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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  
DE DATA  19-10-2018 
 
A la Vila de Llançà, a dinou d’octubre 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 extraordinària de conformitat 
amb la notificació cursada. 
 
Assistents: Sr. Francesc Guisset i Lagresa, Sr. Juanjo Serrán i Báez i Sra. Sònia 
López i Mallol. 
 
Hi assisteixen també per invitació de l’Alcalde  el Regidor Sr. Joan Carles Mora i 
Torrent i les Regidores Sra. Sònia Sarola i Vilà i  Sra. Sílvia Barris i Roca; així 
mateix, també hi assisteix 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 un quart de nou hores del matí , es dóna lectura de 
l’acta anterior de data 8-10-2018, que s’aprova. Seguidament  s’entra en l’ordre del 
dia: 
 
2.- Hisenda, Interior i Urbanisme 
 
A proposta del Regidor Delegat de l’Àrea d’Hisenda, Interior  i Urbanisme, s’adopten 
els següents acords: 
 
2.3 Serveis d'Urbanisme 
 
2.3.1) Buxeda Assessors, actuant en nom i representació de la CP Pujolar, 3, 
mitjançant escrit RE 1365/2018, de data 14 de febrer de 2018, sol·licita que es pinti 
una reserva de via pública a la vorera del davant de la porta del garatge situat al 
carrer Pujolar, 3, per tal de poder sortir amb facilitat amb els vehicles. 
La Prefectura de la Policia Local ha emès un informe favorable, fent constar que 
s’hauria de col·locar una placa de gual i pintar una línia groga a la vorera d’enfront 
de la porta de garatge de la comunitat. 
L’òrgan competent per a resoldre les sol·licituds de llicències d’ocupació de via 
pública 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 CP Pujolar 3 per col·locar una placa de gual al  
Pujolar, 3, i pintar una línia groga a l’altre costat de carrer, per tal de poder maniobrar 
amb el vehicle, previ pagament de la taxa corresponent i supeditada al compliment 
de les condicions adjuntes a l’acord. 
Segon.- APROVAR les liquidacions que es relacionen: 

1- Número 1802009124, per un import de 63,05.- €, corresponent a la placa de 
gual número 1075 i als tràmits administratius. 

2- Número 1802009125, per un import de 12,23.- €, corresponent a l’últim 
trimestre de la taxa anual per la placa de gual esmentada. 

3- Número 1802009126, per un import de 18,34.- €, corresponent a l’últim 
trimestre de la taxa anual per la reserva via pública. 

4- Número 1802009127, per un import de 70,40.- €, corresponent a la 
senyalització mitjançant pintura. 

Tercer.- NOTIFICAR el present acord a la interessada i DONAR TRASLLAT al 
Servei de Recaptació a efectes de cobrament. 
 
2.3.2) Marie Françoise Piquet Esp Soria, mitjançant escrit RE 2018/3115, de data 12 
d'abril de 2018, ha sol·licitat que es repinti la línia groga del carrer Fané número 3. 
La Policia Local, en data 4 d’octubre de 2018, ha emès informe fent constar que es 
tracta d’una via de doble sentit de circulació, sense delimitació de places 
d’estacionament senyalitzades.  
La vorera davant la porta d’accés a l’immoble fa 0,70 m d’ample i al mig d’ambdues 
bandes del portal hi ha fanals d’enllumenat públic que només deixen un pas de 0,35 
m., que resulta insuficient pel pas dels veïns si hi ha vehicles estacionats.  
Davant d’aquest immoble ja hi havia una línia groga de 2,00 m que amb el pas del 
temps, la pluja i el sol s’ha descolorit i ha reduït la visibilitat de la pintura.  
La competència per resoldre, de conformitat amb l’article 21.1q) de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i l’article 53.1 r) del Text Refós 
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat pel Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, i 72.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals de Catalunya, està 
atribuïda a l’Alcalde. 
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local   
ACORDA :   
Primer.- ESTIMAR la sol·licitud de Marie Françoise Piquet i repintar la línia groga, 
podent-se reduir a un (1m.) metre de llarg, ja que aquesta és l’amplada del portal 
d’accés a la finca, tal i com fa constar l’informe de la Policia Local. 
Segon.- ENCARREGAR a la Brigada Municipal que repinti 1m la línia groga davant 
del domicili de Fané,3  
Tercer.- NOTIFICAR i DONAR TRASLLAT al cap de la Brigada Municipal als efectes 
pertinents. 
 



 
 

 

2.3.3) Amor Jofre Riera, mitjançant escrit RE 2016/13609, de data 19 de desembre 
de 2016, va sol·licitar la  baixa de la llicència de la placa gual núm. 103 situada al 
carrer Nicolàs Salmerón,30. 
Amb data 28 d’agost de 2017 es va fer un requeriment amb RS 2017/2696 
sol·licitant el retorn de la placa núm. 103. 
Amb data 3 d’octubre de 2018, mitjançant escrit RE 2018/8840 va sol·licitar la baixa 
de la llicència de la placa de gual núm. 473 i la baixa de la reserva de via situats al 
c/Sant Toribi núm 10. 
S’han retornat ambdues plaques de gual amb núm. 473 i núm. 103. 
La competència per resoldre, de conformitat amb l’article 21.1q) de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i l’article 53.1 r) del Text Refós 
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat pel Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, i 72.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals de Catalunya, està 
atribuïda a l’Alcalde. 
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local   
ACORDA :   
Primer.- DONAR DE BAIXA els guals núm. 103, situat al c/Nicolàs Salmerón núm. 
30 i el gual núm. 473 situat al carrer Sant Toribi núm. 10. 
Segon.- DONAR DE BAIXA la reserva de via del carrer Sant Toribi núm. 10 
Tercer.- NOTIFICAR al interessat i DONAR TRASLLAT als Serveis de Rendes. 
 
2.3.4) Santiago Nuñez Jarreta, mitjançant escrit RE 2018/6743, de data 24/07/2018, 
ha sol·licitat tornar a col·locar la pilona entre els c/ Mallorca c/ Cercle. 
La Policia Municipal, en data 17 d’agost de 2018, ha emès informe fent constar que 
al final d’aquest vial hi ha unes escales que donen accés a l’altre tram del mateix 
carrer, on anteriorment hi havia col·locades dues pilones metàl·liques (una a cada 
extrem), les quals es van retirar per trobar-se rovellades i una d’elles totalment 
trencada. 
En l’informe es considera que l’opció de col·locar les pilones al mig del tram del 
carrer  no és el més apropiat per motius de seguretat en cas d’emergència. 
La competència per resoldre, de conformitat amb l’article 21.1q) de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i l’article 53.1 r) del Text Refós 
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat pel Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, i 72.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals de Catalunya, està 
atribuïda a l’Alcalde. 
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local   
ACORDA :   
Primer.- DESESTIMAR la sol·licitud de Santiago Nuñez Jarreta de tornar a col·locar 
la pilona entre el c/ Mallorca i el c/ Cercle. 
Segon.- ODENAR al la brigada municipal que col·loqui una jardinera en aquest 
emplaçament segons el informe emès per la Policia Local. 
Tercer.-. NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada. 
 



 
 

 

2.3.5) Casimiro Gonzalez Carbonero, mitjançant escrit RE 2018/6782, sol·licita que 
es pinti una plaça per a persones amb discapacitat, al carrer La Sirena, 28. Adjunta 
còpia de la targeta blava d’aparcament que disposen les persones amb discapacitat. 
En data 13 d’agost de 2018 la Policia Local ha emès un informe favorable, que 
consta a l’expedient. 
La competència per resoldre, de conformitat amb l’article 21.1q) de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i l’article 53.1 r) del Text Refós 
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat pel Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, i 72.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals de Catalunya, està 
atribuïda a l’Alcalde. 
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local   
ACORDA :   
Primer.- ESTIMAR la sol·licitud de Casimiro Gonzalez Carbonero referent a pintar 
una plaça d’aparcament per a persones amb discapacitat al carrer La Sirena, 28. 
Els treballs de pintura i senyalització aniran a càrrec de la Brigada Municipal. 
El present acord resta condicionat al que s’assenyala a l’informe policial i que es 
relaciona a continuació: 

- La targeta serà estrictament personal i només podrà esser utilitzada quan el 
seu titular sigui transportat en el vehicle, o aquest sigui conduït per la persona 
amb mobilitat reduïda titular d’aquesta. 

- La targeta s’haurà de col·locar en el parabrises davanter, de tal forma que el 
seu anvers sigui llegible des de l’exterior del vehicle, i exposar-se pel seu 
control si l’autoritat competent així ho requerís. 

- El titular de la targeta haurà de complir les indicacions de la Policia Local en la 
interpretació de les condicions discrecionals i/o específiques de cada 
municipi. 

- La targeta només dona autorització per estacionar a les zones pintades d’ús 
per a persones amb mobilitat reduïda que hi ha en tot el municipi. També en 
les zones de càrrega i descàrrega i altres llocs on no es pertorbi, ni es posi en 
perill, la circulació de vehicles ni la de vianants. 

- Queda completament prohibit estacionar en zones reservades a 
l’estacionament de determinats usuaris, com taxis, autobusos, ciclomotors i 
motocicletes, bicicletes, etc.; així com a les voreres i els passos de vianants. 

- Està prohibit estacionar en zones senyalitzades temporalment per aquesta 
Policia Local, en motiu de reserva de la via pública, per qualsevol acte o 
esdeveniment que requereixi tal actuació. 

 
 
Segon.- DONAR TRASLLAT d’aquest acord a la Policia Municipal. 
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada. 
 
2.3.6) Ramiro Lafon Cotonat, mitjançant escrit RE 2018/6698, sol·licita que es pinti 
una plaça per a persones amb discapacitat, al carrer Pirineus. Adjunta còpia de la 
targeta blava d’aparcament que disposen les persones amb discapacitat. 



 
 

 

En data 17 d’agost de 2018 la Policia Local ha emès un informe desfavorable, que 
consta a l’expedient. 
L’informe constata que el C/Pirineus és una via de doble sentit de circulació, i que 
segons les mides recomanades a l’Ordre VIV/561/2010, de 1 de febrer, per aquest 
tipus de reserva d’estacionament es considera que l’amplada de via és insuficient.  
La competència per resoldre, de conformitat amb l’article 21.1q) de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i l’article 53.1 r) del Text Refós 
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat pel Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, i 72.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals de Catalunya, està 
atribuïda a l’Alcalde. 
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local   
ACORDA :   
Primer.- DESESTIMAR la sol·licitud de Ramiro Lafon Cotonat referent a pintar una 
plaça d’aparcament per a persones amb discapacitat al carrer segons el que disposa 
l’informe de la Policia Local. 
Segon.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada. 
 
2.3.7) Ana Vanesa Soltero Donaire,  mitjançant escrit  RE 2018/9019, de data 8 
d’octubre de 2018, sol·licita llicència per canviar de nom el cartel que hi ha instal·lat 
al local de la seva titularitat, al carrer Rafael Estela, 13. 
La llicència per instal·lació del cartell constava a nom de Rissos d’or SL. 
La competència per resoldre, de conformitat amb l’article 21.1q) de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i l’article 53.1 r) del Text Refós 
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat pel Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, i 72.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals de Catalunya, està 
atribuïda a l’Alcalde. 
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local   
ACORDA :   
Primer.- CONCEDIR llicència a Ana Vanesa Soltero Donaire per canvi de nom d’un 
cartell instal·lat al local situat al carrer Rafel Estela, 13. 
 Segon.- DONAR TRASLLAT al Servei de Rendes per tal que es modifiquin les 
taxes d’ocupació de vol, a nom de Ana Vanesa Soltero Donaire. 
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada.” 
 
2.3.8) Mireia Prat Llorens, mitjançant escrit RE 2018/7589, sol·licita que es pinti una 
plaça per a persones amb discapacitat, al carrer Guillem de Berguedà, 25. Adjunta 
còpia de la targeta blava d’aparcament que disposen les persones amb discapacitat. 
En data 28 d’agost de 2018 la Policia Local ha emès un informe favorable, que 
consta a l’expedient, en el que especifiquen que la plaça d’estacionament s’hauria 
de pintar a continuació del gual del domicili núm. 26, costat dret del c/Guillem de 
Berguedà, sentit c/Tramuntana. 
La competència per resoldre, de conformitat amb l’article 21.1q) de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i l’article 53.1 r) del Text Refós 
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat pel Decret Legislatiu 



 
 

 

2/2003, de 28 d’abril, i 72.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals de Catalunya, està 
atribuïda a l’Alcalde. 
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local   
ACORDA :   
Primer.- ESTIMAR la sol·licitud de Mireia Prat Llorens referent a pintar una plaça 
d’aparcament per a persones amb discapacitat al carrer Guillem de Berguedà. 
Els treballs de pintura i senyalització aniran a càrrec de la Brigada Municipal. 
El present acord resta condicionat al que s’assenyala a l’informe policial i que es 
relaciona a continuació: 

- La targeta serà estrictament personal i només podrà esser utilitzada quan el 
seu titular sigui transportat en el vehicle, o aquest sigui conduït per la persona 
amb mobilitat reduïda titular d’aquesta. 

- La targeta s’haurà de col·locar en el parabrises davanter, de tal forma que el 
seu anvers sigui llegible des de l’exterior del vehicle, i exposar-se pel seu 
control si l’autoritat competent així ho requerís. 

- El titular de la targeta haurà de complir les indicacions de la Policia Local en la 
interpretació de les condicions discrecionals i/o específiques de cada 
municipi. 

- La targeta només dona autorització per estacionar a les zones pintades d’ús 
per a persones amb mobilitat reduïda que hi ha en tot el municipi. També en 
les zones de càrrega i descàrrega i altres llocs on no es pertorbi, ni es posi en 
perill, la circulació de vehicles ni la de vianants. 

- Queda completament prohibit estacionar en zones reservades a 
l’estacionament de determinats usuaris, com taxis, autobusos, ciclomotors i 
motocicletes, bicicletes, etc.; així com a les voreres i els passos de vianants. 

- Està prohibit estacionar en zones senyalitzades temporalment per aquesta 
Policia Local, en motiu de reserva de la via pública, per qualsevol acte o 
esdeveniment que requereixi tal actuació. 

- Que si es produeix algun canvi de la situació que ha motivat la sol·licitud, com 
a canvi de residència, etc.. s’informi per la mateixa via, per tal de tornar la 
senyalització a l’estat inicial. 

Segon.- DONAR TRASLLAT d’aquest acord a la Brigada municipal perquè pintin la 
plaça d’estacionament per a persones amb disminució, a continuació del gual del 
domicili núm. 26, al costat dret del C/ Guillem de Berguedà, sentit C/ Tramuntana 
d’acord amb les mides recomanades a l’Ordre VIV/561/2010 de l’1 de febrer, amb la 
corresponent senyal vertical R-308 amb la placa complementaria "EXCEPTE + 
símbol internacional d’accessibilitat. 
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada. 
 
2.3.9) Maria Jose Sanmartin Gómez, mitjançant escrit RE 2018/5603, sol·licita que 
es pinti una plaça per a persones amb discapacitat, al carrer  Port de la Selva, 35. 
Adjunta còpia de la targeta blava d’aparcament que disposen les persones amb 
discapacitat. 
En data 13 d’agost de 2018 la Policia Local ha emès un informe favorable, que 
consta a l’expedient. 



 
 

 

La competència per resoldre, de conformitat amb l’article 21.1q) de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i l’article 53.1 r) del Text Refós 
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat pel Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, i 72.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals de Catalunya, està 
atribuïda a l’Alcalde. 
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local   
ACORDA :   
Primer.- ESTIMAR la sol·licitud de Maria Jose Sanmartin Gómez referent a pintar 
una plaça d’aparcament per a persones amb discapacitat al carrer Port de la Selva, 
35. 
Els treballs de pintura i senyalització aniran a càrrec de la Brigada Municipal. 
El present acord resta condicionat al que s’assenyala a l’informe policial i que es 
relaciona a continuació: 
 La targeta serà estrictament personal i només podrà esser utilitzada quan el 

seu titular sigui transportat en el vehicle, o aquest sigui conduït per la persona 
amb mobilitat reduïda titular d’aquesta. 

 La targeta s’haurà de col·locar en el parabrises davanter, de tal forma que el 
seu anvers sigui llegible des de l’exterior del vehicle, i exposar-se pel seu 
control si l’autoritat competent així ho requerís. 

 El titular de la targeta haurà de complir les indicacions de la Policia Local en la 
interpretació de les condicions discrecionals i/o específiques de cada 
municipi. 

 La targeta només dona autorització per estacionar a les zones pintades d’ús 
per a persones amb mobilitat reduïda que hi ha en tot el municipi. També en 
les zones de càrrega i descàrrega i altres llocs on no es pertorbi, ni es posi en 
perill, la circulació de vehicles ni la de vianants. 

 Queda completament prohibit estacionar en zones reservades a 
l’estacionament de determinats usuaris, com taxis, autobusos, ciclomotors i 
motocicletes, bicicletes, etc.; així com a les voreres i els passos de vianants. 

 Està prohibit estacionar en zones senyalitzades temporalment per aquesta 
Policia Local, en motiu de reserva de la via pública, per qualsevol acte o 
esdeveniment que requereixi tal actuació. 

 Que així mateix s’informi, que si es produeix algun canvi respecte a la situació 
que ha motivat la sol·licitud, com ara canvi de domicili, etc.. ens ho comuniqui 
pel mateix procediment. 

Segon.- DONAR TRASLLAT d’aquest acord a la Brigada municipal perquè senyalitzi  
d’acord amb les mides i marques vials corresponents i col·loqui el corresponent 
senyal de prohibit estacionament R-308 amb la placa complementaria d’“Excepte 
minusvàlid”, al costat dret del C/ l’Olivar, sentit C/ Faralló a un mínim de 5m. de la 
cruïlla amb la Ctra. de Port de la Selva, a continuació del portal d’accés al complex 
d’immobles. 
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada. 
 
2.3.10) Josep Perera Garcia, mitjançant escrit RE 2018/6341, de data 13 de juliol de 
2018, sol·licita es torni a habilitar plaça de discapacitat a la plaça de La Torre. 



 
 

 

Adjunta còpia de la targeta blava d’aparcament que disposen les persones amb 
discapacitat. 
En data 13 d’agost de 2018 la Policia Local ha emès un informe favorable, que 
consta a l’expedient. 
La competència per resoldre, de conformitat amb l’article 21.1q) de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i l’article 53.1 r) del Text Refós 
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat pel Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, i 72.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals de Catalunya, està 
atribuïda a l’Alcalde. 
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local   
ACORDA :   
Primer.- ESTIMAR la sol·licitud de Josep Perera Garcia referent a tornar a habilitar 
la plaça per discapacitats a la Plaça de la Torre. 
Els treballs de pintura i senyalització aniran a càrrec de la Brigada Municipal. 
El present acord resta condicionat al que s’assenyala a l’informe policial i que es 
relaciona a continuació: 

- La targeta serà estrictament personal i només podrà esser utilitzada quan el 
seu titular sigui transportat en el vehicle, o aquest sigui conduït per la persona 
amb mobilitat reduïda titular d’aquesta. 

- La targeta s’haurà de col·locar en el parabrises davanter, de tal forma que el 
seu anvers sigui llegible des de l’exterior del vehicle, i exposar-se pel seu 
control si l’autoritat competent així ho requerís. 

- El titular de la targeta haurà de complir les indicacions de la Policia Local en la 
interpretació de les condicions discrecionals i/o específiques de cada municipi. 

- La targeta només dona autorització per estacionar a les zones pintades d’ús 
per a persones amb mobilitat reduïda que hi ha en tot el municipi. També en 
les zones de càrrega i descàrrega i altres llocs on no es pertorbi, ni es posi en 
perill, la circulació de vehicles ni la de vianants. 

- Queda completament prohibit estacionar en zones reservades a 
l’estacionament de determinats usuaris, com taxis, autobusos, ciclomotors i 
motocicletes, bicicletes, etc.; així com a les voreres i els passos de vianants. 

- Està prohibit estacionar en zones senyalitzades temporalment per aquesta 
Policia Local, en motiu de reserva de la via pública, per qualsevol acte o 
esdeveniment que requereixi tal actuació. 

- Que així mateix s’informi, que si es produeix algun canvi respecte a la situació 
que ha motivat la sol·licitud, com ara canvi de domicili, etc.. ens ho comuniqui 
pel mateix procediment. 

Segon.- DONAR TRASLLAT d’aquest acord a la Brigada municipal perquè que es 
torni a repintar i col·locar el corresponent senyal d’estacionament prohibit R-308 amb 
la placa complementaria de “Excepte minusvàlid”, amb els condicionants propis d’ús 
als usuaris d’aquests tipus d’estacionaments. 
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada. 
 
2.3.11) Antoni Domènech Cuervo, mitjançant escrit RE 2018/7986, de data 
05/09/2018, ha sol·licitat una línia groga al carrer  Puig Gros , 6 (Urb. Fané). 



 
 

 

La Policia Municipal, en data 01 d’octubre de 2018, ha emès informe fent constar 
que el carrer Puig Gros, 6 és una via de doble sentit de circulació.  
Es fa constar que la vorera davant el portal núm. 4, que segons els sol·licitants 
correspon al núm. 6, té una mida de 0,60m. d’ample, però amb el fanal d’enllumenat 
públic que hi ha a la vorera, només resten 0,40m. transitables., per la qual cosa, si 
s’estacionés un vehicle al davant, els veïns tindrien dificultats per accedir al seu 
habitatge. 
La competència per resoldre, de conformitat amb l’article 21.1q) de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i l’article 53.1 r) del Text Refós 
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat pel Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, i 72.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals de Catalunya, està 
atribuïda a l’Alcalde. 
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local   
ACORDA :   
Primer.- ESTIMAR la sol·licitud d’ Antoni Domènech Cuervo per pintar una línia 
groga al carrer  Puig Gros, 6 (Urb. Fané), tal i com fa constar l’informe de la Policia 
Local. 
Segon.- DONAR TRASLLAT a la Brigada Municipal per realitzar els treballs per 
pintar una línia groga davant el portal de la finca de 1,50m. de llarg X 0,20. d’ample. 
Tercer.-. NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada. 
 
2.3.12) Dídac Fernàndez del Tarre, mitjançant escrit RE 2018/7761, de data 
29/08/2018, ha sol·licitat posar una pilona o pintar la vorera de color al domicili situat 
al carrer  Narcís Monturiol, 21. 
La Policia Municipal, en data 1 d’octubre de 2018, ha emès informe fent constar que  
el c/ Narcís Monturiol, en aquest tram, es tracta d’una via d’un sol sentit de circulació, 
sentit C/ Farella, amb estacionaments en cordó sense delimitació de places al costat 
esquerre.  
A més a més es fa constar que la vorera davant la porta del domicili té una mida de 
0,90 cm d’amplada i que qualsevol vehicle que estacionés a la calçada o a la vorera 
del davant del domicili del Sr. Fernández estaria infringint l’Ordenança de Circulació i 
per tant seria sancionat. 
La competència per resoldre, de conformitat amb l’article 21.1q) de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i l’article 53.1 r) del Text Refós 
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat pel Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, i 72.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals de Catalunya, està 
atribuïda a l’Alcalde. 
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local   
ACORDA :   
Primer.- DESESTIMAR la sol·licitud de Dídac Fernàndez Del Tarre per posar una 
pilona o pintar la vorera de color groc a la vorera situada al carrer  Narcís Monturiol, 
21, tal i com fa constar l’informe de la Policia Local. 
Segon.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada. 
 



 
 

 

2.3.13) Carles Reig Carbonell, mitjançant escrit RE 2018/8078, de data 10/09/2018, 
ha sol·licitat per Posar senyal de carrer sense sortida als carrers Eivissa i Gavines.  
La Policia Municipal, en data 1 d’octubre de 2018, ha emès informe fent constar que 
el C/ Gavines, es tracta d’una via sense sortida amb doble sentit de circulació, per on 
s’accedeix al C/ Eivissa, també sense sortida. 
Que es fa constar que es tracta d’una zona on l’amplada dels dos carrers són molt 
reduïdes, no disposen de voreres i no hi ha delimitació de places d’estacionaments 
senyalitzades. 
La competència per resoldre, de conformitat amb l’article 21.1q) de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i l’article 53.1 r) del Text Refós 
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat pel Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, i 72.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals de Catalunya, està 
atribuïda a l’Alcalde. 
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local   
ACORDA :   
Primer.- ESTIMAR la sol·licitud de Carles Reig Carbonell per Posar senyal de carrer 
sense sortida segons l’informe emès per la Policia Local. 
Segon.- ENCARREGAR a la Brigada Municipal que col·loqui un senyal vertical de 
carrer sense sortida S-15a a l’entrada del C/ Gavines. 
Tercer.- NOTIFICAR aquest 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’adopten els següents acords: 
 
3.4 Serveis i Infraestructures 
 
3.4.1) Míriam Matute Sánchez, mitjançant escrit RE 2018/8434, de data 21 de 
setembre de 2018, ha sol·licitat un aparcament de motocicletes al carrer Mallorca 
(La Torre). 
La Policia Municipal, en data 25 de setembre de 2018, ha emès informe fent constar 
que es tracta d’una via sense sortida i amb doble sentit de circulació, i no un vial de 
circulació. Que a aquest tram del c/Mallorca recentment s’ha senyalitzat amb dues 
senyals de prohibit estacionar per facilitar accés a veïns i serveis d’emergència. Que 
segons l’Ordenança de Circulació, no es donen les dimensions i les característiques 
necessàries per a la senyalització de l’estacionament de motos i bicicletes. 
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local   
ACORDA :   
Primer.- DESESTIMAR la sol·licitud de Míriam Matute Sánchez per demanar un 
aparcament de motocicletes al carrer  Mallorca (La Torre) d’acord amb l’informe 
emès per la Policia Municipal. 
Segon.- DONAR TRASLLAT a la Policia Municipal als efectes pertinents. 
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada. 



 
 

 

 
3.4.2)  Els Serveis Tècnics municipals han redactat el Projecte d’arranjament de la 
Plaça de la Vela.  
La necessitat a satisfer és la reurbanització de la Plaça, amb la pavimentació a la 
part central de la mateixa, que actualment no està pavimentada, treure les moreres i 
els parterres existents i fer una nova vorera de 3 m. d’amplada, i encabint-hi una 
canal de recollida d’aigües pluvials. També es desplaçarà uns metres l’escultura 
existent actualment. 
Per part de Secretària s’ha informat sobre la legislació aplicable i el procediment a 
seguir per a la seva aprovació.   
Examinada la documentació que l'acompanya i de conformitat amb el que disposen 
els articles 21.1 o) i 22.2 ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases 
del Règim Local, en relació amb la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a 
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, aquesta Junta de Govern Local 
ACORDA: 
Primer. APROVAR inicialment el “Projecte d’obres d’arranjament de la Plaça de la 
Vela”, 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. 
 
3.4.3) Sorea SAU, mitjançant escrit RE 2018/8162, de data 13 de setembre de 2018, 
presenta relació individualitzada, llistada en data 12 de setembre de 2018, d’abonats 
no domèstics del servei municipal que tenen rebuts pendents de liquidar amb la 
referència 2552620.   
El número assignat a l’expedient és: P118 17/2018. 
Es comunica la interrupció de subministrament, d’acord amb l’article 49 del 
Reglament del servei municipal d’abastament domiciliari d’aigua a Llançà. 
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local   
ACORDA :   
Primer.- DONAR-SE per assabentats de la interrupció de subministrament d’aigua 
dels deutors que consten a la relació llistada en data 12 de setembre de 2018, i amb 
la referència2552620. 
Segon.- NOTIFICAR  el present acord a Sorea SAU. 
 
3.4.4) Sorea SAU, mitjançant escrit RE2018/7937, de data 4 de setembre de 2018, 
presenta relació individualitzada, llistada en data 11 de juny de 2018, d’abonats al 
servei municipal que tenen rebuts pendents de liquidar amb la referència 2525716. 
El número assignat a l’expedient és: P118 19/2018. 
Es comunica la interrupció de subministrament, d’acord amb l’article 49 del 
Reglament del servei municipal d’abastament domiciliari d’aigua a Llançà. 



 
 

 

D’acord amb la Llei 24/2015 del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar 
l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica s’han exclòs dels nous 
llistats els abonats identificats pels Serveis Socials, com a persones en situacions de 
risc d’exclusió residencial. 
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local   
ACORDA :   
Primer.- DONAR-SE per assabentats de la interrupció de subministrament d’aigua 
dels deutors que consten a la relació llistada en data 11 de juny de 2018, i amb la 
referència 2525716. 
Segon.- NOTIFICAR  el present acord a SOREA SAU. 
 
3.4.5) Sorea SAU, mitjançant escrit RE2018/8905, de data 4 d’octubre de 2018, 
presenta relacions individualitzades, llistades en data 9 de maig de 2018 i 12 de 
març de 2018, d’abonats al servei municipal que tenen rebuts pendents de liquidar 
amb la referència 2516611 i 2347128. 
El número assignat a l’expedient és: P118 20/2018. 
Es comunica la interrupció de subministrament, d’acord amb l’article 49 del 
Reglament del servei municipal d’abastament domiciliari d’aigua a Llançà. 
D’acord amb la Llei 24/2015 del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar 
l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica s’han exclòs dels nous 
llistats els abonats identificats pels Serveis Socials, com a persones en situacions de 
risc d’exclusió residencial. 
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local   
ACORDA :   
Primer.- DONAR-SE per assabentats de la interrupció de subministrament d’aigua 
dels deutors que consten a la relació llistada en data 9 de maig de 2018 i 12 de març 
de 2018, i amb la referència 2516611 i 2347128. 
Segon.- NOTIFICAR  el present acord a Sorea SAU. 
 
3.4.6)  Els Serveis tècnics han redactat Projecte tècnic de les obres de “Reparació i 
conservació urgent del paviment asfàltic del Cementiri Els Ximblars”, amb un 
pressupost de 19.011,15 € sense impostos i 3.992,34 € d’IVA, el que fa un total de 
23.003,49 € IVA inclòs. 
Per Providència d’Alcaldia s’han iniciat els tràmits per a la contractació de les obres 
necessàries per dur a terme els treballs.  
Les necessitats administratives a satisfer són la reparació i conservació dels vials 
interiors del Cementiri, actualment deteriorats, amb grans superfícies amb la capa de 
rodadura totalment solta o despresa, deixant a la vista els àrids més gruixuts 
procedents de l’anterior capa de macadam, la qual cosa suposa un perill important 
de seguretat, tan pel trànsit rodat com principalment pel trànsit de vianants.  
S’han sol·licitat pressupostos a empreses degudament capacitades per l’objecte del 
contracte. 
L’oferta més avantatjosa en relació qualitat-preu és la presentada per Construccions 
Fusté, S.A., per import de 16.524,64 € sense impostos i 3.470,17 € d’IVA, el que fa 
un total de 19.994,81 € IVA inclòs. 
Per l’import del contracte, la tramitació és la de contracte menor d’obres. 



 
 

 

El codi CPV és 45233250-6 treballs de pavimentació. 
Per part de Secretaria s’ha emès informe sobre la legislació aplicable i el 
procediment a seguir i l’òrgan competent per aprovar i adjudicar el contracte, i per 
Intervenció s’ha emès informe de fiscalització favorable fent constar que existeix 
consignació pressupostària suficient a l’aplicació pressupostària número 
2018/1532.619.16. 
D’acord amb el que disposen els articles 29.8 i 118 i de conformitat amb l'establert 
en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic, aquesta  Junta de Govern Local  
ACORDA: 
Primer.- ADJUDICAR el contracte menor d’obres pels treballs “Reparació i 
conservació urgent del paviment asfàltic del Cementiri Els Ximblars” pel preu de 
16.524,64 € sense impostos i 3.470,17 € d’IVA, el que fa un total de 19.994,81 € IVA 
inclòs, a favor de Construccions Fusté, S.A..  
Segon.- APROVAR la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
2018/1532.619.16 del pressupost de despeses corresponent a l’exercici 2018.  
Tercer.-  NOTIFICAR el present acord a l’adjudicatari i a la resta de licitadors que 
han participat en la contractació.  
Quart.- DONAR TRASLLAT de l’esmentat acord al servei d’intervenció, per tramitar 
el pagament si s’escau, una vegada incorporat a l’expedient la factura i realitzada la 
prestació. 
Cinquè.- COMUNICAR al Registre de Contractes del Sector Públic les dades 
bàsiques del contracte. 
 
3.4.7) Els Serveis tècnics han redactat el Projecte de reforma d’un tram de la vorera 
del Carrer La Farella. 
La necessitat a satisfer són les obres d’arranjament de l’últim tram de la vorera del 
Carrer La Farella, amb formació d’una vorera seguint la tipologia del tram contigu 
superior, amb vorada i rigola, amb acabat de  panot, i la formació d’una paret de 
tanca de bloc i filat. 
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 d’ “Urbanització d’un tram de 
vorera del Carrer La Farella”, 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. 
 
 
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) El senyor Joan Serra i Perals, arxiver-bibliotecari d’aquesta corporació en data 
5 d’octubre de 2018 , informa de tot un seguit d’activitats que la biblioteca “Pere 
Calders” té previst organitzar entre els mesos de setembre i desembre per fomentar 
fomentar l’hàbit lector entre  els adults i infants de la població  i alhora animar-los a 
utilitzar els serveis  que els hi  ofereix la  biblioteca i la biblioplatja . 
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local   
ACORDA :   
Primer.- ESTIMAR la proposta de realització de les sessions en les dates, i llocs  
esmentats en l’informe presentat per l’arxiver – bibliotecari . 
Segon.- AUTORITZAR la corresponent despesa de 1.480 € a càrrec de la partida 
destinada a la Biblioteca per a l’exercici 2018. 
 
6.1.2) JESUS DE LA CRUZ, propietari d’una obra artística, consistent en  pintura al 
oli, titulada “El Castellar” valorada en 2.500 €, ha manifestat la seva voluntat de  
cedir gratuïtament a l’Ajuntament de Llançà, la propietat d’aquesta obra. 
D’acord amb el que disposa l’art. 21.p) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les Bases de règim local, en concordança amb l’art. 53.1.q) del D.L. 2/2003, de 28 
d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de règim local de 
Catalunya, i la Junta de Govern Local, per delegació de funcions,   
ACORDA:  
Primer.- APROVAR el Conveni de donació subscrit entre l’Ajuntament de Llançà i el 
Sr. Jesus de la Cruz, pel qual cedeix gratuïtament la propietat de l’obra titulada “El 
Castellar”, valorada en 2.500 €. 
Segon.- ACCEPTAR la donació abans esmentada,  feta per el Sr. Jesus de la Cruz. 
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a l’ interessat amb l’agraïment del 
Consistori per la donació. 
 
6.1.3)  Josep Ginesta i Vicente, Secretari General, del Departament de treball , Afers 
Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, mitjançant escrit RE núm. 
9157/2018, de data 15 d’octubre, tramet autorització per fer ús dels jardins i quartet 
de quadres elèctrics de la Residència de Temps Lliure de Llançà, el dies 23 i 26 de 
desembre de 2018, per dur a terme el pessebre vivent. 
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local   
ACORDA :   



 
 

 

Únic.- DONAR – SE per assabentats del permís d’ocupació temporal de carácter 
gratuït,  del Departament de treball , Afers Socials i Família de la Generalitat de 
Catalunya, per fer ús dels jardins i quartet de quadres elèctrics de la Residència de 
Temps Lliure de Llançà, el dies 23 i 26 de desembre de 2018, per dur a terme el 
pessebre vivent. 
 
 
7.- Ensenyament i Medi Ambient 
 
A proposta de la Regidora Delegada d’Ensenyament i Medi Ambient, s’adopta el 
següent acord: 
 
7.1 Serveis d'Ensenyament 
 
7.1.1) MARTA CASAS CORNELLA, actuant en nom i representació de NUTRILAB 
SL, mitjançant escrit RE 2018/9206, de data 15 d'octubre de 2018, presenta Butlletí 
d’anàlisis d’aliments de la Llar d’Infants “El Patinet” de Llançà corresponent al mes 
d’octubre de 2018, amb el resultat d’acceptable. 
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local   
ACORDA :   
Primer.- DONAR-SE per assabentats del resultat de l’analítica favorables abans 
esmentada. 
Segon.- DONAR TRASLLAT d’una còpia de les analítiques a la Directora de la 
Llar d’infants. 
 
 
I no havent més assumptes a tractar, per ordre del Sr. Alcalde es dóna per acabada 
la sessió a dos quarts d’onze 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. 
 

 
 
 
 


