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CERTIFICAT

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

2141/2020

Junta de Govern Local

Carles Fita i Alegre, EN QUALITAT DE SECRETARI D’AQUEST ÒRGAN,
CERTIFICO:
Que en la sessió celebrada el 14 / de gener / 2021 s’adoptà l’acord següent:

"L’Àrea de Comerç i Promoció Econòmica d’aquest Ajuntament ha dut e terme
el Ir Concurs d’Aparadors de Nadal amb l’objectiu de dinamitzar i posar en
valor el comerç de proximitat en unes dates clau per al sector tot premiant les
millors decoracions dels establiments comercials amb motiu de les festes
nadalenques.
El passat 26/11/2020 s’aprovaren per Junta de Govern Local les bases
reguladores.
Durant el període d’inscripció establert en les bases, s’han presentat 9
sol·licituds.
Consta a l’expedient informe de la tècnica responsable de l’Àrea amb el
resum de les puntuacions del Jurat Professional i el Jurat Popular, així com
també, amb el resultat del sorteig entre els participants a la votació popular
per instagram.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- ATORGAR el premi Jurat Professional a l’aparador de l’establiment
Vibio essent l’aparador millor valorat segons els criteris establerts en les
bases reguladores.
Segon.- ATORGAR el premi Jurat Popular a l’aparador de l’establiment Botiga
Laura essent l’aparador més votat al perfil d’instagram @promocio_llanca
amb 459 likes.
Tercer.- ATORGAR als perfils d’instagram relacionats a continuació els vals
vals de 20€ a gastar en els establiments associats a l’Associació de
Comerciants essent els guanyadors del sorteig dels participants a la votació
popular mitjançant l’aplicació https://www.sortea2.com,:
1: mireiarodriguez98
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2: sarafuve
3: h0ssam_trash
4: tanniavila
5: juliemiku
6: nu_porras
7: irene.anais23
8: paulaa_lm
9: ainaragaparici
10: martapch_
Quart.- NOTIFICAR aquest acord als aparadors guanyadors del Jurat
Professional i Jurat Popular.
Cinquè.- NOTIFICAR als guanyadors del sorteig de la votació popular
mitjançant la publicació del resultat al perfil d’instagram @promocio_llanca.
Sisè.- NOTIFICAR aquest acord a l’Associació de Comerciants de Llançà.”
I perquè així hi consti als efectes de l'expedient, emeto el present certificat per ordre i
amb el vist i plau del Sr. Alcalde, amb l'excepció prevista en l'article 206 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre, s'expedeix la present.
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