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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DATA 25-01-2018

DE

A la Vila de Llançà, a vint-i-cinc de gener 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, Sra. Sònia
López i Mallol.
Hi assisteixen també per invitació de l’Alcalde el Regidor Sr. Joan C. Mora i Torrent, i
les Regidores Sra. Sílvia Barris i Roca i Sra. Sònia Sarola i Vilà; 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 nou hores del matí , es dóna lectura de l’acta anterior de data
11-01-2018, 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) Finalitzat l’exercici 2017, la recaptadora municipal presenta les dades
corresponents a la liquidació de totes les operacions de cobrament i baixes
realitzades durant aquest període de l’1 de gener al 31 de desembre 2017 procedintse al tancament de l’exercici.
Aquestes dades consten examinades per la intervenció d’aquest Ajuntament.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- APROVAR els comptes de la liquidació corresponents als moviments de
cobrament i baixa realitzats durant l’exercici 2017 en el Servei Municipal de
Recaptació.
TOTAL COBRAMENTS ..... 6.992.734,20
TOTAL BAIXES ................. 131.166,17

Segon.- DONAR-SE PER ASSABENTATS que dins la liquidació consten els
moviments realitzats per la Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona
(XALOC) durant els mesos de gener a novembre 2017, per la gestió que tenen
delegada de cobraments de multes i sancions, en període voluntari i executiu, així
com el procediment de recaptació en via executiva dels tributs municipals i que
ascendeixen a 316.861,19 €.
Tercer.- DONAR CONFORMITAT al compte de Recaptació a 31/12/2017 segons el
detall següent:
- PENDENT EXERCICIS ANTERIORS ........ 1.905.440,64
- TOTAL CÀRRECS 2017 ............................ 7.154.188,90
- COBRAMENTS A 31/12/2017 .................... 6.992.734,20
- BAIXES A 31/12/2017 ................................ 131.166,17
- BONIFICACIONS ........................................ 1.746,96
-PENDENT A 31/12/2017 ............................. 2.003.311,73
2.1.2) En data 17 de gener d’enguany s’ha generat el Padró anual 2018, provisional,
de taxes sobre vivendes, per un import total de 1.036.632,13.-€, amb el següent
detall:
Clavegueram
Conces. Aparcament Vehicles
Escombraries
Guals amb placa
Reserva via pública

197.830,03.-€.
2.600,00.-€.
814.565,05.-€.
19.585,40.-€.
2.051,65.-€.

El primer rebut, amb número 1802000003, correspon a 102 Animals de Companyia
SC i el darrer, amb número 1802009027, correspon al Sr. Rafael Zurera Cosano.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local adopta el següent
ACORD
Primer.- APROVAR el Padró anual 2018 de taxes sobre vivendes, amb el detall
abans esmentat, per un import total d’1.036.632,13.-€.
Segon.- APROVAR el període de cobrament del padró esmentat, que queda
establert del 15 de febrer al 2 de maig, 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, Banco Santander,Bankia i Banc Sabadell. 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 BOP, als efectes de
possibles al·legacions que els interessats estimin adients.
Sisè.- DONAR TRASLLAT al servei de recaptació als efectes pertinents.

2.2 Serveis d'Urbanisme
2.2.1) Josep Maria Gracia Bonamusa, actuant en nom i representació de SCI
Maresme 5, mitjançant escrit RE 2017/12382, de data 8 de novembre de 2017, ha
sol·licitat llicència municipal per reformar un habitatge unifamiliar, construir una
piscina i un ascensor, a la finca situada al carrer Maresme, 5.
L’arquitecte assessor municipal, en data 16 de gener de 2017, ha emès informe
favorable, amb condicionants, per la reforma interior del volum preexistent; en canvi,
ha emès informe desfavorable a l’execució de l’ascensor, la piscina i l’escala de
cargol exterior.
L’article 108.4 de la Llei d’Urbanisme 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
disposa que en les construccions i les instal·lacions que tinguin un volum d'edificació
disconforme amb els paràmetres imperatius d'un nou planejament urbanístic, però
que no quedin fora d'ordenació, s'hi han d'autoritzar les obres de consolidació i
rehabilitació i els canvis d'ús, sempre d'acord amb les condicions bàsiques del nou
planejament.
L’edificació no compleix la reculada respecte les parcel·les veïnes de 4,00 metres i
es troba en situació de volum disconforme; per tant, no es possible l’ampliació de
l’edificació al menys que no s’adapti al planejament vigent o s’opti per no ampliar
l’edificació.
D’acord amb l’article abans anunciat, no es pot concedir llicència d’obres per
instal·lar l’ascensor i l’escala al tractar-se d’una ampliació del volum edificat; en el
cas de la piscina com que aproximadament un 40% de la seva superfície es troba a
cota 80,16 superar la cota de 78,66, és a dir part de la plataforma es situa a 1,50
metres per sobre del terreny natural, pel que caldria considerar aquesta zona també
com a volum ampliat.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- CONCEDIR a SCI Maresme 5, llicència municipal per reformar un habitatge
unifamiliar a la finca situada al carrer Maresme, 5, d’acord amb el projecte obrant a
l’expedient subscrit per l’arquitecte Josep Maria Gràcia Bonamusa i visat en data 22
de novembre de 2017, amb el número 2017402095.
La llicència queda condicionada al compliment dels condicionants generals i els
particulars següents:
Abans d’iniciar les obres caldrà presentar:
- Un aval de runes per un import de 120,20.- euros.
- Projecte executiu visat pel corresponent col·legi professional.
- Full d’assumeix del tècnic responsable de la coordinació.
- Full d’assumeix de l’arquitecte tècnic.
- Definició dels colors a realitzar segons art. 28.2. bis (Modif Puntual PGOU
núm. 3) El color dels paraments verticals hauria de ser el blanc, per una millor
integració amb les edificacions de l’entorn. Caldrà també concretar el color i
materials de la serralleria, obertures i persianes.
- Xarxes de serveis afectades i solució per a la seva supressió. Amb planta del
carrer i façanes a E:1/100 i fotografies d’estat actual.
- Plànols en format dwg per a realitzar comprovacions.

-

Pel que fa al compliment del decret d’habitabilitat, caldrà justificar que el
projecte executiu visat compleix l’annex 4 grup f del Decret 141/2012, de 30
d’octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d’habitabilitat dels
habitatges i la cèdula d’habitabilitat, havent de justificar també de l’annex 1 els
apartats 3.8 i 3.11.
- Que pel que fa a la justificació del compliment del Codi Tècnic de l’Edificació.
- Caldrà justificar la solució constructiva per protegir de la humitat del terreny
els espais en contacte amb aquest.
- Les plaques solars en cas que s’instal·lin a la coberta inclinada caldrà
col·locar-les integrades o en el cas que s’instal·lin de tub situades en el
mateix pla de la coberta. En les cobertes planes s’hauran de col·locar en
posició planera o justificar que no es percebran des de la via pública. En cap
cas es podran instal·lar dipòsits d’aigua calenta sanitària sobre la coberta.
- Caldrà que els aparells exteriors d’aire condicionat s’instal·lin en punts que no
es vegin des de la via pública i no afectin a les finques veïnes.
- Les especies a plantar hauran de ser d’acord amb l’article 5 de l’Ordenança
de Protecció de l’arbrat del municipi de Llançà de 29 d’abril de 2010, BOP
Núm. 81.
- Caldrà justificar el nombre d’exemplars a plantar o mantenir, que hauran de
tenir una alçada mínima de dos metres i un perímetre mínim de 30 cm,
mesurat a 1,00 metre de terra.
- En el plànol topogràfic d’estat actual del projecte executiu visat, caldrà grafiar
els pins i oliveres preexistents i plànol topogràfic de la proposta justificant el
nombre d’arbrat a mantenir o plantar de nou, així com la seva espècie.
- La vegetació a plantar haurà de complir Llei 5/2006, de 10 de maig, del Llibre
Cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals. I entre d’altres
l’article 546-5.1.
- En cas que l´obra estigués afectada per les normatives que regulen les xarxes
de serveis, caldrà convenir la seva regulació amb la companyia corresponent i
aportar una còpia del conveni a l´Ajuntament, per a la seva revisió.
- En cas de realitzar parts de l’estructura amb acer, al finalitzar l’obra caldrà
aportar el corresponent certificat de resistència dels diferents elements.
- Caldrà realitzar les escomeses soterrades a nivell de la tanca de la parcel·la.
Segon.- DENEGAR la llicència per la instal·lació d’un ascensor i una escala exterior,
atès que es tracta d’una ampliació del volum edificat, en un habitatge que no
compleix la reculada respecte les parcel·les veïnes i es troba en volum disconforme.
Tercer.- DENEGAR la llicència per la construcció d’una piscina atès que es
considera com un volum ampliat, ja que aproximadament un 40% de la seva
superfície es troba a cota 80,16 superant la cota de 78,66, és a dir part de la
plataforma es situa a 1,50 metres per sobre del terreny natural.
Quart.- APROVAR la liquidació número 1805000010, per un import de 2.911,93.euros corresponent a l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
Cinquè.- APROVAR la liquidació número 1863000010, per un import de 469,67.euros corresponent la taxa per llicències.
Sisè.- COMUNICAR a l’interessat 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.
Setè.- NOTIFICAR el present acord a l’interessat.
Vuitè.-DONAR-NE TRASLLAT a la policia local.

2.2.2) Josep Javier Pérez Cailla, mitjançant escrit RE 2017/12523, de data 15 de
novembre de 2017 ha sol·licitat que es repinti una línia groga que hi ha davant de la
seva finca, amb placa de gual número 208, situada al carrer Afora, 29.
En data 20 de novembre de 2017, la Prefectura de la Policia Local ha emès un
informe favorable, fent constar que l’amplada del garatge on hi ha la placa de gual
número 208 és de 2,05 metres.
L’òrgan competent per a resoldre les sol·licituds de llicències és la Junta de Govern
Local per delegació de 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.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- CONCEDIR llicència a Perez Cailla Josep Javier licitat que es repinti 4
metres d’una línia groga, a l’altre costat de carrer, a la vorera que hi ha davant de la
seva finca, amb placa de gual número 208, situada al carrer Afora, 29, previ
pagament de la taxa corresponent.
Segon.- APROVAR la liquidació número 1802009028, per un import de 63,20.- €,
corresponent a la senyalització amb pintura groga.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a la interessada i DONAR TRASLLAT al
Servei de Recaptació a efectes de cobrament.
2.2.3) Jordi Alemany, actuant en nom i representació d’Inmobiliaria Camó S.L,
mitjançant escrit 2017/12911, de data 30 de novembre de 2017, ha sol·licitat la
cessió gratuïta i degudament urbanitzada, de la superfície de vorera de la finca
situada a la carretera N-260, al P.K. 14+342 amb la referència cadastral
2930101EG1923S0001RU.
A l’esmentada finca s’ha sol·licitat llicència per la construcció d’un mur de contenció.
Inmobiliaria Camó SL, és propietària en ple domini de la finca situada a Llançà,
Finca núm. 6751 Inscrita al Registre de la Propietat de Roses-2, Tom 2.327, llibre
105
de
Llançà,
foli
19,
formada
per
les
finques
cadastrals
3128105EG1932N0001UO,
la
3228106EG1932N0001IO,
la
3228107EG1932N0001JO,
la
3128111EG1932N0001AO
i
la
2930101EG1923S0001RU.
L’arquitecte assessor municipal, en data 19 de gener de 2018, ha emès informe fent
constar que la cessió s’ajusta a les alineacions del Planejament General.
El Pla General d’Ordenació Urbana de Llançà, aprovat definitivament en data
06.03.2002 i Text refós de data 28.05.2002, qualifica els terrenys com a zona ciutat
jardí clau 87c i en part com a sistema viari.
D’acord amb l’article 27.1 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística en concordança amb l’article
192.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei d’urbanisme, és inneccessària la llicència de parcel·lació.
La normativa d’aplicació ve donada per l’article 31 del Decret 336/1988, de 17
d’octubre pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:

Primer.- DECLARAR, la innecessarietat de llicència de segregació de la finca
registral
6751,
concretament
de
la
finca
cadastral
número
2930101EG1923S0001RU, de la següent porció de terreny:
“Peça de terreny de forma arquejada de 2,5 m d’amplada per 123 metres de llarg,
amb una superfície 307,79 m2, que limita: al Nord amb el terme municipal de Colera;
a l’est amb Ctra. N-260, al Sud amb el carrer Almogàvers i a l’oest amb les finques
propietat de Marta Casas Cuixart, Alexander Everken, Gerard Robert Jouany i
Antonio Audisio,”
Tercer.- ACCEPTAR de Inmobiliaria Camó SL, la cessió gratuïta de la finca
segregada que a continuació es descriu, d’acord amb el plànol adjunt:
“ Peça de terreny de forma arquejada de 2,5 m d’amplada per 123 metres de llarg,
amb una superfície 307,79 m2, que limita: al Nord amb el terme municipal de Colera;
a l’est amb Ctra. N-260, al Sud amb el carrer Almogàvers i a l’oest amb les finques
propietat de Marta Casas Cuixart, Alexander Everken, Gerard Robert Jouany i
Antonio Audisio. L’esmentada superfície es destinarà a vialitat, concretament a la
construcció d’una vorera, que serà executada per Inmobiliaria Camó SL.
Quart.- QUALIFICAR la finca cedida com a bé de domini públic de l’Ajuntament de
Llançà, d’acord amb el Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament del Patrimoni dels Ens Locals.
Cinquè.- PROCEDIR a la inscripció de l’esmentada finca a l’Inventari de Béns de
l’Ajuntament de Llançà i al Registre de la Propietat de Roses-2.
Sisè.- AUTORITZAR el Sr. Alcalde-President d’aquest Ajuntament per a la signatura
de tots els documents necessaris per a l’executivitat del present acord, i convocar al
cedent per formalitzar la cessió en escriptura pública quan sigui citat a l’efecte.
Setè.- NOTIFICAR aquest acord a l’interessat.
4.- Atenció al ciutadà, Benestar i Família, Salut, Dona i Paisatge urbà
A proposta de la Regidora Delegada de l’Àrea d’Atenció al ciutadà, Benestar
Família, Salut, Dona i Paisatge Urbà, s’adopten els següents acords:

i

4.2 Serveis de Benestar i Família
4.2.1) L’Àrea de Benestar del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, en escrit RE núm.
253 de data 11-01-2018, proposa la continuïtat de realització dels tallers de memòria
i de gimnàstica del “Programa d’Atenció i Prevenció a la Dependència”, per aquest
any.
És d’interès municipal la realització dels dos tallers de memòria i un de gimnàstica
per al Casal municipal del Pensionista, a la primavera i a la tardor, amb un cost
total de 2.700 €.
Consta a l’expedient informe de la Intervenció que hi ha consignació a l’aplicació
pressupostària 2018.231.227.99 del Casal Municipal del Pensionista, per realitzar-hi
els tallers.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- SOL.LICITAR a l’Àrea de Benestar del Consell Comarcal de l’Alt Empordà
la realització de dos tallers de memòria a la primavera i dos a la tardor, i un de

gimnàstica a la primavera i un altre a la tardor, inclosos en el “Programa d’Atenció i
Prevenció a la Dependència” aquest any, al Casal Municipal del Pensionista.
Segon.- APROVAR la despesa de 2.700 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària
2018.231.227.99 del Casal Municipal del Pensionista.
Condicionat: A la prèvia aprovació definitiva del pressupost del Casal del Pensionista
de Llançà per al present exercici.
Tercer.- TRASLLADAR el present acord a l’Àrea de Benestar del CCAE i a l’Àrea
d’intervenció municipal.
4.2.2) Creu Roja Llançà realitza el servei de transport amb vehicle adaptat per a les
persones usuàries al Centre de Dia Albera- Cap de Creus de Llançà.
En data 18-01-2018 presenta pressupost per continuar realitzant el servei durant
l’any 2018, amb un cost de 17.712 € exempts d’IVA.
La Interventora acctal. ha informat que consta consignació pressupostària suficient
per atendre la despesa proposada per un màxim de 17.712.-€, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 2018/231.227.06, condicionada a l’aprovació definitiva del
pressupost.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- APROVAR el pressupost de Creu Roja Llançà per realitzar el servei de
transport amb vehicle adaptat per a les persones usuàries al Centre de Dia AlberaCap de Creus de Llançà, amb els termes que consten a l’expedient.
Segon.- APROVAR la despesa de 17.712 € exempts d’IVA amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 2018/231.227.06, condicionada a l’aprovació definitiva del pressupost
municipal.
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord a Creu Roja Llançà i TRASLLADAR-LO a l’Àrea
d’Intervenció municipal.
4.2.3) Creu Roja Llançà realitza el servei de transport amb vehicle adaptat per a les
persones de Llançà usuàries als Centres ALTEM i Les Acàcies.
En data 18-01-2018 presenta pressupost per continuar realitzant el servei durant
l’any 2018, amb un cost de 13.260 € exempts d’IVA.
La Interventora acctal. ha informat que consta consignació pressupostària suficient
per atendre la despesa proposada per un màxim de 13.260.-€, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 2018/231.227.06, condicionada a l’aprovació definitiva del
pressupost.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- APROVAR el pressupost de Creu Roja Llançà per realitzar el servei de
transport amb vehicle adaptat per a les persones de Llançà usuàries als Centres
ALTEM i Les Acàcies, amb els termes que consten a l’expedient.
Segon.- APROVAR la despesa de 13.260 € exempts d’IVA amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 2018/231.227.06, condicionada a l’aprovació definitiva del pressupost
municipal.
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord a Creu Roja Llançà i TRASLLADAR-LO a l’Àrea
d’Intervenció municipal.

4.2.4) Per Providència d’Alcaldia, s’ha iniciat expedient de contractació per a la
gestió del Centre de dia i acolliment diürn de Llançà, mitjançant la modalitat de
concessió, per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos
criteris d'adjudicació.
S’ha emès informe d'Intervenció i informe de Secretaria sobre la legislació aplicable,
el procediment a seguir i l'òrgan competent per a aprovar i adjudicar el contracte.
Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb allò que
estableix l’article 109 i la Disposició Addicional Segona del Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes
del Sector Públic,
Aquesta Junta de Govern Local ACORDA:
Primer.- INICIAR el procediment d’adjudicació del contracte de serveis per a la
gestió del Centre de dia i acolliment diürn de Llançà, mitjançant la modalitat de
concessió, per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos
criteris d'adjudicació.
Segon. Que es redactin els corresponents Plecs de clàusules administratives
particulars i de Prescripcions tècniques que han de regir el contracte i el procés
d’adjudicació.
Tercer. Que l’Interventor faci la retenció de crèdit que acrediti que existeix crèdit
suficient i adequat per a finançar la despesa que comporta la celebració d’aquest
contracte.
Quart. Donar compte de totes les actuacions a aquesta Alcaldia per a que resolgui el
què sigui procedent.
4.3 Serveis de Salut
4.3.1) M. ANTÒNIA PAGÈS MALLOL, actuant en nom i representació de l’Associació
CATALUNYA CONTRA EL CANCER, mitjançant escrit RE 2017/12377, de data 8 de
novembre de 2017, sol·licita un ajut econòmic per a l’assemblea local de l’Associació
Catalunya contra el càncer per al 2018 .
Consta a l’expedient informe favorable de la Intervenció Municipal, que a la partida
pressupostària 2018.231.48 hi ha consignació per concedir un ajut econòmic, prèvia
aprovació definitiva del pressupost municipal d’aquest exercici.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- CONCEDIR a l’Associació Catalunya contra el Càncer un ajut econòmic
per import de 540 € destinats a la col.lecta de l’any en curs a benefici de l’entitat.
Condicionat: A la prèvia aprovació definitiva del pressupost municipal per al 2018.
Segon.- ORDENAR el pagament de l’ajut econòmic de 540 € amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 2018.231.48
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord a la peticionària i TRASLLADAR a l’Àrea
d’Intervenció.
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) CONCEPCION CRUZ BURGUILLO actuant en representació de l’Associació
Cultural i Juvenil Llança’t, mitjançant escrit RE núm. 2017/13247, de data
14/12/2017, ha sol·licitat una subvenció per a les activitats pròpies de l’entitat.
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 2017 una subvenció per import de 1.700 €
en concepte d’ajut directe per l’associació Cultural i Juvenil Llança’t.
L’Àrea d’intervenció ha donat conformitat de la justificació de les despeses
presentades.
L’Associació ha presentat justificants per import de 972,86€, no arribant al doble del
total concedit.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local adopta el següent
ACORD
Primer.- CONCEDIR a l’Associació Cultural i Juvenil Llança’t una subvenció de
1.700€ en concepte d’ajut directe per a les activitats pròpies de l’entitat, amb càrrec
a l’aplicació pressupostària 480.00.326, del pressupost municipal per a l’exercici
2017.
Segon.- AUTORITZAR el pagament a l’Associació Cultural i Juvenil Llança’t de la
totalitat de la subvenció per import de 1.700 € corresponent al 100 % del total
concedit en concepte de subvenció, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
480.00.326 del pressupost municipal per l’exercici 2017.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a la interessada i DONAR TRASLLAT a l’àrea
d’Intervenció, als efectes oportuns.
5.4 Serveis d'Esports
5.4.1) Teresa Costa actuant en representació de l’Associació de CB GRIFEU,
mitjançant escrit RE núm. 2017/13603, de data 29/12/2017, ha sol·licitat una
subvenció per a les activitats pròpies de l’entitat.
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 2017 una subvenció per import de 5.400€ en
concepte d’ajut directe per el Club Grifeu.
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.
L’Àrea d’intervenció ha donat conformitat de la justificació de les despeses
presentades.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local adopta el següent
ACORD

Primer.- CONCEDIR al Club de basquet Grifeu, una subvenció de 5.400 € 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 2017.
Segon.- AUTORITZAR el pagament al Club de basquet Grifeu, de la subvenció per
import de 5.400 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 480.00.340, del
pressupost municipal per l’exercici 2017.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a l’ interessat i DONAR TRASLLAT A l’àrea
d’Intervenció als efectes oportuns.
7.- Ensenyament i Medi Ambient
A proposta de la Regidora Delegada d’Ensenyament i Medi Ambient, s’adopten els
següents acords:
7.1 Serveis d'Ensenyament
7.1.1) NURIA ARRUFAT actuant en representació de l’Associació AMPA IES
LLANÇA, mitjançant escrit RE núm. 2017/13556, de data 28/12/2017, ha sol·licitat
una subvenció per a les activitats pròpies de l’entitat.
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 2017 una subvenció per import de 1.000€ en
concepte d’ajut directe per l’associació AMPA IES 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.
L’Àrea d’intervenció ha donat conformitat de la justificació de les despeses
presentades.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local adopta el següent
ACORD
Primer.- CONCEDIR a l’Associació AMPA IES LLANÇA una subvenció de 1.000€
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 2017.
Segon.- AUTORITZAR el pagament a l’AMPA IES LLANÇÀ per import de 1.000 €
corresponent al 100% del total concedit en concepte de subvenció, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 480.00.320 del pressupost municipal per l’exercici 2017.
Tercer.- 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 les onze hores 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.

