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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE
DATA 5-02-2018
A la Vila de Llançà, a cinc de febrer de dos mil divuit.
A la Casa Consistorial i sota la presidència de l’Alcalde, Sr. Pere Vila i Fulcarà,
es reuneix la Junta de Govern Local amb assistència dels Regidors i les
Regidores que a continuació s’indiquen, a l’objecte de celebrar sessió ordinària
de conformitat amb la notificació cursada.
Assistents: Sr. Francesc Guisset i Lagresa, Sr. Juanjo Serrán i Báez, Sra.
Sònia López i Mallol.
Hi assisteixen també per invitació de l’Alcalde el Regidor Sr. Joan C. Mora i
Torrent, i les Regidores Sra. Sílvia Barris i Roca i Sra. Sònia Sarola i Vilà; així
com la Interventora acctal. Sra. Sara Gutiérrez i Giner.
Actua com a Secretària en funcions la Sra. Sílvia Tabernero i Jódar, en virtut
de Decret d’Alcaldia.
Oberta la sessió a les divuit hores , es dóna lectura de l’acta anterior de data
25-01-2018, que s’aprova. Seguidament s’entra en l’ordre del dia:
2.- Hisenda i Urbanisme
A proposta del Regidor Delegat de l’Àrea d’Hisenda i Urbanisme, s’adopten els
següents acords:
2.1 Serveis d'Hisenda
2.1.1) Mercè Casola Calvet, mitjançant escrit R.E.: 2018/463 amb data 17 de
gener de 2018, sol·licita autorització per transmetre la seva llicència
administrativa de la parada núm. 7 del mercat no sedentari de la Vila, a favor
de Sebastián Pérez Rodríguez.
Fonaments de dret:
- Article 14 del Reglament del mercat municipal de Llançà de venda no
sedentària. (BOP Girona núm. 13 de data 21-01-2015).
- Disposició Addicional Tretzena de la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures
fiscals i financeres.
-Disposició Transitòria Segona de la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures
fiscals i financeres.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local

ACORDA:
Primer.- AUTORITZAR la transmissió de la llicència núm. 7, de venda de
fruites i verdures amb 8 ml del mercat no sedentari de la Vila, a favor de
Sebastián Pérez Rodríguez
CONDICIONANTS:
1. La llicència atorgada té una durada fins el 7-10-2025, per donar-se en la
llicència transmesa les circumstàncies previstes a l’apartat 1 de la Disposició
Transitòria Segona de la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures Fiscals i
Financeres.
2. La parada s’ubicarà en l’espai físic del mercat setmanal de la Vila assenyalat
amb el núm. 7.
3. L’adquirent de la llicència administrativa de la parada núm. 7 del mercat
setmanal de la Vila, s’haurà de comprometre a vendre la mateixa classe
d’article autoritzat que té actualment la Sra. Mercè Casola Calvet..
Segon.- APROVAR la liquidació de taxes de mercat núm. 1876000001 per
import de 958.-€ a nom de Sebastián Pérez Rodríguez, en aplicació de l’article
4.2 b) de l’Ordenança fiscal núm. 4.25 de taxa de prestació de serveis de
mercats.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades, i DONARNE TRASLLAT al Departament de Gestió Tributària als efectes d’inclusió de
canvi de titularitat al Padró anual de taxes de mercat.”
2.1.2) S’ha presentat una sol·licitud per establir-se al mercat setmanal del Port
amb activitat de trenes i venda de polseres artesanes amb 2m.l.
El Servei de Recaptació municipal ha emès un certificat de rebuts pendents de
pagament en període executiu, la taxa de mercats de l’any 2017, una vegada
ha transcorregut el termini de pagament en període voluntari fixat del dia 15 de
març al 15 de maig de 2017.
Que la Sra. Djeumbe Sene, té altres deutes pendents de pagament amb aquest
Ajuntament, pel que fa a l’OVP. del Passeig Marítim, on ha desenvolupat
l’activitat de fer trenes i venda de polseres durant la temporada d’estiu de l’any
2017.
Per tot això la Junta de Govern Local adopta el següent
ACORD:
Primer.- DEIXAR EN SUSPENS la sol·licitud fins a efectuar el pagament de les
taxes pendents i que es relacionen:
Núm.
Rebut
177600000
1
177770000
11

Contribuent
Djeumbe
Sene
Djeumbe
Sene

Objecte Tributari
Act. Mercat Port
Act. Art. P. Marítim

Import pral.€
47,90

Recàrrec.-€

Total.-€

2,40

50,30

360,00

18,00

378,00

Segon.- ADVERTIR a la Sra, Djeumbe Sene, que no podrà exercir l’activitat al
mercat del Port fins que no es realitzin els pagaments pendents assenyalats en
el punt primer de l’esmentada resolució.
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a la interessada.

2.1.3) En data 31 de gener d’enguany s’ha generat el Padró anual de l’impost
sobre vehicles de tracció mecànica de l’exercici 2018, per un import total de
320.156,76.-€.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- APROVAR el padró corresponent a l’exercici 2018 de l’ Impost sobre
Vehicles de Tracció Mecànica, per un import total de 320.156,76.-€.
Segon.- APROVAR el període de cobrament de l’esmentat padró, que queda
establert del 15 de març al 15 de maig de 2018, ambdós inclosos.
Tercer.- ASSENYALAR com a lloc de pagament Caixabank, als terminals del
“Servicaixa”, per Internet www.llanca.cat, o en les entitats col.laboradores
següents: BBVA, Banc Popular, Banc Sabadell, Banco Santander i Bankia. Als
contribuents que tinguin domiciliat el pagament a través d’una entitat bancària,
se’ls passarà el rebut directament a la mateixa.
Quart.- ASSENYALAR que, finalitzat el termini establert, els rebuts que no
hagin estat liquidats seran exigits pel procediment de cobrament en via
executiva i meritarà el corresponent recàrrec de constrenyiment, interessos de
demora i costes.
Cinquè.- EXPOSAR al públic l’esmentat padró durant un termini de vint dies, a
comptar des del dia següent al de la publicació de l’anunci en el BOPG, als
efectes de possibles al·legacions que els interessats estimin adients.
Sisè.- DONAR TRASLLAT al servei de recaptació als efectes pertinents.
2.1.4) Joaquin Salvador González, mitjançant escrit R.E.: 2018/882 amb data
31 de gener de 2018, sol·licita autorització per transmetre la seva llicència
administrativa de la parada núm. 5 del mercat no sedentari de la Vila, a favor
del seu treballador actual, Sr. Wilmer Alexander Bermúdez Alvarenga.
Fonaments de dret
- Article 14 del Reglament del mercat municipal de Llançà de venda no
sedentària. (BOP Girona núm. 13 de data 21-01-2015).
- Disposició Addicional Tretzena de la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures
fiscals i financeres.
-Disposició Transitòria Segona de la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures
fiscals i financeres.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- AUTORITZAR la transmissió de la llicència núm. 5, de venda de
xarcuteria amb 12 ml del mercat no sedentari de la Vila, a favor de Wilmer
Alexander Bermúdez Alvarenga
CONDICIONANTS:
1. La llicència atorgada té una durada fins el 7-10-2025, per donar-se en la
llicència transmesa les circumstàncies previstes a l’apartat 1 de la Disposició
Transitòria Segona de la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures Fiscals i
Financeres.
2. La parada s’ubicarà en l’espai físic del mercat setmanal de la Vila assenyalat
amb el núm. 5.

3. L’adquirent de la llicència administrativa de la parada núm. 5 del mercat
setmanal de la Vila, s’haurà de comprometre a vendre la mateixa classe
d’article autoritzat que té actualment els Sr. Joaquin Salvador González
Segon.- APROVAR la liquidació de taxes de mercat núm. 1876000004 per
import de 1.437.-€ a nom de Wilmer Alexander Bermúdez Alvarenga, en
aplicació de l’article 4.2 b) de l’Ordenança fiscal núm. 4.25 de taxa de prestació
de serveis de mercats.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades, i DONARNE TRASLLAT al Departament de Gestió Tributària als efectes d’inclusió de
canvi de titularitat al Padró anual de taxes de mercat.
2.1.5) En data 2 de febrer d’enguany, s’ha generat el padró del Centre de Dia
corresponent al mes de gener de 2018, per un import de 4.691,33.-€ que
comença amb el rebut número 1833000001 a nom de la Sra. Carmen Alsina
Isern, i que acaba amb el rebut número 1833000018 a nom del Sr. José Vegas
Ramos.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- APROVAR el padró del Centre de Dia corresponent al mes de gener
de 2018, per un import de 4.691,33.-€, que comença amb el rebut número
1833000001 a nom de la Sra. Carmen Alsina Isern, i que acaba amb el rebut
número 1833000018 a nom del Sr. José Vegas Ramos.
Segon.- DONAR TRASLLAT al servei de Recaptació als efectes oportuns.
2.1.6) En data 5 de febrer d’enguany, s’ha generat el padró de la Llar d’Infants
corresponent al menjador del mes de gener i a la mensualitat de febrer
d’enguany, per un import de 7.412,25.-€, que comença pel rebut número
1851000066 a nom de la Sra. Miriam Acuña Flores, i que acaba pel rebut
número 1851000136 a nom de la Sra. Gloria Yañez Villar.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local adopta el següent
ACORD
Primer.- APROVAR el padró de la Llar d’Infants corresponent al menjador del
mes de gener i a la mensualitat de febrer d’enguany, per un import de
7.412,25.-€, que comença pel rebut número 1851000066 a nom de la Sra.
Miriam Acuña Flores, i que acaba pel rebut número 1851000136 a nom de la
Sra. Gloria Yañez Villar.
Segon.- DONAR TRASLLAT al departament de Recaptació per a la seva
tramitació.
2.2 Serveis d'Urbanisme
2.2.1) L’Ajuntament de Llançà està interessat en adquirir la finca destinada a
equipaments públics, situada en el territori “La Riera”, d’aquest terme
municipal, pertanyent a la Sra. Marta Negre i Montserrrat Tramunt.
Els Serveis Tècnics Municipals han emès informe tècnic pericial, sobre la
idoneïtat d'aquest terreny per a la finalitat pretesa per l'Ajuntament, així com

sobre el valor del bé, atenent a la seva qualificació urbanística com a Sistema
d’equipaments comunitari Clau E5.
La Intervenció Municipal ha emès Informe favorable assenyalant que consta
consignació pressupostària suficient per atendre la despesa en el Pressupost
Municipal per a l’exercici 2018.
El Secretari ha emès Informe de la legislació aplicable i del procediment a
seguir.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- ADQUIRIR la finca situada en el terme municipal de Llançà i territori
“La Riera”, i qualificada pel Pla General d’Ordenació Urbana de Llançà, com a
Equipament Públic Clau E5, propietat de la Sra. Marta Negre Tramunt, i
usufructuària la Sra. Montserrat Tramunt Llaó, pel preu de TRENTA-SET MIL
EUROS (37.000 €).
La finca està Inscrita al Registre de la Propietat Roses-2, al Tom 1388, Llibre
38 de Llançà, Foli 144, finca 389, inscripció 7ª.
Correspon amb la parcel·la cadastral UR000112405117EG1920N0001SJ
L'immoble s'adquireix lliure de càrregues, gravàmens i arrendaments i al
corrent en el pagament de Tributs.
Segon. DISPOSAR la corresponent despesa en l’aplicació pressupostària núm.
2018/150.600.03 del Pressupost Municipal per a l’exercici 2018.
Tercer. DESTINAR el terreny adquirit a equipaments comunitaris, amb la
classificació jurídica de béns de domini públic, d´acord amb els articles 2, 3 i 4
del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del
Patrimoni dels Ens Locals.
Quart.- FACULTAR l’Alcalde-President perquè signi quants documents públics
i privats siguin necessaris per a l’execució del present acord.
Cinquè.- NOTIFICAR al propietari la present Resolució i citar-lo davant la
Notaria, en el seu moment, per a elevar a Escriptura pública l'adquisició.
2.2.2) Lluis Roig Clemente, actuant en nom i representació de Pati Blau 2017
S.L., mitjançant escrit RE 2017/8809, de data 4 d'agost de 2017, ha sol·licitat
llicència municipal per la reforma de dos habitatges unifamiliars , a la finca
situada al carrer C/ Miranda, 13-15.
L’arquitecte assessor municipal, en data 30 de gener de 2018, ha emès
informe favorable amb condicionants.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- CONCEDIR a Pati Blau 2017 S.L., llicència municipal per la reforma
de dos habitatges unifamiliars situats al carrer Miranda, 13-15, d’acord amb el
projecte obrant a l’expedient subscrit per l’arquitecte Lluis Roig Clemente.
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.
- Presentar projecte executiu amb el corresponent visat.
- Full d’assumeix de l’arquitecte director de l’obra, signant i visat.

-

Definició cromàtica i dels materials utilitzats a les façanes.
Autorització del Servei de Costes del Departament de Política Territorial i
Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, per trobar-se dins de la
Servitud de Protecció de Costes.
Segon.- APROVAR la liquidació número 1805000025, per un import de
3.975,61.- euros, corresponent a l’impost sobre construccions, instal·lacions i
obres.
Tercer.- APROVAR la liquidació número 1863000023, per un import de
641,23.- euros, corresponent a la taxa administrativa.
Quart.- APROVAR la liquidació número 1879000023, per un import de 63,00.euros, corresponent a la taxa administrativa.
Cinquè.- COMUNICAR a l’interessat que els serveis tècnics municipals podran
accedir a l´obra per a la seva inspecció, d’acord amb l’article 201 del TRLU DL
1/2010.
Sisè.- NOTIFICAR el present acord a l’interessat.
Setè.- DONAR-NE TRASLLAT a la policia local.
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) La Junta de Govern en sessió de data 11 de desembre de 2017, va
desestimar la petició realitzada per Ariadna Garriga Baños, perquè es pintés
una línia groga davant del seu habitatge, al carrer Bernat Metge, 22, per tal
d’accedir-hi amb la cadireta de la seva filla.
Ariadna Garriga Baños, en data 2 de gener de 2018, ha presentat recurs de
reposició, adjuntant documentació gràfica.
La Policia Municipal, en data 29 de gener de 2018, ha emès informe favorable
fent constar que ha pogut comprovar que, efectivament, la interessada pot tenir
dificultats per entrar i sortir amb el cotxet del seu domicili.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- ESTIMAR el recurs de reposició presentat per Ariadna Garriga Baños,
d’acord amb l’informe emès per la Policia Municipal i AUTORITZAR que es pinti
una línia groga al carrer Bernat Metge, 22.
Segon.- ENCARREGAR a la Brigada Municipal que pintin una línia groga
davant del carrer Bernat Metge, 22, a la plaça d’estacionament existent, amb
una amplada de 0,20 metres, en línia amb la resta d’estacionaments.
Tercer.- COMUNICAR a la interessada que en cas que es produeixi un canvi
de la situació que ha motivat la seva sol·licitud ho haurà de comunicar en
aquest Ajuntament, per tal de tornar la senyalització al seu estat inicial.
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a la interessada.

Cinquè.- DONAR TRASLLAT a la Policia Municipal als efectes pertinents.
3.4.2) Martí Negre Puig, mitjançant escrit RE 2017/12767, de data 22 de
novembre de 2017, ha sol·licitat que es col·loqui una senyal de prohibit circular
a més 30 km/h al c/ Grifeu.
La Policia Municipal, en data 29 de novembre de 2017, ha emès informe fent
constar que aquest carrer està senyalitzat com a sentit únic de circulació des
de la cruïlla amb el carrer Cap Ras fins a la carretera N-260 i que s’hauria de
col·locar una senyal vertical de prohibició de circular a més de 30 Km/h (R-301)
a l’inici del tram de sentit únic, al costat del número de policia 27.
Per tot això, aquesta Regidoria proposa la adopció del següent
ACORD :
Primer.- ESTIMAR la sol·licitud de Martí Negre Puig i col·locar una senyal
vertical de prohibició de circular a més de 30 Km/h (R-301) a l’inici del tram de
sentit únic, al costat del número de policia 27.
Segon.- ENCARREGAR a la Policia Municipal que col·loqui una senyal vertical
de prohibició de circular a més de 30 Km/h (R-301) a l’inici del tram de sentit
únic, al costat del número de policia 27.
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a l’interessat.
Quart.- DONAR TRASLLAT a la Policia Municipal als efectes pertinents.
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:
4.2 Serveis de Benestar i Família
4.2.1) Per acord de la Junta de Govern de data 25 de gener de 2018 s’ha
iniciat expedient de contractació pel servei de la gestió del Centre de dia i
acolliment diürn de Llançà, mitjançant la modalitat de concessió, per
procediment obert, econòmicament més avantatjosa, diversos criteris
d’adjudicació, no subjecte a regulació harmonitzada.
Les necessitats administratives a satisfer mitjançant l’esmentat contracte, són
comptar amb el personal capacitat per a gestionar el Centre de dia i acolliment
diürn atès l’interès públic de l’actuació per la ciutadania del municipi.
Es justifica la idoneïtat per la manca de mitjans propis per donar compliment a
la prestació que es vol contractar atès que no es disposa dels mitjans personals
per realitzar directament la prestació objecte del contracte.
Per les característiques del servei, el procediment més adequat serà l’obert,
tramitació ordinària.
L’import estimat del contracte és de 375.000 € abans d’impostos i 15.000 la
partida d’IVA al 4%, i comprèn 3 anys de vigència del contracte.
Anualment serà de 125.000 €/any sense impostos i 5.000 d’IVA al 4 %, el que
fa un total anual de 130.000 € 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. 2018/231.227.06 del pressupost de despeses de l’exercici
2018, i que es tindrà en compte en els pressupostos dels exercicis
pressupostaris següents.
Pels Serveis Jurídics municipals s’ha emès informe en relació a la legislació
aplicable, i el procediment a seguir, indicant que l'òrgan competent per a
aprovar i adjudicar el contracte, per raó de l’import, és la Junta de Govern
Local, per delegació de l’Alcalde.
S’han redactat i incorporat a l'expedient el Plec de Clàusules Administratives
Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques, que han de regir l'adjudicació
del contracte.
Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb allò que
estableix l’article 110 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert,
regulació no harmonitzada, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos
criteris d’adjudicació, per tramitació ordinària, pel servei de la gestió del Centre
de dia i acolliment diürn de Llançà, mitjançant la modalitat de concessió, tot
convocant-ne la licitació.
Segon. Autoritzar, en una quantia de 375.000 € abans d’impostos i 15.000 la
partida d’IVA al 4%, pel termini de 3 anys, que correspon a 125.000 €/any
sense impostos i 5.000 d’IVA al 4 %, el que fa un total anual de 130.000 €/any
IVA inclòs, amb càrrec a la consignació pressupostària núm. 2018/231.227.06
del pressupost de despeses de l’exercici 2018, i que es tindrà en compte en els
pressupostos dels exercicis pressupostaris següents.
Tercer. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de
Prescripcions Tècniques que regiran el contracte de la gestió del Centre de dia
i acolliment diürn de Llançà, mitjançant la modalitat de concessió, per
procediment obert, tramitació ordinària.
Quart. PUBLICAR la composició de la Mesa de contractació que estarà
formada pels següents membres:
— Sr. Pere Vila i Fulcarà, Alcalde, que actuarà com a President de la
Mesa o regidor/ra en qui delegui.
Actuaran com a vocals:
__ Sra. Sílvia Barris i Roca, regidora de la Corporació.
__ Sr. Sónia Sarola i Vilà, regidor de la Corporació.
— Sr. Carles Fita i Alegre, Secretari de la Corporació.
— Sra. Sara Gutierrez Giner, Interventora Acctal. de la Corporació.
Actuarà com a Secretària de la Mesa:
— Sra. Sílvia Tabernero Jódar, funcionària de la Corporació.
Cinquè. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en el Perfil de
contractant anunci de licitació, perquè durant el termini de quinze dies naturals,
comptats des del dia següent a la publicació de l’edicte al BOP, els interessats
puguin presentar les proposicions que estimin pertinents.

Sisè. FACULTAR l'Alcaldia-Presidència per a la realització de tants actes i
gestions com siguin necessaris per a la tramitació i l'execució d'aquests acords.
4.2.2) La Junta de Govern de data 30 de gener de 2017, va concedir a
l’empresa SERSA, Serveis socials i administratius, SCCL, pròrroga del
contracte de gestió del servei públic, mitjançant la modalitat de concessió, per
la gestió del “Centre de Dia i acolliment diürn” al municipi de Llançà, pel termini
d’un any i fins el 31 de gener de 2018.
Atès que un cop acabada la pròrroga del contracte amb l’actual concessionari
no s’ha efectuat nova adjudicació de contracte, i que actualment s’ està
tramitant expedient de contractació per la gestió del “Centre de Dia i acolliment
diürn”.
El Plec de clàusules administratives particulars assenyala al seu punt tercer de
l’aparat cinquè, que “en cas de rescissió del contracte, l’adjudicatari queda
obligat a continuar amb la prestació del servei, amb les mateixes condicions i
els mateixos termes pactats, mentre no s’hagi fet la nova adjudicació”.
En el mateix sentit, l’art. 128.1.1 del Decret de 17 de juny de 1955, pel que
s’aprova el Reglament de Serveis de les Corporacions Locals, assenyala que
són obligacions generals del concessionari, el prestar el servei de la manera
que disposa la concessió o que ordenat posteriorment per la Corporació. De la
mateixa manera obeeixen els articles 211.1), 246.b) i 280.a) del Real Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic.
Per la Intervenció municipal s’han emès informe favorable de fiscalització,
assenyalant que consta consignació pressupostària suficient per atendre la
despesa en l’aplicació pressupostària núm. 2018/231.227.06.
Pels Serveis Jurídics s’ha emès informe en relació a la legislació aplicable, i el
procediment a seguir.
Per tot, i d’acord amb el que disposa l’art. 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de
28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- DENUNCIAR la finalització del contracte per la gestió del “Centre de
Dia i acolliment diürn” amb SERSA Serveis socials i administratius, SCCL, a 31
de gener de 2018.
Segon. PRÒRROGAR el contracte per la gestió del “Centre de Dia i acolliment
diürn” amb SERSA Serveis socials i administratius, SCCL, a partir del dia 1 de
febrer de 2018 i fins que s’adjudiqui el nou contracte per la gestió del servei
públic, actualment en tramitació, amb les mateixes condicions i els mateixos
termes pactats amb anterioritat.
Tercer. Disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària
2018/231.227.06 del pressupost municipal per a l’exercici 2018.
Quart. NOTIFICAR l’esmentat acord a l’empresa SERSA, Serveis socials i
administratius, SCCL.
Cinquè.- DONAR trasllat al Servei d’intervenció.

4.3 Serveis de Salut
4.3.1) Ferran Fernández, en representació de Creu Roja Espanyola a Llançà,
mitjançant escrit Registre d’Entrada núm. 10.635 de data 18-9-2017 , sol.licita
un ajut econòmic per a l’adequació del nou local per activitats de caràcter
social, sense ànim de lucre, i destinades a persones de Llançà en risc
d’exclusió social o en situació de vulnerabilitat, gent gran, etc.
Consta a l’expedient una relació de despeses, amb un import de 14.904,20 €
La Interventora acctal. ha informat que consta consignació pressupostària
suficient per atendre un ajut econòmic proposat per 4.000.-€, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 2018/231.48.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- CONCEDIR un ajut econòmic a Creu Roja Llançà, per import de 4.000
€ amb destí al nou local Llançà, amb els termes que consten a l’expedient.
Segon.- APROVAR la despesa de 4.000 €
amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 2018/231.48.
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord a Creu Roja Llançà i TRASLLADAR-LO a
l’Àrea d’Intervenció municipal.
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) Ferran Roquer actuant en representació de l’Associació CLUB NAUTIC
LLANÇA, mitjançant escrit RE núm. 12950/2017, de data 01/12/2017, ha
sol·licitat una subvenció en concepte del curs de vela que organitza el Club.
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
1.350 € en concepte del curs de vela per l’associació CLUB NAUTIC LLANÇA
És d’aplicació la normativa prevista a la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions, el Real Decreto 887/2006, de 21 de juliol, pel que
s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, General de Subvencions, i
l’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions de
l’Ajuntament de Llançà.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local adopta el següent
ACORD
Primer.- CONCEDIR a l’Associació CLUB NAUTIC LLANÇA una subvenció de
1.350€ 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, 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.
5.4.2) Ferran Roquer actuant en representació de l’Associació CLUB NAUTIC
LLANÇA, mitjançant escrit RE núm. 12950/2017, de data 01/12/2017, ha
sol·licitat una subvenció en concepte del Casal Esportiu 2018.
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
1.620 € en concepte del Casal Esportiu 2018 per l’associació CLUB NAUTIC
LLANÇA
És d’aplicació la normativa prevista a la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions, el Real Decreto 887/2006, de 21 de juliol, pel que
s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, General de Subvencions, i
l’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions de
l’Ajuntament de Llançà.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local adopta el següent
ACORD
Primer.- CONCEDIR a l’Associació CLUB NAUTIC LLANÇA una subvenció de
1.620€ 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, 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) Ferran Roquer actuant en representació de l’Associació CLUB NAUTIC
LLANÇA, mitjançant escrit RE núm. 12950/2017, de data 01/12/2017, ha
sol·licitat una subvenció en concepte del marcatge de tonyines.
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
1.080 € en concepte del marcatge de tonyines per l’associació CLUB NAUTIC

LLANÇA
És d’aplicació la normativa prevista a la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions, el Real Decreto 887/2006, de 21 de juliol, pel que
s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, General de Subvencions, i
l’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions de
l’Ajuntament de Llançà.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local adopta el següent
ACORD
Primer.- CONCEDIR a l’Associació CLUB NAUTIC LLANÇA una subvenció de
1.080€ 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, 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.
5.4.4) Ferran Roquer actuant en representació de l’Associació CLUB NAUTIC
LLANÇA, mitjançant escrit RE núm. 12950/2017, de data 01/12/2017, ha
sol·licitat una subvenció en concepte de la neteja submarina.
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 140
€ en concepte de la neteja submarina per l’associació CLUB NAUTIC LLANÇA
És d’aplicació la normativa prevista a la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions, el Real Decreto 887/2006, de 21 de juliol, pel que
s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, General de Subvencions, i
l’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions de
l’Ajuntament de Llançà.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local adopta el següent
ACORD
Primer.- CONCEDIR a l’Associació CLUB NAUTIC LLANÇA una subvenció de
140€ 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, 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.
5.4.5) Ferran Roquer actuant en representació de l’Associació CLUB NAUTIC
LLANÇA, mitjançant escrit RE núm. 12950/2017, de data 01/12/2017, ha
sol·licitat una subvenció en concepte del concurs de pesca.
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 180
€ en concepte del concurs de pesca per l’associació CLUB NAUTIC LLANÇA
És d’aplicació la normativa prevista a la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions, el Real Decreto 887/2006, de 21 de juliol, pel que
s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, General de Subvencions, i
l’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions de
l’Ajuntament de Llançà.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local adopta el següent
ACORD
Primer.- CONCEDIR a l’Associació CLUB NAUTIC LLANÇA una subvenció de
180€ 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, 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.
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) ROCKTAIL EMPORDA SL, mitjançant escrit, de data 23 de gener de
2018 ha presentat contracte per la contractació de serveis del grup Ambauka
perquè faci la seva actuació en motiu de la festa del carnaval, el 10 de febrer
de 2018, a partir de les 17.00h..
Consta en l’expedient un informe d’intervenció.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local adopta el següent
ACORD
Primer.- APROVAR el contracte de prestació de serveis presentat per Rocktail
Emporda, SL per l’ actuació del grup Ambauka, en motiu de la festa Carnval, el

10 de febrer de 2018, per import de 1.512’50€ iva inclòs, amb càrrec al
pressupost de l’exercici 2018.
Segon.- AUTORITZAR a l’Alcalde per la signatura del contracte.
Tercer.- NOTIFICAR a l’interessat i DONAR TRASLLAT a l’Àrea de Serveis
Econòmics, als efectes oportuns.
6.1.2) Joan Castelló actuant en representació de l’Associació ASSOCIACIO
ELS TAMBORS DEL CAP DE CREUS, mitjançant escrit RE núm. 2017/13184,
de data 12/12/2017, ha sol·licitat una subvenció per a les activitats pròpies de
l’entitat. Presenten justificants.
La sol·licitud compleix els requisits de l’article 7, i acompanya la documentació
assenyalada a l’article 10 de l’Ordenança general reguladora de la concessió
de subvencions de l’Ajuntament de Llançà.
Consta en el pressupost per a l’exercici 2017 una subvenció per import de 540€
en concepte d’ajut directe per l’associació ASSOCIACIO ELS TAMBORS DEL
CAP DE CREUS
És d’aplicació la normativa prevista a la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions, el Real Decreto 887/2006, de 21 de juliol, pel que
s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, General de Subvencions, i
l’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions de
l’Ajuntament de Llançà.
L’Àrea d’intervenció ha donat conformitat de la justificació de les despeses
presentades.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local adopta el següent
ACORD
Primer.- CONCEDIR a l’Associació ASSOCIACIO ELS TAMBORS DEL CAP
DE CREUS una subvenció de 540 € 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 2017.
Segon.- AUTORITZAR el pagament a l’Associació Els Tambors del Cap de
Creus,
de la subvenció per import de 540 €, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 480.00.330, del pressupost municipal per l’exercici 2017.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a l’ interessat i DONAR TRASLLAT A
l’àrea d’ Intervenció als efectes oportuns.
6.1.3) Francesca Sanchez actuant en representació de l’Associació CORAL
PALANDRIU, mitjançant escrit RE núm. 2017/12645, de data 17/11/2017, ha
sol·licitat una subvenció per a les activitats pròpies de l’entitat.
La sol·licitud compleix els requisits de l’article 7, i acompanya la documentació
assenyalada a l’article 10 de l’Ordenança general reguladora de la concessió
de subvencions de l’Ajuntament de Llançà.
Consta en el pressupost per a l’exercici 2018 una subvenció per import de
4.500€ en concepte d’ajut directe per l’associació 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.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local adopta el següent
ACORD
Primer.- CONCEDIR a l’Associació 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 2018, 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.
6.1.4) JOAN MARIA PAU actuant en representació de l’Associació AMICS DE
LA PARROQUIA DE SANT VICENÇ, mitjançant escrit RE núm. 2017/13405, de
data 19/12/2017, ha sol·licitat una subvenció per a les activitats pròpies de
l’entitat.
La sol·licitud compleix els requisits de l’article 7, i acompanya la documentació
assenyalada a l’article 10 de l’Ordenança general reguladora de la concessió
de subvencions de l’Ajuntament de Llançà.
Consta en el pressupost per a l’exercici 2018 una subvenció per import de
2.250 € en concepte de la mostra floral i pessebres que organitza l’associació
AMICS DE LA PARROQUIA DE SANT VICENÇ
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 AMICS DE LA PARROQUIA DE SANT
VICENÇ 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 2018, 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.

6.1.5) La Biblioteca municipal, per les seves reduïdes dimensions, ha quedat
desproporcionada en relació al creixement i les necessitats de la població.
Per aquest motiu, s’ha redactat el projecte de construcció d’una nova Biblioteca
municipal, de mida més gran, per tal d’encabir les necessitats d’usuaris.
El projecte ha estat redactat pels arquitectes Alfredo Peñafiel Suárez, Katrin
Baumgarten i Eduard Miralles Millón.
Per part de la Secretària en funcions s’ha informat sobre la legislació aplicable i
el procediment a seguir per a la seva aprovació.
En virtut de les facultats previstes als articles 53.1.p) de la Llei Municipal i de
règim local de Catalunya i 38 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer. APROVAR inicialment el Projecte Bàsic de la Nova construcció de la
Biblioteca Pere Calders de Llançà”, redactat pels arquitectes Alfredo Peñafiel
Suárez, Katrin Baumgarten i Eduard Miralles Millón.
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 30
dies, pugui ser consultat a la Secretaria d'aquesta corporació 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.
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) Nutrilab, S.L, mitjançant escrit R.E. núm. 4984/2017, de data 10 de maig
de 2017, presenta Butlletí d’anàlisis d’aliments de la Llar d’Infants “El Patinet”
de Llançà corresponent al mes d’abril de 2017, amb el resultat d’acceptable.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local adopta el següent
ACORD
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.
7.2 Serveis de Medi Ambient
7.2.1) MANEL TOLSANAS actuant en representació de l’Associació SOCIETAT
DE CAÇADORS - COLLA SENGLAR, mitjançant escrit RE núm. 2018/877, de

data 31/01/2018, 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 2018 una subvenció per import de 900
€ en concepte d’ajut directe per l’associació SOCIETAT DE CAÇADORSCOLLA SENGLAR.
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 COLLA SENGLAR CAÇADORS una
subvenció de 900€ en concepte d’ajut directe per a les activitats pròpies de
l’entitat, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 480.00.172, del pressupost
municipal per a l’exercici 2018, 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.
7.2.2) Dipsalut, Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, dóna
suport al programa de gestió i control de la salubritat de les instal·lacions d’alt
risc de transmissió de legionel·losi, PT 01.
La taxa prevista d’aquest servei, per part de Dipsalut, és de 950,00.- euros.
La intervenció municipal ha emès informe fent constar que existeix consignació
pressupostaria en el pressupost de l’exercici 2017, a la partida número
172/227.06.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- SOL·LICITAR a Dipsalut el suport de la gestió i control de la salubritat
de les instal·lacions d’alt risc de transmissió de legionel·losi, dins del programa
PT01.
Segon.- AUTORITZAR a l’Alcalde a la signatura dels documents que
corresponguin.
Tercer.- APROVAR el pagament de la taxa per un import de 950,00.- euros
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2017/172.227.06.
Quart.- DONAR TRASLLAT del present acord a l’àrea de intervenció.

I no havent més assumptes a tractar, per ordre del Sr. Alcalde es dóna per
acabada la sessió a les dinou hores , 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.

