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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE
DATA 4-02-2019
A la Vila de Llançà, a quatre 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 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 el Regidor Sr. Joan Carles Mora i
Torrent i 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 28-01-2019, que s’aprova. Seguidament s’entra en l’ordre del
dia:

1.- Alcaldia, Govern Local i Negociació col.lectiva
A proposta de l’Alcalde, s’adopta el següent acord:
1. 2 Serveis de Govern Local
1.2.1) El Sr. Antonio Barneda Serradell, amb NIF núm. 40459962-H, en la seva
qualitat de propietari de la finca situada al paratge La Salanca de Llançà, ha
proposat la cessió gratuïta del seu ús, per un període de quatre anys, a favor
de l’Ajuntament de Llançà.
La finca anteriorment descrita està qualificada urbanísticament, en part, en el
Pla General ’Ordenació Urbana de Llançà, aprovat definitivament en data 6 de
març de 2002 i en el Text refós de data 28 de maig de 2002, com a sol no
urbanitzable.
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, i l’article

206.3 del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- ACCEPTAR del Sr. Antonio Barneda Serradell la cessió gratuïta de
l’ús, durant un període de quatre anys, de la finca que a continuació es
descriu, d’acord amb el plànol adjunt a l’expedient respectiu:
“ Polígon 4 Parcel·la 29, Ref. Cadestral 17099A004000290000OF, de
superfície aproximada 3.547 m2, en la que hi ha construïda una
edificació de 138 m2.”
Segon.- DESTINAR el terreny cedit a usos socials, d’acord amb el Decret
336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del Patrimoni dels
Ens Locals i, concretament, a implantar el Projecte d’Horts Solidaris per tal
d’afavorir el seu conreu agrícola amb destinació a l’autoconsum.
Tercer.- AUTORITZAR el Sr. Alcalde-President d’aquest Ajuntament per a la
signatura de tots els documents necessaris per a l’execució del present 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) I. Identificació de l’expedient:
Expedient número GEABS 127/2019, relatiu a minoració de metres d’una
concessió administrativa de parada al mercat de la Vila.
II. Relació de Fets
1. La Sra. Carmen FERNÁNDEZ SANTIAGO, mitjançant escrit RE. 2019/485
de data 16 de gener de 2019, sol·licita minorar en 2 metres lineals, la seva
parada amb llicència núm. 31 del mercat setmanal de la Vila que actualment en
té autoritzats 10 m.l.
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. 31 a nom de la Sra. Carmen FERNÁNDEZ
SANTIAGO del mercat no sedentari de la Vila, amb la qual cosa la parada
passarà a tenir una llargària total de 8 ml.

Segon.- NOTIFICAR el present acord a la interessada, i DONAR-NE COMPTE
al servei de Gestió Tributària, als efectes del Padró de Taxes per la prestació
de serveis de mercat.
2.1.2) I. Identificació de l’expedient:
Expedient número GEABS 140/2019, referent a la sol·licitud de llicència
administrativa provisional per una parada al mercat setmanal del Port.
Antecedents:
Maria Daza Pons, mitjançant escrit R.E.: 2019/126 de data 7 de gener de
2019, sol·licita pròrroga de la llicència provisional de la parada núm. 51-1 del
mercat setmanal del Port de venda de plantes d’aire, per haver finalitzat el
termini de vigència de la seva autorització a data 31 de desembre de 2018,
segons consta a l’expedient P108 17/2018 aprovat per JGL de data 23 de març
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. 51-1 del mercat del Port a nom de Maria Daza Pons, 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. 51-1 del
mercat no sedentària del Port a Maria Daza Pons, en relació a la seva
sol·licitud R.E.: 2019/126 de data 7 de gener de 2019, per a la venda de
plantes d’aire, amb una longitud de parada de 4 metres lineals que tot seguit
s’indica al mercat setmanal del Port, 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
la interessada 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, aquesta no
tindrà dret a indemnització ni a compensacions de cap mena.
c) La Interessada 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.- APROVAR la relació núm. 1976000080 d’aprovació de liquidacions de
taxa de mercats per import de 191,60.-€. referida a l’anterior autorització.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a la interessada i TRASLLADAR el
mateix al servei de Recaptació als efectes de practicar les corresponents
liquidacions i gestió de cobrament.
2.1.3) I. Identificació de l’expedient:
Expedient número GEABS 176/2019
II. Relació de Fets
1. Que a la Sra. Josefa GORRETA ORTIZ, titular de la llicència de la
parada núm. 14 del mercat no sedentari de la Vila de venda de roba amb
6ml, se li va incoar expedient sancionador P121/2016 pel deute tributari
de l’esmentada llicència contret amb aquest Ajuntament de l’any 2009 a
l’any 2015, per el 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 21
de gener 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 a la Sra. Josefa GORRETA ORTIZ , 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 a la Sra. Josefa GORRETA ORTIZ, 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 la interessada.
2.1.4) I. Identificació de l’expedient:
Expedient número GEABS 178/2019
II. Relació de Fets
1. Que el Sr. Josep SUÑER SERRA, titular de la llicència de la parada
núm. 37 del mercat no sedentari de la Vila de venda de fruites i verdures
amb 8ml, se li va incoar expedient sancionador P121/2016 pel deute
tributari de l’esmentada llicència contret amb aquest Ajuntament dels
anys 2014 i 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 28 de gener 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. Josep SUÑER SERRA, 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. Josep SUÑER SERRA, 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.
2.1.5) En data 29 de gener de 2019, el senyor Andreu Masferrer i Clariana,
actuant en nom i representació de SOREA, Sociedad Regional de
Abastecimiento, S.A., arrendatària del Servei Municipal d’Abastament d’Aigua
Potable de Llançà, va presentar escrit amb registre d’entrada número 767,
mitjançant el que sol.licita l’aprovació de la liquidació corresponent al 4t
trimestre de 2018 que té un saldo favorable a l’Ajuntament per import de
30.154,23.-€
Un cop revisada la liquidació presentada, s’ha informat favorablement pels
serveis econòmics.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- APROVAR la liquidació presentada per SOREA, Sociedad Regional
de Abastecimiento, S.A., corresponent al 4t trimestre de 2018, que té un saldo
favorable per l’Ajuntament per import de 30.154,23.-€
Segon.- NOTIFICAR el present acord a l’interessat i DONAR TRASLLAT del
mateix al departament de Tresoreria.
2.1.6) Des de la junta del 8 d’octubre de 2018, s’han generat les següents
factures que han de ser aprovades per Junta de Govern Local:
1.- Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., amb el número de factura
18SM1627/1002138 per import de 65.054,00€ corresponent a la recollida i
neteja vial al mes de setembre.
2.- Consell Comarcal de l’Alt Empordà, amb registre d’entrada 8809/2018 per
import de 57.020,93€ corresponent a la liquidació d’utilització de l’abocador del
mes d’agost.
3.- Consell Comarcal de l’Alt Empordà, amb registre d’entrada 9258/2018 per
import de 32.264,35€ corresponent a la liquidació d’utilització de l’abocador del
mes de setembre.
4.- Fundació Catalana de l’Espai, amb el número de factura 2612 per import de
42.272,73€ en concepte “casal d’estiu 2018”.
5.- Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., amb el número de factura
18SM1627/1002385 per import de 65.054,00€ corresponent a la recollida i
neteja vial al mes d’octubre.
6.- Construccions Fusté, S.A., amb el número de factura 209 per import de
19.994,81€ en concepte “reparació asfalt cementiri els Ximblars”.

7.- Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., amb el número de factura
18SM1627/1002692 per import de 65.054,00€ corresponent a la recollida i
neteja vial al mes de novembre.
8.- Consell Comarcal de l’Alt Empordà, per import de 26.977,50€ corresponent
al 50% de la quota de serveis bàsics i prestació d’urgència del 2018.
El número assignat a l’expedient és: GEABS 72/2019 .
De conformitat amb el que disposa l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003 de
28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Regim Local
de Catalunya.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Únic.- Aprovar les següents factures que s’han generat des de la Junta del 8
d’octubre:
1.- Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., amb el número de factura
18SM1627/1002138 per import de 65.054,00€ corresponent a la recollida i
neteja vial al mes de setembre.
2.- Consell Comarcal de l’Alt Empordà, amb registre d’entrada 8809/2018 per
import de 57.020,93€ corresponent a la liquidació d’utilització de l’abocador del
mes d’agost.
3.- Consell Comarcal de l’Alt Empordà, amb registre d’entrada 9258/2018 per
import de 32.264,35€ corresponent a la liquidació d’utilització de l’abocador del
mes de setembre.
4.- Fundació Catalana de l’Espai, amb el número de factura 2612 per import de
42.272,73€ en concepte “casal d’estiu 2018”.
5.- Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., amb el número de factura
18SM1627/1002385 per import de 65.054,00€ corresponent a la recollida i
neteja vial al mes d’octubre.
6.- Construccions Fusté, S.A., amb el número de factura 209 per import de
19.994,81€ en concepte “reparació asfalt cementiri els Ximblars”.
7.- Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., amb el número de factura
18SM1627/1002692 per import de 65.054,00€ corresponent a la recollida i
neteja vial al mes de novembre.
8.- Consell Comarcal de l’Alt Empordà, per import de 26.977,50€ corresponent
al 50% de la quota de serveis bàsics i prestació d’urgència del 2018.
2.3 Serveis d'Urbanisme
2.3.1) Miguel Borrell Noguera, actuant en nom i representació de CP Fané, 27,
escala A, mitjançant escrit RE 2018/11181, de data 17 de desembre de 2018,
ha sol·licitat llicència municipal per la instal·lació d'un ascensor, a la finca
situada al carrer Fener, 27.
El número assignat a l’expedient és: F131 44/2018.
L’arquitecte assessor municipal, en data 24 de gener de 2018, ha emès informe
favorable fent constar que el projecte no comporta cap tipus de variació en cap
dels paràmetres, ja que les obres descrites, comporten la instal·lació de
l’ascensor, en la previsió que hi havia existent a l’edifici, aprofitant la cambra de

màquines que es va deixar a la coberta, i per tant, només es preveu la obertura
dels buits dels forjats previstos així com l’excavació i formació del fossat
d’ascensor a nivell de soterrani.
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 CP Fané, 27, escala A, llicència municipal per la
instal·lació d'un ascensor, a la finca situada al carrer Fener, 27, d’acord amb el
projecte obrant a l’expedient subscrit per l’arquitecte Miguel Borrell Noguera i
visat en data 4 de desembre de 2018, amb el número 2018402639.
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.
Segon.- APROVAR la liquidació numero 1905000026 per un import de
1.034,42.- euros, corresponent a l’impost sobre construccions, instal·lacions i
obres.
Tercer.- APROVAR la liquidació numero 1963000025 per un import de 166,84.euros, corresponent a la taxa administrativa.
Quart.- APROVAR la liquidació numero 1979000016 per un import de 10,12.euros, corresponent a la taxa per la gestió de terres a l’abocador.
Cinquè.- 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.
Sisè.- DONAR-NE TRASLLAT a la policia local.
Setè.- NOTIFICAR el present acord a la persona interessada.

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’adopta el següent acord:
3.1 Serveis de Turisme
3.1.1) L’ESCOLA D'HOSTALERIA I TURISME DE GIRONA realitza una
formació professional de guia (informació i assistència turístiques).
El número assignat a l’expedient és: GEABS 175/2019 .
L’Oficina de Turisme, sobretot a partir del mes de febrer, març i Setmana
Santa, ateses les activitats que s’hi realitzen, enfocades a la millora turística
del municipi i a donar un bon servei als ciutadans i visitants del municipi, té
disponibilitat per admetre estudiants en pràctiques.

L’ESCOLA D'HOSTALERIA I TURISME DE GIRONA proposa la signatura d’un
conveni de col·laboració per a pràctiques en empreses, concretament a
l’Oficina de Turisme, d’un estudiant que està cursant la formació abans
esmentada, que farà 120 hores, en el període comprès del 4 de febrer al 20 de
març, sense cap cost per l’Ajuntament.
D’acord amb el que disposa Art. 86 de la Llei 39/2015, d’ 1 d’ octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en relació a
la subscripció de convenis que tinguin per objecte satisfer l’interès públic.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- APROVAR el conveni de col·laboració per a pràctiques en empreses,
subscrit entre l’Escola d’Hostaleria i Turisme de Girona i l’Ajuntament de
Llançà, per la realització de pràctiques a l’Oficina de Turisme, d’un estudiant
que està cursant la formació professional de guia (informació i assistència
turístiques) a l’Escola d’Hostaleria i Turisme de Girona amb una durada de 120
hores, en el període comprès del 4 de febrer al 20 de març, sense cap cost per
l’Ajuntament.
Segon.- FACULTAR el Sr. Alcalde per a la seva signatura i per dictar tots els
acords que calguin per al desplegament i efectivitat del present acord del 4 de
febrer al 20 de març.
Tercer.- FACULTAR el tècnic de l’Àrea de Turisme, Sr. Philippe Verdoodt, per
signar els documents del seguiment de les pràctiques de l’alumne.
Quart.- NOTIFICAR aquest acord a l’Escola d’Hostaleria i Turisme de Girona i
TRASLLADAR-LO al tècnic de l’Oficina de Turisme.

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 i
Família, Salut, Dona i Paisatge Urbà, s’adopten els següents acords:
4.3 Serveis de Salut
4.3.1) Pro-Activa Serveis Aquàtics, S.L., és l’adjudicatària del contracte del
Servei de prevenció, vigilància, salvament i socorrisme a les platges de Llançà,
per acord de la Junta de Govern Local de data 25 de maig de 2017, pel termini
de 2 temporades, corresponents als estius 2017 i 2018, del 24 de juny a l’11 de
setembre, ambdós inclosos.
D’acord amb la clàusula sisena dels Plecs de clàusules administratives
particulars, el contracte pot ser objecte de dues pròrrogues, d’un any cada una,
sense que la durada de la vigència incloses les pròrrogues pugui superar els 4
anys.
La Junta de Govern de data 17 d’agost de 2018 va aprovar la modificació del
contracte amb Pro-Activa Serveis Aquàtics, S.L., pel període juliol a setembre,
en el sentit d’incorporar una moto aquàtica, per tal de millorar les prestacions i
la seguretat dels usuaris.

És interès d’aquest Ajuntament ampliar el servei a tota la temporada del servei
de platges.
La clàusula setena del Plec de clàusules administratives particulars, preveu que
el contracte només podrà modificar-se per raons d’interès públic.
Essent d’interès públic cobrir tota la temporada del servei de prevenció,
vigilància, salvament i socorrisme a les platges de Llançà, amb la incorporació
de la moto aquàtica, es procedent la modificació del contracte.
En data 16 d’octubre de 2018, R.E. 9327, Pro-Activa Serveis Aquàtics, S.L.
sol·licita pròrroga del contracte per l’estiu 2019 i la modificació del mateix en el
sentit d’ampliar el període a prestar amb la moto aquàtica a tota la temporada i
estima la modificació del contracte en 650 €/anuals sense impostos i 136,50
€/anuals d’IVA, el que fa un total de 786,50 €/anuals IVA inclòs.
Per la Intervenció municipal s’ha emès informe favorable de fiscalització a la
realització de la despesa, fent constar que existeix consignació pressupostària
a l’aplicació núm. 2019/231.227.06 del pressupost de l’exercici 2019.
Les modificacions en cap cas afecten les condicions essencials del contracte, i
no superen el 20 % de l’import inicial del contracte.
S’omet el tràmit d’audiència previst a l’art. 211 del Text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14
de novembre, atès que el contractista no oposa cap inconvenient en ampliar la
prestació de serveis, i ha presentat la seva oferta.
De conformitat amb el que disposa l’apartat segon de la Disposició transitòria
primera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector Públic, i
art. 23, 105, 106, 110, 156, 211, 219, 303 i Disposició Addicional Segona del
Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- PRORROGAR el contracte del Servei de prevenció, vigilància,
salvament i socorrisme a les platges de Llançà”, per la temporada d’estiu 2019,
amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives Particulars, al Plec de
Prescripcions Tècniques i a les propostes tècniques i econòmiques
presentades pel licitador, que formen part del contracte.
Segon.- APROVAR la modificació del contracte de serveis de “Prevenció,
vigilància, salvament i socorrisme a les platges” de Llançà, amb Pro-Activa
Serveis Aquàtics, S.L., amb la incorporació d’una moto aquàtica tota la
temporada de platges.
Tercer.- AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa a la consignació
pressupostària 2019/231.227.06 del pressupost de l’exercici 2019.
Quart.- REQUERIR a Pro-Activa Serveis Aquàtics, S.L., perquè en el termini
màxim de 15 dies a comptar des de la data en que se li notifiqui el present
acord de modificació, procedeixi a incrementar la garantia definitiva dipositada,
proporcionalment al nou preu del contracte, per un import de 32,50 €.
Cinquè .- NOTIFICAR el present acord al contractista, Pro-Activa Serveis
Aquàtics, S.L., i citar-lo per a la formalització de la pròrroga i de la modificació
del contracte en el termini màxim de quinze dies a partir de la rebuda de la
notificació de l’esmentat acord.

Sisè.- PUBLICAR aquest acord al Perfil del contractant de l’Ajuntament de
Llançà.
Setè.- COMUNICAR al Registre Públic de Contractes del Sector Públic la
informació relativa a la modificació del contracte i a la pròrroga.
Vuitè.- DONAR TRASLLAT de l’esmentat acord a la intervenció municipal.

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) Alfonso Vila i Cuadrado en representació de Consell Esportiu de l’Alt
Empordà, en data 25 d’octubre de 2018, R.E. núm. 9779, sol·licita pròrroga del
contracte de “Gestió del servei de Casal esportiu” per l’estiu 2019.
La Junta de Govern Local de data 9 de juny de 2016, va adjudicar el contracte
per la prestació del servei de Casal esportiu, per un termini de 2 anys,
concretament els estius 2016 i 2017, per un import de 27.806,48 €/any sense
impostos, i 0 € d’IVA per ser una activitat exempta d’IVA.
La clàusula sisena del Plec de clàusules administratives, assenyala que el
contracte podrà ser objecte de dues pròrrogues d’un any cada una, sense que
la durada de la seva vigència, incloses les pròrrogues, pugui excedir de 4 anys.
Per la Intervenció municipal s’ha emès informe favorable de fiscalització,
assenyalant que consta consignació pressupostària suficient per atendre la
despesa proposada, a l’aplicació pressupostària núm. 2019/340.227.06 del
pressupost de despeses de l’exercici 2019 del Patronat d’Esports.
Pels Serveis Jurídics s’ha emès informe en relació a la legislació aplicable, i
assenyalant el procediment a seguir i l'òrgan competent per a prorrogar el
contracte.
Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb l’establert a
la Disposició transitòria primera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del sector Públic i als articles 23 i 303 del Text refós de la Llei de
contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer. PRORROGAR el contracte de gestió del “Servei del Casal esportiu” a
Consell Esportiu de l’Alt Empordà, per l’estiu 2019, amb subjecció al Plec de
Clàusules Administratives Particulars, al Plec de Prescripcions Tècniques i a
les propostes tècniques presentades pel licitador, que formen part del contracte
inicial.
Segon.- Autoritzar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària núm.
2019/340.227.06 del pressupost de despeses de l’exercici 2019 del Patronat
d’esports.
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a l’interessat.
Quart.- DONAR TRASLLAT de l’esmentat acord a la intervenció municipal.

5.4.2) Jose Burgueño Yudise actuant en representació de la Unió Excursionista
Llançanenca, mitjançant escrit RE núm. 7851/2018, de data 2 de setembre de
2018, 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 2019 una subvenció per import de
3.000€ en concepte d’ajut directe per la Unió Excursionista Llançanenca.
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: D1572 8/2018 .
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- CONCEDIR a la Unió Excursionista Llançanenca una subvenció de
3.000€ 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:
1) Memòria detallada de l’activitat o activitats realitzades.
2) Factures originals corresponents a les despeses derivades de
l’activitat
Segon.- NOTIFICAR el present acord a l’interessat
5.4.3) Carles Ferrandez actuant en representació del Club Nàutic Llançà,
mitjançant escrit RE núm. 11232/2018, de data 18 de desembre de 2018, 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 2019 una subvenció per import de
1.620€ en concepte d’ajut directe per el Casal Esportiu.
Consta en el pressupost per a l’exercici 2019 una subvenció per import de 140€
en concepte d’ajut directe per la neteja Submarina.
Consta en el pressupost per a l’exercici 2019 una subvenció per import de
1.080€ en concepte d’ajut directe per el marcatge de tonyines.
Consta en el pressupost per a l’exercici 2019 una subvenció per import de 180€
en concepte d’ajut directe per el concurs de pesca.
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: D1572 11/2018 .
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- CONCEDIR al Club Nàutic Llançà una subvenció de 1.620€ en
concepte d’ajut directe per el Casal Esportiu, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 480.00.340, del pressupost municipal per a l’exercici 2019.
Segon.- CONCEDIR al Club Nàutic Llançà una subvenció de 140€ en
concepte d’ajut directe per la neteja submarina, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 480.00.340, del pressupost municipal per a l’exercici 2019.
tercer.- CONCEDIR al Club Nàutic Llançà una subvenció de 1.080€ en
concepte d’ajut directe per el marcatge de tonyines, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 480.00.340, del pressupost municipal per a l’exercici 2019.
Quart.- CONCEDIR al Club Nàutic Llançà una subvenció de 180€ en concepte
d’ajut directe per la pesca submarina, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
480.00.340, del pressupost municipal per a l’exercici 2019.
condicionants:
- Per percebre les 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 les activitats, els següents documents:
1) Memòria detallada de l’activitat o activitats realitzades.
2) Factures originals corresponents a les despeses derivades de
l’activitat
Cinquè.- NOTIFICAR el present acord a l’interessat

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) L’ASSOCIACIO CULTURAL DOS PER QUATRE, ha presentat contracte
per la contractació del grup Cobla Ciutat de Girona, que tindrà lloc el diumenge
11 d’agost de 2019, per import de 1.650€.
La Interventora ha informat favorablement la realització de la despesa.
El número assignat a l’expedient és: GEABS 172/2019 .
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- APROVAR el contracte de prestació de serveis presentat per
l’Associació Cultural dos per quatre, corresponent a l’actuació del grup Cobla
Ciutat de Girona, que tindrà lloc el diumenge 11 d’agost de 2019, per un import
de 1.650€.
Segon.- AUTORITZAR l’Alcalde per a la signatura del contracte.

Tercer.- NOTIFICAR a l’interessat i DONAR TRASLLAT a l’Àrea de Serveis
Econòmics, als efectes oportuns.
6.1.2) Rocktail Empordà SL, ha presentat contracte per la contractació de
l’orquestra Maribel, que tindrà lloc el dia 13 de juliol de 2019, per un import de
4.900,05€.
La Interventora ha informat favorablement la realització de la despesa.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- APROVAR el contracte de prestació de serveis presentat per Rocktail
Empordà SL, corresponent a l’actuació de l’orquestra Maribel, que tindrà lloc el
dia 13 de juliol de 2019, per un import de 4.900,05€.
Segon.- AUTORITZAR l’Alcalde per a la signatura del contracte.
Tercer.- NOTIFICAR a l’interessat i DONAR TRASLLAT a l’Àrea de Serveis
Econòmics, als efectes oportuns.
6.1.3) Susana Pullina Aijon actuant en representació de l’Agrupació Sardanista
de Llançà, mitjançant escrit RE núm. 10405/2018, de data 16 de novembre de
2018, 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 2019 una subvenció per import de
14.200€ en concepte d’ajut directe per l’agrupació Sardanista de Llançà.
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: D1573 11/2018 .
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- CONCEDIR a l’Agrupació Sardanista de Llançà una subvenció de
14.200€ en concepte d’ajut directe per a les activitats pròpies de l’entitat, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 480.00.330, 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:
1) Memòria detallada de l’activitat o activitats realitzades.
2) Factures originals corresponents a les despeses derivades de
l’activitat
Segon.- NOTIFICAR el present acord a la interessada.

6.1.4) Francesca Sanchez Palet actuant en representació de de la Coral
Palandriu, mitjançant escrit RE núm. 10955/2018, de data 10 de desembre de
2018, 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 2019 una subvenció per import de
4.500€ en concepte d’ajut directe per la Coral Palandriu.
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: D1573 12/2018 .
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- CONCEDIR a la Coral Palandriu una subvenció de 4.500€ en
concepte d’ajut directe per a les activitats pròpies de l’entitat, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 480.00.330, 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:
1) Memòria detallada de l’activitat o activitats realitzades.
2) Factures originals corresponents a les despeses derivades de
l’activitat
Segon.- NOTIFICAR el present acord a la interessada.
6.1.5) Josefina Buch Puig actuant en representació de l’Associació Amics de la
Parròquia de St. Vicenç de Llançà, mitjançant escrit RE núm. 10973/2018, de
data 11 de desembre de 2018, 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 2019 una subvenció per import de
2.250€ en concepte d’ajut directe per l’associació Amics de la Parròquia de St.
Vicenç de Llançà.
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: D1573 13/2018 .
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:

Primer.- CONCEDIR a l’Associació Amics de la Parròquia de St. Vicenç de
Llançà una subvenció de 2.250€ en concepte d’ajut directe per a les activitats
pròpies de l’entitat, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 480.00.330, 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:
1) Memòria detallada de l’activitat o activitats realitzades.
2) Factures originals corresponents a les despeses derivades de
l’activitat
Segon.- NOTIFICAR el present acord a la interessada.

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) Juan Manel Martos Fuentes actuant en representació de L’Institut de
Llançà, mitjançant escrit RE núm. 9555/2018, de data 19 d’octubre de 2018, ha
sol·licitat una subvenció per l’aula oberta curs 2018-2019.
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
8.900€ en concepte d’ajut directe per l’Aula oberta curs 2018-2019.
Que el curs passat es va abonar a l’INS Llançà l’import de 834,35 € en
concepte de subvenció de l’aula oberta curs 2018-2019.
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: D1575 6/2018 .
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- CONCEDIR a l’INS Llançà una subvenció de 7.247,77€ en concepte
d’ajut directe per l’aula oberta curs 2018-2019, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 480.00.320, 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:

1) Memòria detallada de l’activitat o activitats realitzades.
2) Factures originals corresponents a les despeses derivades de
l’activitat
Segon.- NOTIFICAR el present acord a la persona interessada.
7.1.2) Francesca Mateu Martínez actuant en representació de l’Escola Pompeu
Fabra de Llançà, mitjançant escrit RE núm. 10587/2018, de data 26 de
novembre de 2018, ha sol·licitat una subvenció per a les activitats alumnes.
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 540€
en concepte d’ajut directe per les activitats alumnes del centre.
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: D1575 8/2018 .
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- CONCEDIR a l’Escola Pompeu Fabra de Llançà una subvenció de
540€ en concepte d’ajut directe per a les activitats dels alumnes del centre,
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 480.00.320, 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:
1) Memòria detallada de l’activitat o activitats realitzades.
2) Factures originals corresponents a les despeses derivades de
l’activitat
Segon.- NOTIFICAR el present acord a la interessada.
7.1.3) Inma Rodríguez Romanos actuant en representació de l’AMPA Escola
Pompeu Fabra, mitjançant escrit RE núm. 5/2019, de data 1 de gener de 2019,
ha sol·licitat 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
1.900€ en concepte d’ajut directe per les activitats vàries de l’associació i una
subvenció per import de 1.170€ en concepte d’ajut directe per el pessebre
Vivent.
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: 28/2019 .
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- CONCEDIR a l’ AMP Escola Pompeu Fabra una subvenció de 1.900€
en concepte d’ajut directe per a les activitats vàries de l’associació i una
subvenció de 1.170€ en concepte d’ajut directe per el pessebre vivent, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 480.00.320, 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:
1) Memòria detallada de l’activitat o activitats realitzades.
2) Factures originals corresponents a les despeses derivades de
l’activitat
Segon.- NOTIFICAR el present acord a la interessada.

7.2 Serveis de Medi Ambient
7.2.1) Angel Peña Quilez actuant en representació de l’Associació Amics del
Animals de Llançà, mitjançant escrit RE núm. 11479/2018, de data 30 de
desembre de 2018, ha sol·licitat una subvenció per 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 2019 una subvenció per import de
4.000€ en concepte d’ajut directe per les activitats pròpies de l’asssociació.
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: 35/2019 .
Per tot això, aquesta regidoria proposa l’adopció del següent
ACORD :
Primer.- CONCEDIR a l’Associació Amics del Animals de Llançà una
subvenció de 4.000€ en concepte d’ajut directe per a les activitats pròpies de
l’entitat, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 480.00.1720, 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:

1) Memòria detallada de l’activitat o activitats realitzades.
2) 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.

