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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  DE 
DATA  24-09-2018 
 
A la Vila de Llançà, a vint-i-quatre de setembre 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 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 les sis de la tarda, es dóna lectura de l’acta 
anterior de data 14-09-2018, 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: 
 
2.1 Serveis d'Hisenda 
 
2.1.1) En data 17 de setembre d’enguany, s’ha generat el padró del Casal 
d’Estiu corresponent al menjador del mes d’agost d’enguany, per un import de 
3.410,75.-€, que comença pel rebut número 1850000262 a nom de la Sra. 
Norah Andrade Estrada, i que acaba pel rebut número 1850000317 a nom de la 
Sra. Sonia Vegas Negre. 
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local  
ACORDA: 
Primer.- APROVAR el padró del Casal d’Estiu corresponent al menjador del 
mes d’agost d’enguany, per un import de 3.410,75.-€, que comença pel rebut 
número 1850000262 a nom de la Sra. Norah Andrade Estrada, i que acaba pel 
rebut número 1850000317 a nom de la Sra. Sonia Vegas Negre. 



 

 

Segon.- DONAR TRASLLAT al departament de Recaptació per a la seva 
tramitació. 
 
2.1.2) En data 17 de setembre de 2018, s’ha generat el padró del Casal 
Esportiu corresponent al menjador del mes d’agost d’enguany, per un import de 
953,42.-€, que comença pel rebut número 1870000268 a nom de la Sra. Tahira 
Babar, i que acaba pel rebut número 1870000293 a nom de la Sra. Susana 
Torrijos Delgado. 
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local  
ACORDA: 
Primer.- APROVAR el padró del Casal Esportiu corresponent al menjador del 
mes d’agost d’enguany, per un import de 953,42.-€, que comença pel rebut 
número 1870000268 a nom de la Sra. Tahra Babar, i que acaba pel rebut 
número 1870000293 a nom de la Sra. Susana Torrijos Delgado. 
Segon.- DONAR TRASLLAT al departament de Recaptació per a la seva 
tramitació. 
 
2.2 Serveis d’Interior 
 
2.2.1) La Regidoria d’Interior  i la Prefectura d’aquesta,  informen que el proper 
dia 29 de setembre de 2018 és el Patró de la nostra Policia Local, Sant Miquel, 
i que enguany es proposa realitzar el dimecres 3 d’octubre de 2018 a les 10 
hores del matí, a la Casa de Cultura. 
El Reglament intern de la Policia Local de llançà, capítol X regula els premis i 
recompenses i estableix a l’art. 80 la forma en que s’ha de dur a terme, i diu 
que han de ser per escrit i poden ser públiques i cal donar difusió a traves del 
Butlletí Oficial de la Provincia. 
Segons l’article 96 del reglament Intern de la Polcia Local, els lliuraments de les 
condecoracions i felicitacions públiques s’ha de fer amb la rellevància púbica i 
social adequada. 
Que es relacionen els agents i comandaments que es consideren per la seva 
tasca realitzada i les funcions desenvolupades, mereixedors de felicitacions 
públiques a proposta del Cap del Cos i de la Regidoria d’Interior que es detalla 
acontinuació: 

 Felicitacions públiques col·lectives per  salvar una vida humana, al 
Caporal Coordinador Sr. Oscar SOLER i BOSCH 

 Felicitacions públiques col·lectives pels serveis policials, Agents 
Sra. Montserrat BALMON JIMENEZ,  Sr. Jordi NO DIAZ, Sr. Joan 
FONTDECABA CORCOLL i Agents en pràctiques Sr. Javier ALBA 
BENITEZ, Sr. Jonatan GARCIA ORTEGA, Agent interina Sra. Sra. Anna 
PEREZ PUJADES, Agent interí, Sr. Daniel GÓNGORA ROMERO; i els 
Agents interins de temporada  Sr. Francisco DOMINGUEZ BARRAGAN,  
Sr. Marc VERNET COSTA i Sr. Hèctor RODRÍGUEZ GONZALEZ, 
segons art. 79 Reglament intern de la policia Local de Llançà. 

 Felicitació pública  individual per la tasca realitzada a l’OAC, a 
l’agent 102 Sr. Miquel PASCUAL PASCUAL,  segons art. 79 Reglament 
intern de la policia Local de Llançà. 



 

 

 Felicitació pública  individual per serveis policials, a l’agent 1023 Sr. 
Marc DIVOSI GARCIA ,  segons art. 79 Reglament intern de la policia 
Local de Llançà. 

 Felicitació pública  individual per la formació donada d’Educació 
Vial a les escoles i Institut de secundària, a l’agent 128 Sr. Josefa  
GRACIA IGLESIAS ,  segons art. 79 Reglament intern de la policia Local 
de Llançà. 

Per tot això, aquesta Junta de Govern Local  
ACORDA: 
Primer.- DONAR-SE per assabentats de la realització de la Festa Patronal de 
la Policia Local de Llançà el proper dia 3 d’octubre de 2018 a les 10 hores del 
matí a la Casa de Cultura. 
Segon.- FELICITAR públicament i de forma individual a les persones 
proposades pel Cap del Cos i de la Regidoria d’Interior. 
Tercer.- ORDENAR la publicació al  Butlletí de la Província de Girona (BOP). 
 Quart .-NOTIFICAR la present resolució als interessats,i TRASLLADAR-LA al 
Departament de Recursos Humans i a l’Arxiu municipal. 
 
2.3 Serveis d'Urbanisme 
 
2.3.1) Inmobiliaria Coll Viader, SA, mitjançant escrit RE 2017/8811, de data 4 
d'agost de 2017, ha sol·licitat llicència municipal per modificar el projecte de 
construcció d'un conjunt residencial de 15 habitatges i garatges fase 2, a la 
finca situada al carrer Canigó, 14. 
La Junta de Govern Local, en sessió de data 29 d’agost de 2007, es va 
concedir a Inmobiliaria Coll Viader, SA, llicència d’obres per la construcció de 
15 habitatges i garatges fase 2 a la finca situada al carrer Canigó, 14. Exp. 
75/06. 
El número assignat a l’expedient és: F131 22/2017. 
L’arquitecte tècnic municipal, en data 1 d’agost de 2018,  ha emès informe 
favorable fent constar que la modificació presentada només afecta la distribució 
interior dels habitatges, sense afectar els paràmetres urbanístics de la finca ni 
augmentar el número d’habitatges concedits per la llicència inicial. 
El projecte inicial, disposava d’11 habitatges de dues habitacions, i 4 habitatges 
de 3 habitacions, amb la modificació presentada, la distribució final queda amb 
7 habitatges de dues habitacions, 3 habitatges d’una habitació i 5 pisos de tres 
habitacions. 
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local adopta el següent 
ACORD:  
Primer.- CONCEDIR a Inmobiliaria Coll Viader, SA, llicència municipal per les 
modificacions presentades, consistents en variar la distribució final de l’edifici, 
quedant 7 habitatges de dues habitacions, 3 habitatges d’una habitació i 5 
habitatges de 3 habitacions. 
Segon.- APROVAR la liquidació numero 1863000178 per un import de 108,65.- 
euros, corresponent la taxa administrativa. 
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a la persona interessada. 
 



 

 

 
2.3.2) Josep Maria Ros Vilallonga, actuant en nom i representació de Mariona 
Falcó Granollers, mitjançant escrit RE 2018/5435, de data 19 de juny de 2018, 
ha sol·licitat llicència municipal per la reforma de dos habitatges convertint-los 
en un dúplex, a la finca situada al carrer  Verge del Carme, 6.  
El número assignat a l’expedient és: F131 20/2018. 
L’arquitecte assessor municipal, en data 23 d’agost de 2018,  ha emès informe 
favorable amb condicionants. 
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local  
ACORDA: 
Primer.- CONCEDIR a Mariona Falcó Granollers, llicència municipal per la 
reforma de dos habitatges convertint-los en un dúplex, a la finca situada al 
carrer  Verge del Carme, 6, d’acord amb el projecte obrant a l’expedient 
subscrit per l’arquitecte  Josep Maria Ros de Vilallonga. 
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. 
- Una fiança per un import de 4.800,00.- euros com per garantir les 

obligacions derivades de la llicència. 
- Projecte executiu visat pel corresponent col·legi professional, amb la 

justificació dels càlculs estructurals. 
- Full d’assumeix de l’arquitecte director de l’obra. 
- Full d’assumeix de l’arquitecte tècnic. 
- Justificació del Decret 89/2010 pel qual s’aprova el Programa de gestió 

de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC) 
- Definició dels colors a realitzar segons art. 28.2. bis (Mod. Puntual 

PGOU núm. 3), on els paraments de façana hauran de mantenir el blanc 
i caldrà definir el cromatisme dels tancaments i la serralleria. 

- Estudi o estudi bàsic de seguretat i salut. 
- 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’haurà 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. 

- En cas que l´obra estigués afectada per les normatives que regulen les 
xarxes de serveis, caldrà convertir la seva regulació amb la companyia 
corresponent i aportar una còpia del conveni a l´Ajuntament, per a la 
seva revisió. 

Segon.- APROVAR la liquidació numero 1805000177 per un import de 
5.852,80.- euros, corresponent a l’impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres. 
Tercer.- APROVAR la liquidació numero 1863000177 per un import de 944,00.- 
euros, corresponent a la taxa administrativa. 
 



 

 

Quart.- 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. 
Cinquè.- DONAR-NE TRASLLAT a la policia local. 
Sisè.- NOTIFICAR el present acord a la persona interessada. 
 
2.3.3) Josep Oriol Pau Buch, actuant en nom i representació de Joan Carbonell 
Pau, mitjançant escrit RE 2018/7207, de data 8 d'agost de 2018, ha sol·licitat 
llicència municipal per l’enderroc d’un habitatge situat al carrer Floridablanca, 6, 
i la  construcció d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres. 
El número assignat a l’expedient és: F131 29/2018. 
L’arquitecte assessor municipal, en data 31 d’agost de 2018,  ha emès informe 
favorable amb condicionants. 
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local  
ACORDA: 
Primer.- CONCEDIR a Joan Carbonell Pau, llicència municipal per enderrocar 
l’habitatge situat al carrer Floridablanca 6. 
La llicència d’enderroc queda condicionada al compliment dels condicionants 
generals i els particulars següents: 

 Abans d’iniciar les obres d’enderroc, caldrà aportar: 
- La justificació de les mesures necessàries per garantir la solidesa i 

estabilitat dels edificis i finques veïnes.  
- Una fotocòpia de la pòlissa d’assegurances del contractista que efectuarà 

l’enderroc conforme aquesta cobreix el risc de responsabilitat civil (mínim 
300.000 euros) i fotocòpia del rebut conforme està al corrent de 
pagament.  

- La documentació del contractista que efectuarà les obres: fotocopia del 
rebut de l’impost d’activitats econòmiques (IAE) de l’any en curs o bé l’alta 
corresponent. 

- Caldrà preveure en les parts d’edificació que es consideri, l’enderroc 
manual per evitar riscos, així com adoptar precaucions per evitar que es 
produeixi pols, regant les runes quan sigui necessari. 

- Atès que es tracta d’una ordenació amb alineació a vial, caldrà preveure 
el tancament definitiu de la finca o la construcció immediata d’una obra 
nova. 

- S’haurà d’acreditar haver signat amb un gestor autoritzat un document 
d’acceptació que garanteixi la correcta destinació dels residus separats 
per tipus. En aquest document es farà constar el codi de gestor i el 
domicili de l’obra. En el termini d’un mes a comptar des de la finalització 
de l’obra, s’haurà d’acreditar un certificat del gestor de residus contractat 
referent a la quantitat i tipus de residus lliurats. 

Segon.- CONCEDIR a Joan Carbonell Pau, llicència municipal per la 
construcció d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres, situat al carrer Floridablanca 
6, d’acord amb el projecte obrant a l’expedient subscrit per l’arquitecte Josep 
Oriol Pau Buch. 
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 1.696,02.- euros. 
- Una fiança per un import de 4.800,00.- euros com per garantir les 

obligacions derivades de la llicència. 
- Caldrà aportar al projecte bàsic i executiu signat electrònicament i visat 

pel corresponent col·legi professional, i un certificat visat del tècnic 
redactor conforme el projecte s’adequa al projecte bàsic pel qual se li va 
concedir llicencia i en cas contrari, caldrà especificar les modificacions 
aportades. 

- Full d’assumeix de l’arquitecte director de l’obra. 
- Full d’assumeix de l’arquitecte tècnic director de l’obra. 
- Full d’assumeix del tècnic director de l’enderroc. 
- Projecte de Telecomunicacions RD 401/2003 (BOE 27.06.2003) i Orden 

CTE/1296/2003, de 14 de maig. 
- Xarxes de serveis afectades i solució per a la seva supressió, coordinat 

amb el responsable de xarxes de serveis dels Serveis tècnics 
municipals. Amb planta del carrer i façanes a E:1/100 d’estat actual i 
proposta i fotografies d’estat actual. 

- Una vegada estigui replantejat el nivell de la planta baixa caldrà 
comunicar-ho a l’Ajuntament per tal de realitzar una visita conjunta amb 
els tècnics municipals. 

- Els accessos per a vehicles s’hauran d’adaptar a la pendent preexistent 
del vial públic, no podent en cap cas modificar la pendent de la vorera. 

- 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. 

- Les parets mitgeres al descobert s'acabaran amb material de façana que 
haurà de definir-se abans de l’inici de l’obra aportant la documentació 
corresponent. Es prohibeixen els acabats amb envà pluvial vist i els 
revestiments superficials que no siguin prolongació de la façana. Art. 
81.4.c 

- Els aparells exteriors d’aire condicionat s’instal·laran en punts que no es 
vegin des de la via pública i no afectin a les finques veïnes. 

- En cas de realitzar parts de l’estructura amb acer, al finalitzar l’obra 
caldrà aportar el corresponent certificat de resistència dels diferents 
elements. 

- En cas que l´obra estigués afectada per les normatives que regulen les 
xarxes de serveis, caldrà convertir la seva regulació amb la companyia 
corresponent i aportar una còpia del conveni a l´Ajuntament, per a la 
seva revisió. 

Tercer.- APROVAR la liquidació numero 1805000178 per un import de 
4.845,56.- euros, corresponent a l’impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres. 
Quart.- APROVAR la liquidació numero 1863000179 per un import de 781,54.- 
euros, corresponent a la taxa administrativa. 
 



 

 

Cinquè.- APROVAR la liquidació numero 1879000152 per un import de 70,00.- 
euros, corresponent a la taxa per la gestió de terres a l’abocador. 
Sisè.- 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. 
Setè.- DONAR-NE TRASLLAT a la policia local. 
Vuitè.- NOTIFICAR el present acord a la persona interessada. 
 
2.3.4) La Junta de Govern Local, en sessió de data 15 de juny de 2017, va 
concedir a Dolm Solnçsa, SL, llicència municipal per la construcció d’un 
habitatge aïllat, al carrer Cap de Ras, 7. 
Ferran Galvany Vila, actuant en nom i representació de Dom Solnçsa, SL, 
mitjançant escrit RE 2017/3372, de data 19 d’abril de 2018, sol·licita canviar les 
palmeres Washingtònies de les parcel·les del carrer Cap de Ras, 7, 9 i 11, per 
Margallons. 
El número assignat a l’expedient és: F131 39/2017. 
L’arquitecte assessor municipal, en data 7 d’agost de 2018,  ha emès informe 
fent constar que l’ordenança municipal preveu la plantació d’arbres de port gran 
i mig per tal d’aconseguir la integració de les zones d’urbanització d’edificacions 
aïllades amb l’entorn. 
En el mateix informe fa constar que l’arbrat que caldria plantar haurien de ser pi 
pinyer (Pinus pinea), alzina (Quercus ilex L.), alzina surera (Quercus súber) o 
roure (Quercus robur)  per ser arbres del país i d’un port de majors dimensions. 
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local  
ACORDA: 
Primer.- DESESTIMAR la sol·licitud de Dom Solnçsa, SL, per plantar 
Margallons a les finques situades al carrer Cap de Ras, 7, atès que d’acord 
amb l’informe tècnic, s’haurien de plantar pi pinyer, alzina, alzina surera o 
roure,  per ser arbres del país i d’un de majors dimensions. 
Segon.- RECORDAR a Dom Solnçsa, SL, que caldrà col·locar 7 exemplars 
que hauran de tenir una alçada mínima de dos metres i un perímetre mínim de 
40-50 cm, mesurat a 1,00 metre de terra. 
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a la persona interessada. 
 
2.3.5) La Junta de Govern Local, en sessió de data 15 de juny de 2017, va 
concedir a Dolm Solnçsa, SL, llicència municipal per la construcció d’un 
habitatge aïllat, al carrer Cap de Ras, 9. 
Ferran Galvany Vila, actuant en nom i representació de Dom Solnçsa, SL, 
mitjançant escrit RE 2017/3372, de data 19 d’abril de 2018, sol·licita canviar les 
palmeres Washingtònies de les parcel·les del carrer Cap de Ras, 7, 9 i 11, per 
Margallons. 
El número assignat a l’expedient és: F131 40/2017. 
L’arquitecte assessor municipal, en data 7 d’agost de 2018,  ha emès informe 
fent constar que l’ordenança municipal preveu la plantació d’arbres de port gran 
i mig per tal d’aconseguir la integració de les zones d’urbanització d’edificacions 
aïllades amb l’entorn. 



 

 

En el mateix informe fa constar que l’arbrat que caldria plantar haurien de ser pi 
pinyer (Pinus pinea), alzina (Quercus ilex L.), alzina surera (Quercus súber) o 
roure (Quercus robur)  per ser arbres del país i d’un port de majors dimensions. 
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local  
ACORDA: 
Primer.- DESESTIMAR la sol·licitud de Dom Solnçsa, SL, per plantar 
Margallons a les finques situades al carrer Cap de Ras, 9, atès que d’acord 
amb l’informe tècnic, s’haurien de plantar pi pinyer, alzina, alzina surera o 
roure,  per ser arbres del país i d’un de majors dimensions. 
Segon.- RECORDAR a Dom Solnçsa, SL, que caldrà col·locar 7 exemplars 
que hauran de tenir una alçada mínima de dos metres i un perímetre mínim de 
40-50 cm, mesurat a 1,00 metre de terra. 
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a la persona interessada. 
 
2.3.6) La Junta de Govern Local, en sessió de data 15 de juny de 2017, va 
concedir a Dolm Solnçsa, SL, llicència municipal per la construcció d’un 
habitatge aïllat, al carrer Cap de Ras, 11. 
Ferran Galvany Vila, actuant en nom i representació de Dom Solnçsa, SL, 
mitjançant escrit RE 2017/3372, de data 19 d’abril de 2018, sol·licita canviar les 
palmeres Washingtònies de les parcel·les del carrer Cap de Ras, 7, 9 i 11, per 
Margallons. 
El número assignat a l’expedient és: F131 40/2017. 
L’arquitecte assessor municipal, en data 7 d’agost de 2018,  ha emès informe 
fent constar que l’ordenança municipal preveu la plantació d’arbres de port gran 
i mig per tal d’aconseguir la integració de les zones d’urbanització d’edificacions 
aïllades amb l’entorn. 
En el mateix informe fa constar que l’arbrat que caldria plantar haurien de ser pi 
pinyer (Pinus pinea), alzina (Quercus ilex L.), alzina surera (Quercus súber) o 
roure (Quercus robur)  per ser arbres del país i d’un port de majors dimensions. 
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local  
ACORDA: 
Primer.- DESESTIMAR la sol·licitud de Dom Solnçsa, SL, per plantar 
Margallons a les finques situades al carrer Cap de Ras, 11, atès que d’acord 
amb l’informe tècnic, s’haurien de plantar pi pinyer, alzina, alzina surera o 
roure,  per ser arbres del país i d’un de majors dimensions. 
Segon.- RECORDAR a Dom Solnçsa, SL, que caldrà col·locar 7 exemplars 
que hauran de tenir una alçada mínima de dos metres i un perímetre mínim de 
40-50 cm, mesurat a 1,00 metre de terra. 
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a la persona interessada. 
 
2.3.7) Jean Pierre Aiguille, mitjançant escrit  RE 2018/6331, de data 13 de juliol 
de 2018, sol·licita llicència per col·locar una placa de gual a la porta del garatge 
situat al carrer  Portbou, 1 i pintar una línia groga a l’altre costat de carrer. 
En data 9 d’agost de 2018, la Prefectura de la Policia Local ha emès un informe 
favorable, que consta a l’expedient. 
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 Jean Pierre Aiguille per col·locar una placa de 
gual al carrer Portbou, 1, i pintar una línia groga de 4 metres de llargada a 
l’altra banda 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 1802009120, per un import de 63,05.- €, corresponent a la 
placa de gual número 1074 i als tràmits administratius. 

2. Número 1802009121, per un import de 6,23.- €, corresponent a una 
tercera part de la taxa anual per la placa de gual esmentada. 

3. Número 1802009123, per un import de 2,04.- €, corresponent a una 
tercera part de la taxa anual per la línia groga esmentada. 

4. Número 1802009122, per un import de 70,40.- €, corresponent la 
senyalització amb pintura groga. 

Tercer.- DONAR TRASLLAT d’aquest acord al Servei de Recaptació i a la 
Policia Municipal. 
Quart.- 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’adopta el següent acord: 
 
3.4 Serveis i Infraestructures 
 
3.4.1) Carles Fernández Torrent, actuant en nom i representació de Club Nàutic 
Llançà, mitjançant escrit  RE 2018/8421, comunica que una vegada exhaurit 
l’any de prova de la gestió de l’aparcament de la dàrsena esportiva del Port de 
Llançà, es mantindran les barreres d’accés a les instal·lacions portuàries que 
gestionen, i s’alliberarà l’espai d’aparcament adjacent a la Plaça del Port. 
Per tot això, la Junta de Govern Local  
ACORDA: 
Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTAT que el Club Nàutic Llançà, allibera 
l’espai d’aparcament adjacent a la Plaça del Port, mantenint les barreres 
d’accés a les seves instal·lacions portuàries. 
Segon.- DONAR TRASLLAT d’aquest acord als Serveis Tècnics Municipals per 
tal que delimitin, provisionalment, la zona que el Club Nàutic té en concessió, 
de l’aparcament que ha quedat fora d’aquesta concessió. 
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada. 
 
 



 

 

 
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’adopta el següent acord: 
 
4.2 Serveis de Benestar i Família 
 
4.2.1) Mercè Coll Castelló, actuant en nom i representació de CENTRE DE 
LLEURE EL DOFI, mitjançant escrit RE 2018/8082, de data 10 de setembre de 
2018, sol·licita ajut econòmic per portar a terme activitats  de lleure per a joves 
amb disminució psíquica a la comarca, amb persones usuàries de Llançà. 
Consta a l’expedient informe de la Interventora acctal. on consta que a la 
l’aplicació pressupostària núm. 2018/231.48 hi ha quantia suficient per la 
concessió d’un ajut econòmic de 700 €. 
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local  
ACORDA: 
Primer.- CONCEDIR al Centre EL DOFÍ un ajut econòmic de 700 € per 
finançar les seves activitats de lleure que realitzen per a joves amb disminució 
psíquica a la comarca, amb persones usuàries de Llançà. 
Segon.- APROVAR el pagament de 700 € amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària núm. 2018/231.48. 
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a la sol.licitant i DONAR TRASLLAT a 
l’Àrea d’Intervenció. 
 
5.- Joventut, Noves tecnologies, Publicacions i Esports. 
 
A proposta del Regidor Delegat de l’Àrea de Joventut, Medi Ambient, 
Voluntariat i Publicacions , s’adopten els següents acords: 
 
5.4 Serveis d'Esports 
 
5.4.1) JOSEP BURGUEÑO YUDISE  actuant en nom i representació de UNIO 
EXCURSIONISTA LLANÇANENCA, mitjançant escrit RE 2018/8170, de data 
14 de setembre de 2018, sol·licita la subvenció que tenen per a les activitats 
pròpies de l’entitat. Adjunten justificant 
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 2018 una subvenció per import de 
3000€ en concepte d’ajut directe per l’associació UNIO EXCURSIONISTA 
LLANÇANENCA 
L’Àrea d’intervenció ha donat conformitat de la justificació de les despeses 
presentades. 
És d’aplicació la normativa prevista a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions, el Real Decreto 887/2006, de 21 de juliol, pel que 
s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, General de Subvencions, i 



 

 

l’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions de 
l’Ajuntament de Llançà. 
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local adopta el següent 
ACORD: 
Primer.- CONCEDIR a l’Associació UNIO 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 2018. 
Segon.- AUTORITZAR el pagament a Unió Excursionista Llançanenca de la 
subvenció per import de 3.000 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
480.00.340, del pressupost municipal per l’exercici 2018. 
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a l’ interessat 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 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. 
 


