Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual
s’aproven les bases especifíques que han de regir la concessió de subvencions
en l’àmbit de les biblioteques per a l’any 2019 .

I que en l’apartat 2 de la resolució CLT/3050/2018 de 20 de desembre, es
dóna publicitat a les bases específiques de subvencions en espècie per a
l’adquisició de novetats editorials en català o occità destinades a les
biblioteques públiques. I atès que entre els requisits, consicions i
incompatabilitats especificades en el punt 3, la corporació els compleix i és
dóna la condició de que aquesta corporació gestiona una biblioteca integrada
al Sistema de Lectura Pública de Catalunya, la biblioteca Pere Calders de
Llançà.
I per el que fa a la quantia , l’import de la subvenció consisteix en una dotació
econòmica que permet, durant l’any de concessió d’aquesta, que l’entitat
beneficiària, triï llibres que són novetats editorials i que consten en el Sitema
d’Adquisició Bibliotecària (SAP), perquè l’Odicina de Suport a la Iniciativa
Cultural els compri i lliuti a l’entitat beneficiària, fins que s’exhaureixi la dotació
esmentada.
I que l’import depèn del nombre d’habitants del municipi segons dades que en
consten en taula annexa : a Llançà, li toca una subvenció de 4.000 € , en
espècie per a l’adquisició de novetats editorials en català o occità destinades a
la biblioteca Pere Calders de Llançà
I que el DOGC núm. 7792 de data 21/01/2019 publica la resolució
CLT/48/2019, de 9 de gener, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell
d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s’aprova
la convocatòria en l’àmbit de les biblioteques , per la concessió de subvencions
en espècie, en règim de concurrència no competitiva, per a l’adquisició de
novetats editorials en català o en occità destinades a les biblioteques del
Sistema de lectura Pública de Catalunya per a l’any 2019 (ref. BDNS 434630).
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTATS de la sol·licitud a la Oficina de
Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya, s’una subvenció de 4.000 € en espècie per a l’adquisició de
novetats editorials en català o occità destinades a la biblioteca Pere calders de
Llançà.
Segon.- ACCEPTAR expressament l’esmentada subvenció
Tercer.- TRASLLADAR , si es dóna el cas, el present acord a l’Oficina de
Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya.
Quart.- FACULTAR el Sr. Alcalde per a la signatura dels documents necessaris
per a l’efectivitat del present acord.
6.1.2) Vist l’informe de l’arxiver – bibliotecari de data 5 de febrer de 2019 on
s’informa que en el DOGC núm. 7312 de data 20/02/2017 es publica la
resolució CLT/232/2017 de 7 de febrer, per la qual es dona publicitat a l’Acord
del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel
qual s’aproven les bases generals reguladores dels procediments per a la
concessió d’ajuts en règim de concurrència.
I que en el DOGC núm. 7784 de data 9/01/2019 es publica la resolució
CLT/3050/2018 de 20 de desembre , per la qual es dona publicitat a l’Acord del

Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual
s’aproven les bases especifíques que han de regir la concessió de subvencions
per a l’adquisició de llibres i de diaris destinats a biblioteques del Sistema de
Lectura Pública de Catalunya per a l’any 2019 .
I que en l’apartat 1 de la resolució CLT/3050/2018 de 20 de desembre, es
dóna publicitat a les bases específiques de subvencions per a l’adquisició de
llibres i de diaris destinats a biblioteques del Sistema de Lectura Pública de
Catalunya per a l’any 2019 .I atès que entre els requisits, consicions i
incompatabilitats especificades en el punt 3, la corporació els compleix i és
dóna la condició de que aquesta corporació gestiona una biblioteca integrada
al Sistema de Lectura Pública de Catalunya, la biblioteca Pere Calders de
Llançà.
I que per el que fa a la quantia , l’import de la subvenció depèn del nombre
d’habitants del municipi segons dades que en consten en taula annexa : a
Llançà, li tocaria una subvenció de 2.000 € , per a l’adquisició de llibres i diaris.
I que el DOGC núm. 7792 de data 21/01/2019 publica la resolució
CLT/49/2019, de 9 de gener, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell
d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s’aprova
la convocatòria en l’àmbit de les biblioteques , per la concessió de subvencions
, en règim de concurrència no competiva, per a l’adquisició de llibres i diaris
destinats a biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya per a
l’any 2019 (ref. BDNS 434620).
I vistes les necessitats del servei de la Biblioteca Pere Calders, es proposa
demanar la subvenció per destinar la quantitat de 2.000 € a l’adquisició de
diaris i setmanaris durant l’estiu per els serveis d’extensió bibliotecària
concretament per a la Biblioplatja del Port.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTATS de la sol·licitud a la Oficina de
Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya, d’una subvenció de 2.000 € per destinar la quantitat a l’adquisició
de diaris i setmanaris durant l’estiu per els serveis d’extensió bibliotecària
concretament per a la Biblioplatja del Port.
Segon.- ACCEPTAR expressament l’esmentada subvenció
Tercer.- TRASLLADAR , si es dóna el cas, el present acord a l’Oficina de
Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya.
Quart.- FACULTAR el S. Alcalde per a la signatura dels documents necessaris
per a l’efectivitat del present acord.

7.- Ensenyament i Medi Ambient
A proposta de la Regidora Delegada d’Ensenyament i Medi Ambient, s’adopten
els següents acords:
7.2 Serveis de Medi Ambient

7.2.1) MANEL TOLSANAS CASADESUS actuant en nom i representació de
COLLA DEL SENGLAR, mitjançant escrit RE 2019/982, de data 5 de febrer de
2019, sol·licita una subvenció per les activitats varies 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 2019 una subvenció per import de 900€
en concepte d’ajut directe per les activitats vàries de l’associació.
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.
El número assignat a l’expedient és: GEABS 261/2019 .
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA :
Primer.- CONCEDIR a la colla del Senglar una subvenció de 900€ en
concepte d’ajut directe per a les activitats vàries de l’associació, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 480.00.172, del pressupost municipal per a l’exercici
2019, 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:
- Memòria detallada de l’activitat o activitats realitzades.
- Factures originals corresponents a les despeses derivades de
l’activitat
Segon.- NOTIFICAR el present acord a l’ interessat.
7.2.2) MANEL TOLSANAS CASADESUS, actuant en nom i representació de
AMICS SANT SILVESTRE, mitjançant escrit RE 2019/1012, de data 6 de febrer
de 2019, sol·licita una subvenció per 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 2019 una subvenció per import de
1.260€ en concepte d’ajut directe per les activitats vàries de l’associació.
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.
El número assignat a l’expedient és: GEABS 263/2019 .
Per tot això, aquesta regidoria proposa l’adopció del següent
ACORD :
Primer.- CONCEDIR als Amics de Sant Silvestre una subvenció de 1.260€ en

concepte d’ajut directe per a les activitats vàries de l’associació, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 480.00.172, del pressupost municipal per a l’exercici
2019, 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:
- Memòria detallada de l’activitat o activitats realitzades.
- Factures originals corresponents a les despeses derivades de l’activitat
Segon.- NOTIFICAR el present acord a l’ interessat.

I no havent més assumptes a tractar, per ordre del Sr. Alcalde es dóna per
acabada la sessió a les deu 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.

