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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE
DATA 25-03-2019
A la Vila de Llançà, a vint-i-cinc de març 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 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 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 sis de la tarda, es dóna lectura de l’acta
anterior de data 15-03-2019, que s’aprova. Seguidament s’entra en l’ordre del
dia:

1.-Alcaldia, Govern Local, Negociació col.lectiva
A proposta de l’Alcalde, s’adopten els següents acords:
1.2 Serveis de Govern Local
1.2.1) El senyor Joan Serra i Perals, Arxiver – Bibliotecari d’aquesta corporació
emet informe favorable de data 12 de març de 2019 on proposa l’eliminació
del manaments d’ingrès de l’any 2011 (1’58 metres 12 capses), dels
manaments de pagament de l’any 2011 (1’76 metres 12 capses), dels extractes
de comptes corrents dels anys 2005 al 2007 (0’21metres 2 capses) i dels
expedients de liquidacions tributàries per ingrés directe dels anys 2013 i 2014 (
0’50 metres 4 capses ); aplicant les TAAD, establertes per la Comissió Nacional
d’Accés, Avaluació i Tria Documental de la Direcció General d’Arxius,
Biblioteques, Museus i patrimoni del Departament de Cultura de la Generalitat
de Catalunya “
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local adopta el següent
ACORD

Primer.- APROVAR l’eliminació de la següent documentació que ocupa en la
seva totalitat 4’05 metres i 30 capses d’arxiu definitiu :
 Manaments d’ingrès de l’any 2011 (1’58 metres 12 capses)
 Manaments de pagament de l’any 2011 (1’76 metres 12 capses)
 Extractes de comptes corrents 2005-2007 (0’21metres 2 capses)
 Expedients de liquidacions tributàries per ingrés directe 2013-2014 (
0’50 metres 4 capses )
Segon.- FACULTAR al senyor Joan Serra i Perals , arxiver municipal per
iniciar totes les gestions oportunes per a complir la resolució de l’acord.
1.2.2) En data 15 de març de 2019 , el senyor Joan Serra i Perals , arxiverbibliotecari d’aquesta corporació informa favorablement la proposta del senyor
Joaquim Falcó i Font de fer donació a aquesta corporació de diversa
documentació relacionada en l’annex número 1 de l’expedient per l’interès
informatiu i cultural que aquesta documentació té per el patrimoni documental
local i per extensió del català.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- ACCEPTAR LA DONACIÓ de la documentació de Joaquim Falcó
Riera relacionada en l’annex número 1 de l’expedient propietat del senyor
JOAQUIM FALCÓ I FONT. I AGRAÏR-LI la donació
Segon.- NOTIFICAR l’acord a l’interessat.

2.- Hisenda, Interior i Urbanisme
A proposta del Regidor Delegat de l’Àrea d’Hisenda, Interior i Urbanisme,
s’adopta el següent acord:
2.3 Serveis d’Urbanisme
2.3.1) L’Ajuntament de Llançà està interessat en adquirir 42,60 m2 de la finca
situada al carrer Nicolàs Salmerón 38, propietat de ple dret del Sr. Josep Caula
Planellas, per tal d’executar les obres de reurbanització del carrer Nicolàs
Salmerón d’acord amb el Projecte d’obres redactat pels serveis tècnics
d’aquesta Corporació.
Els Serveis Tècnics Municipals han emès informe tècnic pericial sobre el valor
de la part de la finca urbana situada al carrer Nicolàs Salmerón del Municipi de
Llançà.
El Secretari ha emès Informe de la legislació aplicable i del procediment a
seguir.
La Intervenció Municipal ha emès Informe favorable assenyalant que consta
consignació suficient per atendre la despesa en el Pressupost Municipal per a
l’exercici 2019, amb càrrec a l’aplicació pressupostària número
2019/920.600.04.
Per tot això, la Junta de Govern Local

ACORDA:
Primer.- CONDEDIR a Josep Caula Planellas llicència per segregar 42,60 m 2
no edificables, de la finca matriu, amb referència cadastral
2302310EG1920S0001LW, situats a la part de la finca que ocupa el carrer
Salmerón.
La finca matriu està Inscrita al Registre de la Propietat Roses-2, al Tom 1.654,
llibre 47 de Llançà. Foli 27, finca 2382, inscripció 4ª.
Practicada l’anterior segregació la descripció de la finca matriu serà la següent:
“ Carrer Salmerón núm 38 - Solar qualificat com a Zona de nucli antic clau 1a,
situada en el terme municipal de Llançà, de superfície de 405,40m2, dels quals
la casa ocupa 90m2; la part frontal de la finca limita amb el carrer Nicolàs
Salmerón; la part dreta amb la finca número 34 del mateix carrer; i la part del
fons amb la finca de Teresa Company Serra i part de la finca de RosasRinaldos, SL.”
La porció de la finca segregada és descriu de la següent manera:
“Terreny no edificable destinat a vialitat del carrer Nicolàs Salmerón de
superfície de 42,60 m2 que limita amb el carrer Nicolàs Salmerón en tots els
seus extrem a excepció de la part del fons que limita amb la finca núm.38 del
mencionat carrer.”
Segon.- ADQUIRIR la porció segregada de 42,60 m2 de la finca situada al
carrer Nicolàs Salmerón núm. 38 de Llançà, propietat del Sr. Josep Caula
Planellas, sense que això suposi la disminució de l’edificabilitat, pel preu de
QUATRE MIL NOU-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-DOS
CÈNTIMS (4.938,32€).
L'immoble s'adquireix lliure de càrregues, gravàmens i arrendaments i al
corrent en el pagament de Tributs.
Tercer.- EXECUTAR les obres de construcció de la tanca divisòria de la finca
matriu amb el carrer Nicolàs Salmerón.
Quart.- DISPOSAR la corresponent despesa en l’aplicació pressupostària núm.
2019/920.600.04 del Pressupost Municipal per a l’exercici 2019.
Cinquè.- DESTINAR la parcel·la adquirida a l’eixamplament del carrer Nicolàs
Salmerón, amb la classificació jurídica de béns de domini públic afectes a l’ús
públic, d´acord amb els articles 2, 3 i 4 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre,
pel qual s’aprova el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals.
Sisè.- FACULTAR l’Alcalde-President perquè signi quants documents públics i
privats siguin necessaris per a l’execució del present acord.
Setè.- NOTIFICAR al propietari la present Resolució i citar-lo davant la Notaria,
en el seu moment, per signar la corresponent escriptura.

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) Des de l’Àrea de Turisme, Comerç i Promoció econòmica i per tal de
dinamitzar el municipi captant visitants, es proposa la realització de contracte
pel subministrament del material necessari per dur a terme una bona campanya
de comunicació, mitjançant fulletons, retolacions, insercions publicitàries, etc.
Per Provisió d’alcaldia s’ha informat la necessitat del contracte, que es justifica
amb la necessitat de donar difusió de les activitats que es realitzen al municipi
des de l’Oficina de Turisme, ja que d’això en depèn en gran mesura l’estratègia
comunicativa, amb difusió del conjunt d’activitats i serveis d’informació,
assessorament i acompanyament que s’ofereix.
Per la Intervenció municipal s’ha emès informe favorable a l’execució del
contracte, assenyalant l’òrgan competent i fent constar que consta consignació
pressupostària a l’aplicació núm. 2019/432.226.02 del pressupost de l’exercici
2019.
El contracte comporta despeses de caràcter plurianual, motiu pel qual la seva
autorització o realització se subordina al crèdit que per a cada exercici
autoritzin els respectius Pressupostos municipals.
Per la Secretaria municipal s’ha emès informe jurídic fent contar el procediment
administratiu per a dur a terme la contractació.
Les característiques del contracte són les següents:
Tipus de contracte: contracte de subministrament
Objecte del contracte: “Campanya de comunicació i promoció d’activitats”
Procediment de contractació: obert simplificat

Tipus de Tramitació: ordinària

Codi CPV: 79810000-5- serveis d’impressió
Valor estimat del contracte: 90.555 €
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 60.370 € IVA 21 %: 12.677,70 €
Pressupost base de licitació IVA inclòs: 73.047,70 €
Durada del contracte: 2 anys

Durada màxima: 3 anys

Lots: no es preveu la divisió en lots del contracte

Consta a l’expedient informe sobre la conveniència de no efectuar la divisió en
lots per les característiques del contracte.
Per l'import del contracte es proposa l'adjudicació mitjançant procediment obert
simplificat.
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de
conformitat 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, aquesta Junta de
Govern Local
ACORDA:
Primer. APROVAR L’EXPEDIENT de contractació, mitjançant procediment
obert simplificat, tramitació ordinària, per la contractació dels subministraments

necessaris per a dur a terme la “Campanya de comunicació i promoció
d’activitats” en l’àmbit turístic.
Segon. APROVAR LA DESPESA corresponent, a càrrec de la consignació
pressupostària núm. 2019/432.226.02 del pressupost de l’exercici 2019.
Tercer. APROVAR ELS PLECS de Clàusules Administratives Particulars i de
Prescripcions Tècniques que regiran el contracte.
Quart. PUBLICAR l'anunci de licitació en el perfil de contractant amb el
contingut contemplat en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic.
Cinquè. PUBLICAR en el perfil de contractant tota la documentació integrant
de l'expedient de contractació, així com el Plec de clàusules administratives
particulars i el de Prescripcions Tècniques.
Sisè. DESIGNAR als membres de la Mesa de contractació i publicar la seva
composició en el Perfil de contractant:
- Joan Carles Mora i Torrent, que actuarà com a President de la Mesa o
regidor/ra en qui delegui.
- Sílvia Barris i Roca, regidora de la Corporació, que actuarà com a vocal
o regidor/ra en qui delegui.
- Carles Fita i Alegre, Secretari de la Corporació, que actuarà com a
vocal.
- Sara Gutiérrez i Giner, Interventora acctal. que actuarà com a vocal.
- Sílvia Tabernero i Jódar, que actuarà com a Secretària de la Mesa.
3.3 Obres
3.3.1) La Junta de Govern Local de data 28 de gener de 2019 va adjudicar el
contracte menor d’obres pels “Treballs d’obra civil per la construcció d’una
passarel·la per a vianants”, corresponent al Lot 2 que va quedar desert en el
procediment obert simplificat, pel preu de 32.155,09 € sense impostos i
6.752,57 € d’IVA, el que fa un total de 38.907,65 € IVA inclòs, a favor de Fènix
Obres i Contractes, S.L., d’acord amb el Projecte d’obres de “Construcció d’una
passarel·la per a vianants”, per ser l’única oferta presentada.
Per l’interessat s’ha aportat Certificació d’obra núm. 1, per import de de
32.371,13€, amb la conformitat de la Direcció facultativa de l’obra.
L’esmentada despesa es computarà a l’aplicació pressupostària
2019/150.600.01 del pressupost de despeses corresponent a l’exercici 2019.
D’acord amb el que disposen els art. 118 i 131 i de conformitat amb l’establert
en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, pel
qual s’aprova la Llei de Contractes del Sector Públic, aquesta Junta de Govern
Local
ACORDA:
Primer.- APROVAR la certificació d’obra núm. 1, del contracte menor “Treballs
d’obra civil per la construcció d’una passarel·la per a vianants”, per import de
32.371,13€ impostos inclosos, a favor de Fènix Obres i Contractes, S.L..
Segon.- NOTIFICAR el present acord a l’interessat.
Tercer.- DONAR TRASLLAT de l’esmentat acord al servei d’Intervenció
municipal.

3.3.2) Els Serveis tècnics han redactat el Projecte d’obres per la “Reparació de
l’asfaltat de diversos carrers”.
La necessitat a satisfer són les obres de reparació urgent i puntual del paviment
asfàltic de diversos carrers, enquadrades en el sí de la campanya de reparació
iniciada anys enrere, que tenen per objecte reparar fissures i despreniments de
la capa superficial de rodadura de l’asfalt i reparar les deficiències en l’asfalt
d’alguns carrers produïdes bàsicament per l’acció de les arrels dels pins.
Per part de Secretaria 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,
aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer. APROVAR inicialment el projecte d’obres per la “Reparació de l’asfaltat
de diversos carrers”, 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.
3.4 Serveis i Infraestructures
3.4.1) El Sr. Amador López Estela, en escrit RE núm. 9513 de data 18
d’octubre de 2018, sol·licita recuperar la titularitat dels nínxols núms. 126 i 154
del Cementiri del Port.
Segons el llibre de registre de nínxols, els nínxols núms. 126 i 154 del
Cementiri del Port són titularitat de l’Ajuntament de Llançà per acord de la Junta
de Govern del dia 2-09-1997.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local adopta el següent
ACORD:
Primer.- CONCEDIR al Sr. Amador López Estela, concessió administrativa per
l’ús privatiu dels nínxols núm. 126 i 154 del Cementiri del Port, d’acord amb el
Plec de condicions i Reglament del Cementiri municipal.
Segon.- APROVAR la liquidació núm. 1900062186 per un import de 228,38.-€,
a nom del Sr. Amador López Estela, corresponent a la taxa per a la concessió
dels nínxols núms. 126 i 154 del Cementiri del Port.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a la persona 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) La Junta de Govern Local en sessió de data 26 d'octubre de 2018, va
aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Llançà, Pagaia Club
de Caiac Cap de Creus i l’INS Llançà, per a la realització del Simpòsium
Internacional de Caiac de Mar, amb caràcter bianual que s’organitza durant els
dies de Setmana Santa.
Josep Prats Mustaros, actuant en nom i representació del Pagaia Club de
Caiac Cap de Creus, mitjançant escrit RE 2019/682, de data 25 de gener de
2019, sol·licita llicència municipal per celebrar el VIII Simpòsium Internacional
de Caiac de Mar, que se celebrà del 12 al 15 d’abril de 2019 i de la Setmana
del Paleig i Activitats del 14 al 19 d’abril de 2019, així com llicència per poder
fer ús d’instal·lacions, serveis i material municipal, i llicència d’ocupació de via
pública.
El programa d’activitats del Simpòsium Internacional de Caiac de Mar
consisteix en el Simpòsium, on s’imparteixen diferents tallers d’aspectes
tècnics, de navegació i seguretat, seguidament de la Setmana de paleig, on es
posa en pràctica els coneixements adquirits als tallers del Simpòsium.
Consta a l’expedient resolució d’autorització d’ocupació del domini públic
marítimo terrestre del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat
de Catalunya i informe favorable de l’enginyer municipal per la ocupació del
domini públic marítimo terrestre de 525m2 a la platja del port, amb un tancat
format per tanques i cintes de perímetre aproximat 100m per allotjar els caiacs
de mar que participaran al simposium.
Consta a l’expedient informe favorable del Sergent – Cap en funcions en Cap
de la Prefectura de la Policia Local, autorització per part de la direcció de
l’Institut de Llançà, de l’Àrea de Cultura i de l’Àrea de Turisme.
Realitzades les comprovacions oportunes, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- CONCEDIR al Pagaia Club de Caiac Cap de Creus, llicència en el que
és competència municipal i sense perjudici dels permisos que resultin
necessaris per l’organització el VIII Simpòsium Internacional de Caiac de Mar,
que se celebrà del 12 al 15 d’abril de 2019 i de la Setmana del Paleig i
Activitats del 14 al 19 d’abril de 2019.
La Llicència queda condicionada al compliment dels condicionants següents:
 Abans de l’activitat esportiva s’haurà de presentar en aquestes
dependències el comprovant del pagament de l’assegurança de
responsabilitat civil.
 S’hauran de mantenir les instal·lacions i espais municipals així com les
instal·lacions de l’INS Llançà en el mateix estat en el que es trobaven
abans d'utilitzar-les. Els sol·licitant haurà d'assumir el cost de qualsevol
desperfecte ocasionat a les instal·lacions.



A l’Institut no està permès: l’accés d'animals, objectes o matèries
susceptibles de produir qualsevol tipus de combustió, fumar i utilitzar
altres espais sense tenir-ne autorització.
Segon.- AUTORITZAR a l’interessat per l’ús del següent material municipal:
- Grup electrogen del 12 al 15 d’abril, a l’Institut darrera la cantina.
- Tanques (122 m. lineals) per delimitar un parc tancat de caiacs a la
platja del Port del 13 al 16 d’abril de 2019, ambdós inclosos.
- 5 taules per l’aperitiu de la presentació del Simpòsium, el dia 13 d’abril a
l’Institut.
- Taules i cadires per 300 persones per els sopars de germanor del dia 14
i 18 d’abril a la sala polivalent de l’Institut.
- Espai de la Biblioplatja del Port per poder emmagatzemar material del
club del 12 al 19 d’abril. Caldrà contactar amb el responsable de l’Àrea
de Turisme per sol·licitar la clau.
- Augmentar el nombre de contenidor de recollida selectiva a l’exterior de
l’Institut i buidat durant l’esdeveniment, del 12 al 19 d’abril.
Tercer.- AUTORITZAR a l’interessat per l’ús dels lavabos públics municipals de
la platja de port de Llançà del 12 al 19 d’abril, així com el servei de neteja per
part de la brigada municipal de neteja.
Caldrà contactar amb el cap de l’oficia turisme, per sol·licitar la clau i amb
l’encarregada de la brigada de neteja, per coordinar els horaris de neteja dels
lavabos.
Quart.- AUTORITZAR a l’interessat per a l’ús de la sala d’actes de la Casa de
Cultura el dia 13 d’abril de les 17,00 a les 20,00 hores amb motiu de l’acte de
presentació del Simpòsium, així com el servei d’àudio i vídeo per a les
presentacions i la projecció d’una pel·lícula.
- La sala d’actes s’haurà de deixar lliure a les 20,00 hores, atès que
seguidament hi ha un altre esdeveniment.
Cinquè.- CONCEDIR la reserva de la via pública següent:
1. Disposar de la pineda annexa a l’Institut de Llançà per a poder aparcar-hi
les caravanes dels assistents del Simpòsium.
2. Disposar de l’espai per col·locar un cartell de presentació del Simpòssium
al costat de la Biblioplatja del Port de Llançà del 12 al 19 d’abril de 2019.
3. Instal·lar un aparcament de caiacs a la platja del Port, del 13 al 15 d’abril,
amb una ocupació màxima de 525m 2 amb un tancat format per tanques i
cintes de perímetre de 17x29 metres.
 En relació a la reserva de la via pública per el remolc del club i el cotxe
tractor, es podrà utilitzar la plaça reservada per aquests tipus de vehicles i
activitats en el pàrquing del Port, del 12 al 19 d’abril, llevat del dimecres dia
17 d’abril que es celebra el mercat setmanal del Port.
Per el dia 17 d’abril, es preveu fer una reserva d’aparcament pel vehicle i el
tractor remolc, a l’aparcament emplaçat al C/ Castellar amb el C/ Gravina.
Sisè.- AUTORITZAR a l’interessat a l’ús les instal·lacions de l’Institut de Llançà,
del 12 al 19 d’abril. Caldrà contactar amb la direcció de l‘Institut per coordinar
l’activitat.
Les instal·lacions sol·licites són:

1. Poder accedir el dia 12 d’abril pel matí al pati de l’Institut per a
d’instal·lació de lavabos químics i pica per rentavaixelles.
2. Disposar de l’aula de l’extrem de l’ala sud de l’Institut els dies 12 i 13
d’abril per a les inscripcions i acollida dels participants.
3. Accés als lavabos i dutxes amb aigua calenta de la zona esportiva en les
franges de disponibilitat. La organització del Simpòsium es farà càrrec
de la neteja.
- Disposar de la sala polivalent de l’IES a la nostra disposició els dies 13 i
14 d’abril tarda i vespre.
Setè.- NOTIFICAR el present acord a l’interessat i a la direcció de l’Institut de
Llançà i
DONAR TRASLLAT a la Prefectura de la Policia Local, a
l’encarregada de la Brigada municipal de neteja, a l’encarregat de la Brigada
municipal d’obres i serveis, a l’Àrea de Turisme, a la Casa de Cultura, a
l’encarregat de FCC, al Club Nàutic i a la Confraria de Pescadors, als efectes
oportuns.
5.4.2) TERESA COSTA ZALDIVAR , actuant en nom i representació de CB
GRIFEU LLANÇÀ, mitjançant escrit RE 2019/2407, de data 18 de març de
2019, sol·licita que es tingui en compte la subvenció per a les activitats pròpies
de l’entitat.
El número assignat a l’expedient és: GEABS 600/2019 .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
6.000€ en concepte d’ajut directe per les activitats pròpies de l’entitat.
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 Alcaldia proposa l’adopció del següent
ACORD :
Primer.- CONCEDIR a al CB Grifeu Llançà una subvenció de 6000€ 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
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 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.

