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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE
DATA 8-03-2018
A la Vila de Llançà, a vuit de març 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 les Regidores Sra. Sònia Sarola i
Vilà i Sra. Sílvia Barris i Roca; així com la Interventora acctal. Sra. Sara
Gutiérrez i Giner.
Actua com a Secretari el Sr. Carles Fita i Alegre, titular de la Corporació.
Oberta la sessió a les nou hores , es dóna lectura de l’acta anterior de data 2202-2018, que s’aprova. Seguidament s’entra en l’ordre del dia:
1.- Alcaldia, Interior, Govern Local i Negociació col.lectiva,
A proposta de l’Alcalde, s’adopta el següent acord:
1.1 Serveis d’Alcaldia
1.1.1)En data 2 de març de 2018 i amb RE 2018/1854, es presenta escrit del
Sindicat Professional de Policies Municipals de Catalunya (SPPM-CAT)
comunicant que la quota sindical per els afiliats per tot l’any 2018, serà
d’11,00.- mensuals i que es deuran ingressar al compte bancari següent:
ES0081 0900 89 0003739685 BANC DE SABADELL.
Un cop fetes les comprovacions oportunes resulta que els agents de la Policia
Local de Llançà afiliats al Sindicat Professional de Policies Municipals de
Catalunya són: Sr. Roberto Garcia Garcia, Sr. Jordi No Díaz, Sra. Teresa Turró
Prim i Sr. Julio José Bernardo Hita.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local adopta el següent
ACORD
Primer.- APLICAR la nova quota sindical per als afiliats del Sindicat
Professional de Policies Municipals de Catalunya (SPPM-CAT) amb efectes del
dia 1 de gener de 2018, per un import de 11,00.-euros mensuals, als agents de

la Policia Local Sr. Roberto Garcia Garcia, Sr. Jordi No Díaz, Sra. Teresa Turró
Prim i Sr. Julio José Bernardo Hita, els quals han demanat que se’ls hi
descompti mensualment la quota de la seva nòmina.
Segon.- INGRESAR els imports corresponents al compte bancari següent:
ES06 0081 0900 89 0003739685 BANC DE SABADELL del sindicat SPPMCAT.
Tercer.- NOTIFICAR el següent acord als interessats i DONAR TRASLLAT a
la Intervenció municipal i al departament de personal als efectes oportuns.
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) Fets:
Severino Mera Viñas, mitjançant escrit R.E.: 2018/1531 amb data 19 de febrer
de 2018, sol·licita autorització per transmetre la seva llicència administrativa de
la parada núm. 207 del mercat no sedentari del Port de venda de xarcuteria, a
favor de la Sra. Silvia Masó Castro.
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. 207 de venda de
xarcuteria amb 10 ml del mercat no sedentari del Port, a favor de Silvia Masó
Castro
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. 207.
3. L’adquirent de la llicència administrativa de la parada núm. 207 del mercat
setmanal del Port, s’haurà de comprometre a vendre la mateixa classe d’article
autoritzat que té actualment els Sr. Severino Mera Viñas.
Segon.- APROVAR la liquidació de taxes de mercat núm. 1876000085 per
import de 1.197,50.-€ a nom de Silvia Masó Castro, 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) Antecedents:
1. Mª Dolors Batlle Campmajó, mitjançant escrit R.E.: 2018/1657 amb data de
23 de febrer de 2018 i titular de la concessió administrativa de la parada núm.
132
amb 8m.l. del mercat setmanal del Port de venda de calçats i
complements, sol·licita la baixa de la concessió esmentada.
2. Que des de l’1 de gener de 2018 fins la data d’avui, la Sra. Mª Dolors Batlle
Campmajó, no ha fet ús del seu lloc núm. 132 al mercat setmanal del Port.
Fonaments de dret
1r. L’article 15 del Reglament del mercat municipal de venda no sedentària de
la Vila de Llançà, aprovat definitivament per Decret d’Alcaldia en data
12/01/2015 preveu la renúncia expressa i escrita del titular de la concessió
administrativa.
2n. L’òrgan competent per a resoldre les qüestions d’ocupació de via pública és
l’alcalde president de la Corporació d’acord amb el que disposa l’article 21.1.q)
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, que va
delegar la facultat a la Junta de Govern Local.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer. DECLARAR EXTINGIDA, a petició del seu actual titular Mª Dolors
Batlle Campmajó, l'autorització administrativa corresponent a la parada núm.
132 del mercat no sedentari del Port.
Segon.- DONAR DE BAIXA l’objecte tributari al Padró de taxes de mercat
2018, pendent d’elaboració.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a l’interessat, al servei de Gestió
Tributària i el departament de Recaptació.
2.1.3) En data 2 de març d’enguany, s’ha generat el padró del Centre de Dia
corresponent al mes de febrer de 2018, per un import de 4.180,13.-€ que
comença amb el rebut número 1833000019 a nom de la Sra. Carmen Alsina
Isern, i que acaba amb el rebut número 1833000033 a nom del Sr. Jose Vegas
Ramos.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- APROVAR el padró del Centre de Dia corresponent al mes de febrer
de 2018, per un import de 4.180,13.-€, que comença amb el rebut número
1833000019 a nom de la Sra. Carmen Alsina Isern, i que acaba amb el rebut
número 1833000033 a nom del Sr. Jose Vegas Ramos.
Segon.- DONAR TRASLLAT al servei de Recaptació als efectes oportuns.
2.1.4) I. Identificació de l’expedient
Expedient número P108 11/2018, relatiu a l’ampliació de llargada de la parada
núm. 83 del mercat setmanal del Port.
II. Antecedents:

1.- El Sr. Mohamed Samadi Mansore, mitjançant escrit RE. 2018/710 de data
25 de gener de 2018, per ampliar en 2 ml la seva parada núm. 83 al mercat
setmanal del Port..
2.- L’Assentador municipal de mercats ha emès informe favorable que consta
incorporat a l’expedient.
III. Fonaments de Dret:
Article 12 del Reglament del mercat municipal de venta no sedentària de la Vila
de Llançà, aprovat definitivament per Decret d’Alcaldia en data 12-01-2015,
regula les ampliacions dels llocs de venda.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- ESTIMAR la sol·licitud del Sr. Mohamed Samadi Mansore i a tal efecte
AMPLIAR en 2 metres lineals el seu lloc de venda núm. 83 del mercat setmanal
del Port, amb la qual cosa la seva parada passarà dels actuals 8ml. a tenir una
longitud total de 10 ml.
Segon.- APROVAR la liquidació de taxes de mercat núm. 1876000087 per
import de 95,80.-€ a nom de Mohamed Samadi Mansore, corresponent al 2 ml.
ampliats, d’acord amb l’article 4. 1) de l’Ordenança fiscal núm. 4.25.- taxa per la
prestació de serveis de mercats.
Tercer.- MODIFICAR l’objecte tributari corresponent al Padró anual de taxes de
mercat.
Quart.- NOTIFICAR el present acord i la liquidació a l’interessat i
TRASLLADAR-LO al Departament de Recaptació d’aquest Ajuntament per a la
gestió de cobrament.
2.1.5) “I. Identificació de l’expedient
Expedient número P108 12/2018, relatiu a l’ampliació de llargada de la parada
núm. 159 del mercat setmanal del Port.
II. Antecedents:
1.- Sr. Said Litime, mitjançant escrit RE. 2018/607 de data 23 de gener de
2018, per ampliar en 2 ml la seva parada núm. 159 al mercat setmanal del
Port..
2.- L’Assentador municipal de mercats ha emès informe favorable que consta
incorporat a l’expedient.
III. Fonaments de Dret:
Article 12 del Reglament del mercat municipal de venta no sedentària de la Vila
de Llançà, aprovat definitivament per Decret d’Alcaldia en data 12-01-2015,
regula les ampliacions dels llocs de venda.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- ESTIMAR la sol·licitud del Sr. Said Litime i a tal efecte AMPLIAR en 2
metres lineals el seu lloc de venda núm. 159 del mercat setmanal del Port, amb
la qual cosa la seva parada passarà dels actuals 10ml. a tenir una longitud total
de 12 ml.
Segon.- APROVAR la liquidació de taxes de mercat núm. 1876000086 per
import de 95,80.-€ a nom de Said Litime, corresponent al 2 ml. ampliats,

d’acord amb l’article 4. 1) de l’Ordenança fiscal núm. 4.25.- taxa per la prestació
de serveis de mercats.
Tercer.- MODIFICAR l’objecte tributari corresponent al Padró anual de taxes de
mercat.
Quart.- NOTIFICAR el present acord i la liquidació a l’interessat i
TRASLLADAR-LO al Departament de Recaptació d’aquest Ajuntament per a la
gestió de cobrament.
2.1.6) “Antecedents:
1.- Judith Jodar Caralt, actuant en nom i representació de l’ “Associació Cultural
la Cortina Màgica” mitjançant escrit amb RE. 2018/1624 de data 21 de febrer
de 2018, sol·licita autorització per poder realitzar l’activitat de fer trenes de al
mercat setmanal del Port durant la temporada d’estiu amb 1ml.
2.- Segons informe de l’assentador municipal de mercats, l’anterior activitat ja
s’ha desenvolupat en anys anteriors al mercat setmanal del Port, sense que es
produís cap tipus d’incidència o queixa derivada de les mateixa.
Per tot això la Junta de Govern Local adopta el següent
ACORD:
Primer.- CONCEDIR AUTORITZACIÓ a l’ “Associació Cultural la Cortina
Màgica” en relació a la seva sol·licitud R.E.: 2018/1624 de data 21 de febrer de
2018 per fer trenes, amb una longitud de parada de 1 metre lineal que tot seguit
s’indica per a la realització de les activitats que es detallen al mercat setmanal
del Port:
CONDICIONANTS:
a) La llicència s’atorga amb caràcter provisional i tindrà una durada fins l’últim
dimecres del mes de setembre de 2018.
b) El lloc de l’activitat serà assenyalat per l’assentador de mercats.
Segon.- APROVAR la relació núm. 1876000088 d’aprovació de liquidacions de
taxa de mercats per import de 47,90.- € , referida a l’ anterior autorització.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a la interessada i TRASLLADAR el
mateix al servei de Recaptació als efectes de practicar les corresponents
liquidacions i gestió de cobrament.
2.1.7) En data 5 de març d’enguany, s’ha generat el padró de la Llar d’Infants
corresponent al menjador del mes de febrer i a la mensualitat de març
d’enguany, per un import de 7.761,75.-€, que comença pel rebut número
1851000137 a nom de la Sra. Miriam Acuña Flores, i que acaba pel rebut
número 1851000208 a nom de la Sra. Gloria Yañez Villar.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- APROVAR el padró de la Llar d’Infants corresponent al menjador del
mes de febrer i a la mensualitat de març d’enguany, per un import de 7.761,75.€, que comença pel rebut número 1851000137 a nom de la Sra. Miriam Acuña
Flores, i que acaba pel rebut número 1851000208 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) Pedro Guillen Cortés, actuant en nom i representació de Juan Gabriel
Cebrián Osuna, mitjançant escrit 2017/10787, de data 21 de setembre de 2017,
ha sol·licitat llicència municipal per la construcció d'un habitatge unifamiliar
aïllat, a la finca situada al carrer La Coma, 71.
L’arquitecte assessor municipal, en data 20 de febrer de 2018, ha emès
informe favorable amb condicionants.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- CONCEDIR a Juan Gabriel Cebrian Osuna, llicència municipal per la
construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat, a la finca situada al carrer La Coma,
71, d’acord amb el projecte obrant a l’expedient subscrit per l’arquitecte Pere
Guillen Cortés, visat pel col·legi professional en data 18 de setembre de 2017 i
amb el número 2017401867.
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.
- Un aval per un import de
4.800,00- euros com a garantia de
urbanització.
- El full d’assumeix de l’arquitecte tècnic.
• En cas que l´obra estigués afectada per les normatives que regulen les
xarxes de serveis, caldrà convenir la seva regulació amb la companyia
corresponent i aportar una còpia del conveni a l´Ajuntament, per a la
seva revisió.
• Al finalitzar l’obra caldrà presentar un topogràfic visat, referenciat amb la
cota de la tapa de fosa del clavegueram del carrer, justificant la correcte
execució dels nivells de projecte.
• D’acord amb l’art. 28.2. bis (Modif. Puntual PGOU núm. 3) El color dels
paraments verticals hauria de ser el blanc, per una millor integració amb
les edificacions de l’entorn. Caldrà també concretar el color i materials
de la serralleria, obertures i persianes, de entre les games de grisos,
verds i marrons foscos.
• Els aparells exteriors d’aire acondicionat caldrà instal·lar-los en punts
que no es vegin des de la via pública i no afectin a les finques veïnes.
• Pel que fa a la vegetació, les especies a plantar s’hauran d’ajustar a
l’article 5 de l’Ordenança de Protecció de l’arbrat del municipi de Llançà
de 29 d’abril de 2010, BOP Núm. 81.
• Pel que fa als arbres caldrà col·locar exemplars amb una alçada mínima
de dos metres i un perímetre mínim de 30 cm, mesurat a 1,00 metre de
terra.
• En cas que l´obra estigués afectada per les normatives que regulen les
xarxes de serveis, caldrà convenir la seva regulació amb la companyia

corresponent i aportar una còpia del conveni a l´Ajuntament, per a la
seva revisió.
• En cas de realitzar parts de l’estructura amb acer, al finalitzar l’obra
caldrà aportar el corresponent certificat de resistència dels diferents
elements.
Segon.- APROVAR la liquidació número 1805000056 per un import de
4.102,85.- euros, corresponent a l’impost sobre construccions, instal·lacions i
obres.
Tercer.- APROVAR la liquidació número 1863000052 per un import de 661,75.euros, corresponent a la taxa administrativa.
Quart.- 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.
Cinquè.- NOTIFICAR el present acord a l’interessat.
Sisè.- DONAR-NE TRASLLAT a la policia local.
2.2.2) Josep Maria Gracia Bonamusa, actuant en nom i representació de Gilles
Patrick Fiorotto, mitjançant escrit RE 2017/11975, de data 27 d'octubre de
2017, ha sol·licitat llicència municipal per la reforma d'un habitatge unifamiliar, a
la finca situada al carrer Garraf, 5-7.
L’arquitecte assessor municipal, en data 20 de febrer de 2018, ha emès
informe favorable amb condicionants.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local adopta el següent
ACORD:
Primer.- CONCEDIR a Gilles Patrick Fiorotto, llicència municipal per la reforma
d'un habitatge unifamiliar, a la finca situada al carrer Garraf, 5-7, d’acord amb
el projecte obrant a l’expedient subscrit per l’arquitecte Josep Maria Gràcia
Bonamusa.
La llicència queda condicionada al compliment dels condicionants generals i els
particulars següents:
• Abans d’iniciar les obres caldrà presentar:
- Un text refós del projecte bàsic i executiu i visat pel corresponent col·legi
professional.
- Un aval de runes per un import de 456,76.- euros.
- Una fiança per un import de 4.800,00- euros com per garantir les
obligacions derivades de la llicència.
• Les instal·lacions dels serveis hauran d’encastar-se a la tanca i accedir
fins a l’edificació amb la xarxa soterrada. En cas que fora necessari
realitzar obres de modificació de la xarxa, caldrà també aportar conveni
realitzat amb la companyia per modificar l’escomesa, solució per a la
seva supressió. Amb planta del carrer i façanes a E:1/100 i fotografies
d’estat actual.
• 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 haurà de col·locar-se 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.
• La finca on es sol·licita la llicència, disposa de condició de solar, amb els
serveis d’aigua, electricitat, enllumenat públic, telefonia, sanejament,
encintat
de voreres i pavimentació de la calçada. Però caldrà preveure que totes
es escomeses estiguin instal·lades empotrats en el mur de tanca.
• En cas que l´obra estigués afectada per les normatives que regulen les
xarxes de serveis, caldrà convenir la seva regulació amb la companyia
corresponent i aportar una còpia del conveni a l´Ajuntament, per a la
seva revisió.
• En cas de realitzar parts de l’estructura amb acer, al finalitzar l’obra
caldrà aportar el corresponent certificat de resistència dels diferents
elements.
• 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,
que haurà de tenir un pendent mínim en sentit perpendicular a la vorada
del 2%.
Segon.- APROVAR la liquidació número 1805000057 per un import de
6.414,66.- euros corresponent a l’impost sobre construccions, instal·lacions i
obres.
Tercer.- APROVAR la liquidació número 1863000053 per un import de
1.034,62.- euros corresponent a l’impost sobre construccions, instal·lacions i
obres.
Quart.- 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.
Cinquè.- NOTIFICAR el present acord a l’interessat.
Sisè.- DONAR-NE TRASLLAT a la policia local.
2.2.3) Per Junta de Govern Local de data 13 d’agost de 2015 es va acordar
concedir llicència a Servi-Rovega, SLU, per col·locar taules i cadires al carrer
Trafalgar, ocupant un espai de 12 m2.
Per Decret d’Alcaldia de data 16 de febrer de 2018, es va concedir llicència per
col·locar una porta de garatge a la finca situada al carrer Trafalgar, 6.
Consta en aquestes dependències la sol·licitud d’una placa de gual per tal de
tenir accés amb el vehicle a la finca situada al carrer Trafalgar, 6.
L’article 88.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, disposa que és
procedent la revocació de les llicències, per canvi o desaparició de les
circumstàncies que en van determinar l’atorgament o per sobrevenir-ne d’altres
de noves que en cas d’haver existit llavors haguessin justificat la denegació, en
els termes establerts per la normativa general aplicable. També poden revocarse les llicències quan la corporació adopti nous criteris d’apreciació recollits en
la normativa aplicable corresponent.

L’arquitecte tècnic, en data 6 de març de 2018, ha emès informe fent constar
que que al carrer Trafalgar, 6, s’ha instal·lat una porta de garatge, i que el
carrer té una amplada de 5,00 metres, en plataforma única.
En el mateix informe fa constar que per temes de seguretat, degut a l’amplada
del carrer, i atès que el veí ha de tenir accés per entrar amb el seu vehicle dins
del garatge, s’hauria de revocar la llicència existent; ja que aquesta ocupació
impossibilita l’accés al garatge.
D’acord amb l’article 21.1q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local l’òrgan competent per a resoldre les sol·licituds de
llicències d’ocupació de via pública és l’Alcalde-President de la Corporació, que
va delegar la facultat a la Junta de Govern Local.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA :
Primer.- NO PRORROGAR la llicència concedida a Servi-Rovega SLU, en data
13 d’agost de 2015, per col·locar taules i cadires al carrer Trafalgar, ocupant un
espai de 12 m2 atès que degut a l’amplada del carrer, l’ocupació de via pública
impossibilita l’accés al garatge de la finca veïna.
Segon.- DONAR DE BAIXA del padró 2018, les taxes d’ocupació de la via
pública corresponents a les taules i cadires del carrer Trafalgar.
Tercer.- DONAR TRASLLAT a la policia municipal.
Quart.- NOTIFICAR aquest acord a Servi-Rovega SLU, atorgant-li una
audiència per un termini de deu dies, d’acord amb l’article 88.4 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals.
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:
3.1 Serveis de Turisme
3.1.1) L’Àrea de Turisme, Comerç i Promoció Econòmica de Llançà té previst
participar al festival VIVID (activitats d’enoturisme) que organitza el Patronat de
Turisme Costa Brava Girona al llarg del mes d’abril.
Consta a l’expedient informe del tècnic responsable de l’Àrea amb la relació
d’activitats i despeses previstes amb un import de 2.192€.
Intervenció ha emès informe de fiscalització favorable fent constar que existeix
consignació pressupostària suficient a l’aplicació pressupostària número
2018/432.226.09.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- DONAR CONFORMITAT a la participació de l’Ajuntament de Llançà
en relació a les activitats d’enoturisme previstes pel mes d’abril en el marc del
festival VIVID.

Segon.- APROVAR la despesa per import de 2.192€ corresponent amb càrrec
a l’aplicació pressupostària número 2018/432.226.09 del pressupost general a
l’exercici 2018.
Tercer.- DONAR TRASLLAT del present acord a l’Àrea d’Intervenció municipal.
3.2 Serveis de Comerç i Promoció Econòmica
3.2.1) Joan Carles Mora i Torrent, Regidor de Turisme, Comerç i Promoció
Econòmica, Obres, Serveis i Infraestructures. d’aquesta Corporació, per la
present proposa a l’alcaldia l’adopció del Decret següent:
“L’Àrea de Turisme, Comerç i Promoció Econòmica d’aquesta corporació, en
col·laboració amb l’Associació de Comerciants de Llançà, tenen previst dur a
terme un any més els cursos de formació per empresaris i treballadors durant la
primavera 2018.
Consta a l’expedient informe del tècnic responsable de l’Àrea amb la relació de
jornades/cursos i despeses previstes.
Intervenció ha emès informe favorable fent constar que existeix consignació
pressupostària suficient a l’aplicació pressupostària número 2018/432.226.09.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- DONAR COMPTE I CONFORMITAT de la relació de jornades/tcursos
de formació per empresaris i treballadors previstos per la primavera 2018.
Segon.- FACULTAR la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació
pressupostària número 2018/432.226.09 del pressupost general a l’exercici
2018.
3.3 Obres
3.3.1) “Jordi Fulcarà Mayné, actuant en nom i representació de la Confraria de
Pescadors del Port de Llançà, mitjançant escrit RE 2017/12859, de data 28 de
novembre de 2017, ha sol·licitat llicència municipal per instal·lar dues tanques,
de màxim 2 metres d’alçada, una amb porta automatitzada pel pas de vehicles,
a la zona del vial i una altre de vianants a la zona d’atracament d’embarcacions
de palangre i arts menors.
En el mateix escrit fa constar que es tracta de realitzar el tancament d'una part
de la dàrsena pesquera del moll de Llançà, des del divendres al vespre fins al
diumenge a la nit, durant tot l’any; per tal d’evitar robatoris a les embarcacions
de pesca.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local adopta el següent
ACORD:
Primer.- CONCEDIR a Confraria de Pescadors del Port de Llançà, SA, llicència
municipal per instal·lar dues tanques, de màxim 2 metres d’alçada, una amb
porta automatitzada pel pas de vehicles, a la zona del vial i una altre de
vianants a la zona d’atracament d’embarcacions de palangre i arts menors.
La llicència queda condicionada al compliment dels condicionants generals i els
particulars següents:

-

Abans d’iniciar les obres, hauran d’obtenir l’autorització del Servei de
Ports, del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya i presentar-lo en aquestes dependències municipals.
- Hauran de lliurar una còpia de les claus dels accessos, a l’Ajuntament de
Llançà, per casos d’emergència i en cas de visites turístiques, si s’escau.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a l’interessat.
Tercer.- DONAR-NE TRASLLAT a la policia local.
3.4 Serveis i Infraestructures
3.4.1) Per acord de la Junta de Govern de data 22 de febrer de 2018 s’ha
iniciat expedient de contractació pel servei d’abalisament i instal·lació de les
boies de fondeig al litoral de Llançà a l’estiu, per procediment obert, oferta
econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació.
Les necessitats administratives a satisfer mitjançant l’esmentat contracte, és
garantir la seguretat dels usuaris que accedeixen a les platges del municipi, i
oferir els serveis objecte d’explotació que es preveuen en el Pla d’Usos i
Serveis de Temporada vigents per a cadascuna de les platges d’aquest terme
municipal.
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.
El pressupost de licitació, pel termini de 3 temporades (estiu 2018, estiu 2019 i
estiu 2020), és el que es desglossa a continuació:
Pressupost de licitació
74.380,17 € (24.793,39 € per temporada)
Import IVA (21%)
15.619,83 € (5.206,61 € per temporada)
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. 2018/227.06.172 de l’estat de despeses del Pressupost
Municipal d’aquest Ajuntament per a l’exercici 2018, i es tindrà en compte la
despesa en propers exercicis pressupostaris.
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, la 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 d’abalisament i
instal·lació de les boies de fondeig al litoral de Llançà a l’estiu, inclosa la Via
Brava, tot convocant-ne la licitació.
Segon. Autoritzar, en una quantia de 74.380,17 € abans d’impostos i 15.619,83
€ la partida d’IVA al 21%, pel termini de 3 anys, que correspon a 24.793,39
€/any sense impostos i 5.206,61 € d’IVA al 21 %, el que fa un total anual de
30.000 €/any IVA inclòs, amb càrrec a la consignació pressupostària núm.
2018/227.06.172 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 la contractació pel servei d’abalisament i
instal·lació de les boies de fondeig al litoral de Llançà a l’estiu, inclosa la Via
Brava.
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. Joan Carles Mora i Torrent, 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 vint 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.
3.4.2) La Junta de Govern Local de data 9 de novembre de 2017 va adjudicar
el contracte de l’obra anomenada “Explanació solar de la Sala Polivalent” a
l’empresa Construccions Fusté, S.A., per ser l’empresa classificada en segon
lloc, com oferta econòmicament més avantatjoses, prenent com a únic criteri el
preu, i subjecte al Plec de Clàusules Administratives Particulars, al Plec de
Prescripcions Tècniques, per import 45.656,02 € sense impostos, i 9.587,76 €
d’IVA, el que fa un total de 55.243,78 € IVA inclòs, d’acord amb el Projecte
tècnic dels treballs efectuat pels Serveis Tècnics municipals.
Per l’esmentat import s’ha presentat Relació valorada núm. 1.
Per la Direcció de l’obra amb la conformitat del contractista s’ha elaborat
Relació valorada núm. 2 i última, per import de 1.837,58 € sense impostos i
358,89 € d’IVA, el que fa un total de 2.223,47 € IVA inclòs, corresponent a
unitats valorades extres i/o contradictòries per noves necessitats sorgides en el
desenvolupament de l’obra, no incloses inicialment en el pressupost de l’obra.

Per la Intervenció municipal s’ha emès informe fent contar que existeix
consignació pressupostària suficient a l’aplicació pressupostària núm.
2018/150.210 del pressupost de l’exercici 2018.
D’acord amb el que disposa l’art. 210 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, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- APROVAR la certificació núm. 2 i última, corresponent a l’Acta de
preus contradictoris, on figuren preus de partides de l’obra executades i no
incloses inicialment en el pressupost de l’obra, per import de 1.837,58 € sense
impostos i 358,89 € d’IVA, el que fa un total de 2.223,47 € IVA inclòs, a favor
de Construccions Fusté, S.A.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a l’interessat.
Tercer.- DONAR TRASLLAT de l’esmentat acord al servei d’Intervenció
municipal.
3.4.3) Fernando Fernández Soriano, actuant en nom i representació de la Creu
Roja, mitjançant escrit RE 2017/13374, de data 18 de desembre de 2017, ha
sol·licitat la reserva de dues places d’aparcament de la via pública per a
vehicles de la Creu Roja, per transport adaptat o per vehicles particulars del
seu personal laboral a l’inici del carrer Canigó o al carrer Narcís Monturiol, atès
que han instal·lat un local al carrer Castellar, 8.
La Policia Municipal, en data 18 de gener de 2018, ha emès informe favorable,
fent constar que l’emplaçament més idoni per senyalitzar la reserva per a
vehicle de la Creu Roja, seria l’últim tram de la zona senyalitzada per a càrrega
i descàrrega que hi ha al carrer Canigó, sentit carrer Llevant.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- CONCEDIR llicència a la Creu Roja, per la reserva d’una plaça
d’aparcament al carrer Canigó, on actualment hi ha la zona de càrrega i
descàrrega.
Aquesta llicència està sotmesa al següent condicionant:
- En cas de produir-se algun canvi en la situació que ha motivat la
sol·licitud, com el canvi de la seva seu, es comuniqui en aquestes
dependències per tal de tornar la senyalització al seu estat inicial.
Segon.- ENCARREGAR a la Brigada Municipal que pintin una reserva de
plaça, amb les mides del vehicle adaptat que utilitza l’entitat, amb el fons blanc i
una creu roja al mig, i col·loquin una senyal vertical R-308 de prohibit
estacionar amb una placa complementària amb la llegenda “excepte vehicles
autoritzats”.
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a l’interessat.
Quart.- DONAR TRASLLAT al Cap de la Brigada 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:
4.1 Serveis Atenció al ciutadà
4.1.1) Joan Carles Cros Miralles, actuant en nom i representació de
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A., mitjançant escrit
RE 2018/1524, de data 19 de febrer de 2018, proposa la signatura d’un
Conveni de col·laboració per participar en el programa de realització de
treballs en benefici de la comunitat del Departament de Justícia de la
Generalitat.
L’objecte del conveni és la participació i col.laboració de l’empresa FCC,SA
AMB L’Ajuntament de Llançà en el Programa per a la realització de treballs en
benefici de la comunitat, de conformitat amb el protocol per regular el
compliment de la pena de la Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i
de Justícia Juvenil, de data 22 d’octubre de 2012.
Les feines que realitzaran les persones penades consisteixen en donar suport a
la deixalleria, neteja i manteniment de contenidors, neteja viària i recollida de
residus, neteja i retirada de cartells i altres; i no poden comportar mai
l’ocupació d’un lloc de treball i han de ser d’utilitat per a la societat.
El conveni conté els compromisos per a l’Ajuntament i per a FCC,SA. Consta,
així mateix, el protocol per regular el compliment de la pena de treballs en
benefici de la comunitat en entitats col.laboradores.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- APROVAR el conveni a subscriure entre FOMENTO DE
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A i l’Ajuntament de Llançà per a la
participació en el programa de realització de treballs en benefici de la
comunitat, del Departament de Justícia de la Generalitat; en els termes que
consten a l’expedient.
Segon.- FACULTAR l’Alcalde, Sr. Pere Vila i Fulcarà, per a la signatura del
conveni.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord al representant de FCC,SA.
4.2 Serveis de Benestar i Família
4.2.1) La Regidoria de Benestar i la Biblioteca Municipal, amb la col·laboració
de la regidoria de Cultura i els Serveis Socials del municipi i diferents
associacions i voluntaris de la població, proposen establir i regular la prestació
del servei de préstec domiciliari de la Biblioteca municipal, per tal de fer arribar
el material a les persones gran o amb mobilitat reduïda que no poden
desplaçar-se a la biblioteca municipal.
De conformitat amb el que disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, reguladora de
les bases de règim local, la Junta de Govern Local
ACORDA:

Primer.- Aprovar el projecte i les normes de funcionament del servei de préstec
domiciliari de la Biblioteca municipal “Pere Calders”, de conformitat amb el text
que consta a l’expedient degudament diligenciat.
Segon.- Notificar el present acord al responsable de la Biblioteca municipal i
publicar-ho en el web municipal.
5.- Joventut, Noves tecnologies, Publicacions i Esports.
A proposta del Regidor Delegat de l’Àrea de Joventut, Noves Tecnologies,
Publicacions i Esports , s’adopten els següents acords:
5.4 Serveis d'Esports
5.4.1) Josep Burgueño Yudise, actuant en nom i representació de la Unió
Excursionista Llançanenca, mitjançant escrit RE 2018/1254, de data 10 de
febrer de 2018, ha sol·licitat llicència municipal per portar a terme la 14a edició
de la Marxa de Resistència “24 hores del Cap de Creus”, que tindrà lloc els dies
31 de març i 1 d’abril de 2018, així com llicència per poder fer ús de material
municipal, d’instal·lacions municipals, serveis municipals i llicència d’ocupació
de via pública.
La marxa de les 24 hores és una prova no competitiva de resistència per
muntanya inclosa en la Copa Catalana de Marxes de Resistència de la FEEC
(Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya), que compta amb tres
modalitats; la modalitat de 87 kms i 27 kms, amb sortida a les 8h del matí des
del Port de Llançà, i la modalitat de 60 kms, amb sortida a les 12h des de la
Plaça Major de Llançà. Les tres modalitats de marxa finalitzaran a l’aparcament
Rafael Estela.
Consta a l’expedient escrit expressant les mesures de seguretat, memòria
detallada de l’activitat, pagament de l’assegurança de responsabilitat civil, edat
mínima dels participants i preu de la participació, així com l’informe favorable
del Sotsinspector en Cap de la Prefectura de la Policia Local.
Tanmateix l’organització ha contactat també amb la Policia Local, Bombers,
Protecció Civil, Cap de Llançà, per tal comptar amb la seva ajuda i suport. I han
comunicat a Trànsit, al Museu històric de Catalunya (monestir de Sant Pere de
Rodes) i els ajuntaments de Colera, Port de la Selva, Selva de Mar, Cadaqués i
Roses, l’activitat que portaran a terme.
Realitzades les comprovacions oportunes, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- CONCEDIR al la Unió Excursionista Llançanenca, llicència en el que
és competència municipal i sense perjudici dels permisos que resultin
necessaris, per l’organització de la 14ª Marxa de Resistència “24 hores del Cap
de Creus”, que tindrà lloc els dies 31 de març 1 i d’abril de 2018.
Segon.- AUTORITZAR a l’interessat per l’ús del següent material, instal·lacions
i serveis municipals:
Brigada municipal d’obres i serveis:

- Disposar dels 3 vehicles tot terreny, el furgó Ford de la Brigada Municipal i
l’elevador.
- Disposar d’un punt de llum a l’arbre de la Plaça Major i d’un altre a la
Biblioplatja del Port.
- Disposar de 25 taules i 60 cadires.
- Disposar de 20 tanques a l’aparcament del Port.
- Disposar dels dos garatges buits de l’antic parc de bombers.
Brigada municipal de neteja:
- Neteja dels lavabos i les escales de l’antic Parc de bombers (punt d’arribada
de la marxa).
FCC:
- Disposar de 4 contenidors de reforç a l’aparcament Rafael Estela.
Casa de Cultura:
- Disposar de la Sala d’Actes el divendres 30 de març de 18 a 21h per a fer el
briefing de la marxa.
- Disposar dels lavabos (punt d’arribada de la marxa) del 31 de març a partir de
les 9h fins a l’1 d’abril a les 10h.
- Disposar de la megafonia.
Pavelló municipal:
- Disposar del vestidors i les dutxes el dia el dia 31 de març i 1 d’abril de 8 a 8h.
Policia Local:
- Assistència i trànsit durant l’itinerari al municipi de Llançà fins al C/ Sant
Miquel de Colera, sortida de les 12h al C/ Rafael Estela, i arribada del gruix de
participants de les 16h a les 22h a l’aparcament Rafael Estela.
Tercer.- CONCEDIR la reserva de la via pública següent:
- Disposar de la meitat de l’aparcament del Port i de la Biblioplatja (punt de
sortida de la marxa de modalitat 87 kms) del divendres 30 de març a les 20h al
diumenge 1 d’abril a les 8h.
- Disposar de la zona de l’aparcament Rafael Estela, davant l’antic parc de
bombers, per a l’arribada de la marxa el dia 31 de març a partir de les 9h fins a
l’1 d’abril a les 10h.
- Disposar del C/ Rafael Estela (punt de sortida de la marxa modalitat 60) el dia
31 de març de 10 a 14h.
- Poder instal·lar els punts de control i avituallament al terme municipal de
Llançà.
Quart.- NOTIFICAR el present acord a l’interessat i DONAR TRASLLAT a la
Prefectura de la Policia Local, Casa de Cultura, Encarregat pavelló municipal,
Brigada municipal d’obres i serveis, Brigada municipal de neteja, FCC i Oficina
de Turisme.
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 DOGC núm. 7539 de data 19/01/2018 publica la resolució
CLT/38/2018 de 12 degener, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell
d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s’aproven
les bases especifíques que han de regir la concessió de subvencions en l’àmbit
de les biblioteques per a l’any 2018 .
El DOGC núm. 7556 de data 12/02/2018 publica la resolució CLT/173/2018 de
2 de febrer, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell d’Administració
de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s’aprova la segona
convocatòria per a la concessió de subvencions en l’àmbit de les biblioteques
per a l’any 2018 (ref. BDNS 384736).
En l’apartat 2 de la resolució CLT/38/2018 de 12 de gener, es dóna publicitat a
les bases específiques de subvencions en espècie per a l’adquisició de
novetatseditorials en català o occità destinades a les biblioteques públiques. I
atès que entre els requisits, consicions i incompatabilitats especificades en el
punt 3, la corporació els compleix i és dóna la condició de que aquesta
corporació gestiona una biblioteca integrada al Sistema de Lectura Pública de
Catalunya, la biblioteca Pere Calders de Llançà.
L’import de la subvenció depèn del nombre d’habitants del municipi segons
dades que en consten en taula annexa : a Llançà, li toca una subvenció de
4.000 € , en espècie per a l’adquisició de novetats editorials en català o occità
destinades a la biblioteca Pere Calders de Llançà.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTATS de la sol·licitud a la Oficina de
Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya, s’una subvenció de 4.000 € en espècie per a l’adquisició de
novetats editorials en català o occità destinades a la biblioteca Pere calders de
Llançà.
Segon.- ACCEPTAR expressament l’esmentada subvenció.
Tercer.- TRASLLADAR , si es dóna el cas, el present acord a l’Oficina de
Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya.
Quart.- FACULTAR al S. Alcalde per a la signatura dels documents necessaris
per a l’efectivitat del present acord.
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) Per acord de la Junta de Govern de data 22 de febrer de 2018 s’ha iniciat
expedient de contractació pel servei d’organització i realització del Casal

d’Estiu, per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa,
diversos criteris d’adjudicació.
Les necessitats administratives a satisfer mitjançant l’esmentat contracte, és
garantir que els infants en edat escolar, durant el període de vacances escolars
d’estiu, puguin realitzar activitats lúdiques i educatives.
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.
El pressupost de licitació, pel termini de 2 temporades (estiu 2018 i estiu
2019), és el que es desglossa a continuació:
Pressupost màxim de licitació : 84.545,45 € sense impostos i 8.454,55 € d’IVA
al 10%, el que fa un total de 93.000 € 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. 2018/320.227.06 de l’estat de despeses del Pressupost
Municipal d’aquest Ajuntament per a l’exercici 2018, i es tindrà en compte la
despesa en propers exercicis pressupostaris.
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, la
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 d’organització i
realització del Casal d’Estiu, tot convocant-ne la licitació.
Segon. Autoritzar, en una quantia de 84.545,45 € sense impostos i 8.454,55 €
d’IVA al 10%, el que fa un total de 93.000 € IVA inclòs, pel termini de 2 anys,
que correspon a 42.272,73 € sense impostos i 4.227,27 € IVA al 10%, el que fa
un total de 46.500 € IVA inclòs per any, amb càrrec a la consignació
pressupostària núm. 2018/320.227.06 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 la contractació del servei d’organització i
realització del Casal d’Estiu.
Quart. PUBLICAR la composició de la Mesa de contractació que estarà
formada pels següents membres:

a) 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. Sònia López, regidora o regidor/a en qui delegui.
__ Sr. Joan Carles Mora i Torrent, regidor o regidor/a en qui delegui.
— 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 vint 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.
7.2 Serveis de Medi Ambient
7.2.1) ECA Grup Bureau Veritas, mitjançant escrit amb RE 13398/2017, de data
19 de desembre de 2017 presenta certificat sobre la revisió efectuada a la torre
de refrigeració de l’edifici de Telefónica de Llançà situat al carrer Hospital, 5.
L’enginyer tècnic municipal, en data 9 de gener de 2018, ha emès informe fent
constar que segons el certificat emès per l’empresa ECA Grup Bureau Veritas,
acreditada per ENAC, i un cop realitzada la inspecció, a Telefónica de España
SAU, s’han obtingut resultats satisfactoris.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTATS del resultat del certificat favorable
abans esmentat.
Segon.- RECORDAR a Telefónica de España SAU, que aquesta certificació té
una durada d’un any, a partir del qual, haurà de tornar a justificar el compliment
per mitjà d’un altre control amb una entitat acreditada.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a ECA Grup Bureau Veritas i a
Telefónica de España SAU.
7.2.2) L’Ajuntament de Llançà és arrendatari amb opció de compra de la finca
propietat dels Srs. Gregorio Mato i Núria Ávila, situada al territori de Madres
d'aquest Municipi, de cabuda setze vessanes, equivalents a tres-cents quarantanou àrees i noranta-dos centiàrees, corresponent a la parcel·la 72 del Polígon 5
de
Finques
Rústiques
de
Llançà,
referència
cadastral
17099A005000720000OT, i inscrita en el Registre de la Propietat de Roses 2,
Tom 775, Llibre 21 de Cadaqués, Foli 109, Finca 1210.
L’Associació Amics dels animals de LLançà, ha sol·licitat l’ús de la finca
esmentada per al desenvolupament de les activitats pròpies de l’entitat, en
concret l’allotjament temporal de gats abandonats.

Es considera convenient disposar d’un espai per a l’allotjament i manteniment
temporal dels gats i d’altres animals que puguin haver estat abandonats en el
municipi.
Per això, aquesta Junta de Govern Local adopta el següent
ACORD:
Primer.- APROVAR el conveni a subscriure entre l’Ajuntament de Llançà i
l’Associació Amics dels animals, de Llançà, per a l’ús de la finca situada al
territori de Madres d’aquest municipi amb finalitats concret l’allotjament
temporal de gats abandonats.
Segon.- AUTORITZAR l’Alcalde-President per a la signatura del conveni.
Tercer.- PUBLICAR el contingut íntegre del Conveni a la seu electrònica
municipal.
7.2.3) L’Ajuntament de Llançà és arrendatari amb opció de compra de la finca
propietat dels Srs. Gregorio Mato i Núria Ávila, situada al territori de Madres
d'aquest Municipi, de cabuda setze vessanes, equivalents a tres-cents
quaranta-nou àrees i norantados centiàrees, corresponent a la parcel·la 72 del
Polígon 5 de Finques Rústiques de Llançà, referència cadastral
17099A005000720000OT, i inscrita en el Registre de la Propietat de Roses 2,
Tom 775, Llibre 21 de Cadaqués, Foli 109, Finca 1210.
L’Entitat “Societat de Caçadors “Les 3 Llances” ha sol·licitat l’ús de la finca
esmentada per al desenvolupament de les activitats pròpies de l’entitat, en
concret la residència dels gossos pertanyents als socis de l’entitat.
Es considera convenient disposar d’un espai per a l’allotjament i manteniment
dels gossos de la societat de caçadors, així com d’altres animals que puguin
haver estat abandonats en el municipi.
Per això, aquesta Junta de Govern Local adopta el següent
ACORD
Primer.- APROVAR el conveni a subscriure entre l’Ajuntament de Llançà i la
Societat de Caçadors “Les Tres Llances” per a l’ús de la finca situada al territori
de Madres d’aquest municipi amb finalitats d’allotjament de gossos.
Segon.- AUTORITZAR l’Alcalde-President per a la signatura del conveni.
Tercer.- PUBLICAR el contingut íntegre del Conveni a la seu electrònica
municipal.

I no havent més assumptes a tractar, per ordre del Sr. Alcalde es dóna per
acabada la sessió a dos quarts de les onze 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.

