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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL DE DATA 28-05-2018
A la Vila de Llançà, a vint-i-vuit de maig de dos mil divuit.
A la Casa Consistorial i sota la presidència de l’Alcalde, Sr. Pere Vila i Fulcarà,
es reuneix la Junta de Govern Local amb assistència dels Regidors i les
Regidores que a continuació s’indiquen, a l’objecte de celebrar sessió
extraordinària de conformitat amb la notificació cursada.
Assistents: Sr. Francesc Guisset i Lagresa, Sr. Juanjo Serrán i Báez i Sra.
Sònia López i Mallol.
Hi assisteixen també per invitació de l’Alcalde les Regidores Sra. Sònia Sarola i
Vilà i 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 divuit hores, es dóna lectura de l’acta anterior de data 1705-2018, que s’aprova. Seguidament s’entra en l’ordre del dia:

1.-Alcaldia, Govern Local, Negociació col.lectiva
A proposta de l’Alcalde, s’adopta el següent acord:
1.2 Serveis de Govern Local
1.2.1) El senyor Joan Serra i Perals, Arxiver – Bibliotecari d’aquesta corporació
emet informe favorable de data 3 de maig de 2018 on proposa l’eliminació
dels manaments d’ingrés i pagament dels anys 2009 i 2010 (3’36 metres 26
capses) (TAD 38 : DOGC 5157; TAD 39 : DOGC 5157 ); els càrrecs dels anys
1998, 2000-2001 i 2008 (0’52 metres 4 capses) (TAD 583 DOGC 4745); el
compte general de recaptació de l’any 2000 (0’10 metres 1 capsa). (TAD 581
DOGC 4745) i els expedients de liquidacions tributàries per ingrés directe dels
anys 2009-2011 ( 1’27 metres 3 capses). (TAD 276 DOGC 2905); aplicant les
TAD, establertes per la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria
Documental de la Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i patrimoni
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya “
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local adopta el següent
ACORD:

Primer.- APROVAR l’eliminació de la següent documentació que ocupa en la
seva totalitat 5’25 metres i 34 capses d’arxiu definitiu :
 Els manaments de pagament Dates 2009-2011 ( 2’00 metres 15 capses
)(TAD 38 : DOGC 5157 )
 Els manaments d’ingrés Data : 2010 ( 1’36 metres 11 capses ) (TAD 39
: DOGC 5157 )
 Càrrecs Dates 1998, 2000-2001, 2018 (0’52 metres 4 capses) ( TAD 583
: DOGC 4745).
 Compte general de recaptació Data 2000 (0’10 metres 1 capsa)(TAD
581 : DOGC 4745)
 Expedients de liquidacions tributàries per ingrés directe Dates 20092011 ( 1’27 metres 3 capses)(TAD 276 : DOGC 2905).
Segon.- FACULTAR al senyor Joan Serra i Perals , arxiver municipal per
iniciar totes les gestions oportunes per a complir la resolució de l’acord.

2.- Hisenda, Interior i Urbanisme
A proposta del Regidor Delegat de l’Àrea d’Hisenda, Interior i Urbanisme,
s’adopten els següents acords:
2.1 Serveis d'Hisenda
“2.1.1) I. Identificació de l’expedient
Expedient número P108 27/2018, referent generació rebut de taxes de mercats
de la parada núm. 46 del mercat setmanal del Port.
Antecedents:
Que en data 25 de juliol de 2017, mitjançant escrit amb RE. 2017/8455, la Sra.
Maria Gabarre, va demanar canviar la sanció administrativa de suspensió
temporal de la seva llicència per multa econòmica, amb motiu de l’expedient
sancionador P121 1/2016 que se li va incoar per tenir deutes pendents de
pagament amb aquest Ajuntament, segons es va aprovar per JGL de data 21
de gener de 2016.
Que en conseqüència, la Sra. Gabarre havia estat donada de Baixa del Padró
de taxes de prestació de serveis de mercat de la Vila durant aquest temps
Que hores d’ara la titular de la llicència de la parada núm. 46, Sra. Maria
Gabarre Santiago, està liquidant el deute a Xaloc mitjançant un pla de
pagament
II. Relació de fets.
1 “Maria Gabarre Santiago, mitjançant escrit RE. 2018/3840 de data 9 de maig
de 2018, sol·licita que se li generi el rebut de la liquidació de taxes del mercat
de la Vila corresponent a l’exercici de l’any 2018.
2. L’Assentador municipal del mercat ha emès informe en el qual diu que des
de l’1 de gener de 2018 fins al dia d’avui, la Sra. Maria Gabarre Santiago ha
estat fen ús del seu lloc núm. 46 al mercat setmanal de la Vila, actualment
emplaçat al mercat del Port.
.III Fonaments de Dret

1. Reglament del mercat municipal de venta no sedentària de la Vila de Llançà,
aprovat definitivament per Decret d’Alcaldia en data 12-01-2015.
2. 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 aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.-. GENERAR REBUT d’autoliquidació núm. 1876000093 per import de
287,40.-€. per les taxes de prestació de serveis de mercat de l’any 2018, per
haver-se produït el fet imposable, d’acord amb l’informe a que es fa referència
en el punt 2 de la relació de fets
Segon.-. NOTIFICAR el present acord a la persona interessada, i DONAR-NE
COMPTE al Departament de Gestió Tributària als efectes d’ALTA del Padró
2018 de la taxa de prestació de serveis de mercat.
2.1.2) Antecedents:
“Ahmed Abdoun Rahmoni, mitjançant escrit R.E.: 2018/3766 de data 7 de maig
de 2018, sol·licita autorització per a transmetre la llicència de la seva parada
núm. 104 del mercat no sedentari del Port, al seu fill Mohamed El Amin Abdoun
Tarfasse.
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. 104, de venda de
cinturons i rellotges amb 8 ml del mercat no sedentari del Port, a favor del seu
fill Mohamed El Amin Abdoun Tarfasse.
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 del Port
assenyalat amb el núm. 104.
3. Haurà d’aportar el rebut de l’assegurança de Responsabilitat Civil de la
parada al corrent de pagament.
Segon.- DECLARAR que la present autorització no està subjecte al pagament
de les taxes de mercat per concórrer en la mateixa la circumstància prevista a
l’article 4.2 a) de l’Ordenança fiscal núm. 4.25 taxa per la 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 del
canvi de titularitat al Padró anual de taxes de mercat.
2.1.3) I. Identificació de l’expedient
Expedient número P108 29/2018, relatiu a l’ampliació de llargària de la parada
núm. 168 del mercat setmanal del Port.
II. Antecedents:
1.- Sr. Conrado Vilella Caballeria, mitjançant escrit RE. 2018/3754 de data 7 de
maig de 2018, per ampliar en 4 ml la seva parada núm. 168 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. Conrado Vilella Caballeria i a tal efecte
AMPLIAR en 4 metres lineals el seu lloc de venda núm. 168 del mercat
setmanal del Port, amb la qual cosa la seva parada passarà dels actuals 8ml. a
tenir una longitud total de 12 ml., amb els següents CONDICIONANTS:
-. Que donat les grans dimensions del remolc i la dificultat de la maniobrabilitat
d’aquest, resta sota la total i exclusiva responsabilitat del titular de la concessió,
l’accés i instal·lació de la parada al seu lloc de venda habitual.
Segon.- APROVAR la liquidació de taxes de mercat núm. 1876000095 per
import de 191,60.-€ a nom de Conrado Vilella Caballeria, corresponent al 4 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.
2.1.4) En data 18 de maig d’enguany s’ha generat el Padró anual 2018
d’ocupació de la via pública amb taules i cadires, per un import total de
60.549,05.-€.
El primer rebut, amb número 1874000001, correspon a Aitor Raül Barbosa
Margarits, i el darrer, amb número 1874000050, correspon a Vabemar SL.
En la mateixa data, s’ha generat el Padró anual 2018 d’ocupació de la via
pública amb mercaderies i materials de construcció, que inclou expositors a les
voreres i caixers automàtics, per un import total de 4.450,64.-€
El primer rebut, amb número 1873000002, correspon a Maria Barneda Feliu i el
darrer, amb número 1873000032, correspon a la Sra. Laura Zaragoza Vilanova.

Finalment, també s’ha generat el Padró anual 2018 de vol, corresponent a la
ocupació de via pública amb rètols publicitaris, per un import total de 3.722,25.€.
El primer rebut, amb número 1878000027, correspon a 102 Animals de
Companyia i el darrer, amb número 1578000099, correspon a la Sra. Llum Vila
Tolsanas.
En virtut de les facultats atribuïdes per l’article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- APROVAR els Padrons Fiscals dels tributs corresponents a l’exercici
2018 que s’assenyalen a continuació:
1- Padró anual 2018 d’Ocupació de via pública amb taules i cadires, per un import
total de 60.549,05.-€.
2- Padró anual 2018 d’Ocupació de via pública amb mercaderia i materials de
construcció, amb el detall abans esmentat, per un import total de 4.450,64.-€.
3- Padró anual 2018 de vol, amb el detall abans esmentat, per un import total de
3.722,25.-€.
Segon.- APROVAR el període de cobrament dels esmentats padrons, que
queda establert de l’1 de juny al 17 de setembre 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, Banco Santander, Bankia i Banc de Sabadell.
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 els esmentats padrons durant un termini de vint
dies, a comptar des del dia següent al de la publicació de l’anunci en el BOP,
als efectes de possibles al·legacions que els interessats estimin adients.
Sisè.- DONAR TRASLLAT al servei de recaptació als efectes pertinents.
2.1.5) “I. Identificació de l’expedient
Expedient número P108 30/2018, referent generació rebut de taxes de mercats
de la parada núm. 29 del mercat setmanal del Port i Alta al Padró de mercats
per l’any 2019.
Antecedents:
Que en data 30 d’agost de 2017, mitjançant escrit amb RE. 2017/9867, la Sra.
Natividad Domingo Batista, va demanar canviar la sanció administrativa de
suspensió temporal de la seva llicència per multa econòmica, amb motiu de
l’expedient sancionador P121 4/2016 que se li va incoar per tenir deutes
pendents de pagament amb aquest Ajuntament, segons es va aprovar per JGL
de data 12 de maig de 2016.
Que en conseqüència, la Sra. Natividad Domingo havia estat donada de Baixa
del Padró de taxes de prestació de serveis de mercat de la Vila durant aquest
temps

Que hores d’ara la titular de la llicència de la parada núm. 29, Sra. Natividad
Domingo Batista, ha liquidat en la seva totalitat el deute pendent dels anys
2014 i 2015 a Xaloc
II. Relació de fets.
1 “Sr. José Francisco Domingo Batista, en representació de Natividad Domingo
Batista, mitjançant escrit RE. 2018/4126 de data 16 de maig de 2018, sol·licita
que se li generi el rebut de la liquidació de taxes del mercat corresponent a
l’exercici de l’any 2018 de la seva parada núm. 29 del mercat del Port, així com
que se li doni d’Alta en el Padró de taxes del mercat per l’any 2019
2. L’Assentador municipal del mercat ha emès informe FAVORABLE, una
vegada comprovat el rebut de pagament a Xaloc, on s’ha liquidat la totalitat del
deute que tenia contreta la Sra. Natividad Domingo amb aquest Ajuntament.
.III Fonaments de Dret
1. Reglament del mercat municipal de venta no sedentària de la Vila de Llançà,
aprovat definitivament per Decret d’Alcaldia en data 12-01-2015.
2. 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 aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.-. GENERAR REBUT d’autoliquidació núm. 1876000094 per import de
479,00.-€. per les taxes de prestació de serveis de mercat de l’any 2018,
d’acord amb l’informe a que es fa referència en el punt 2 de la relació de fets
Segon.-. NOTIFICAR el present acord a la persona interessada, i DONAR-NE
COMPTE al Departament de Gestió Tributària als efectes d’ALTA del Padró
2019 de la taxa de prestació de serveis de mercat.”
2.3 Serveis d'Urbanisme
2.3.1) Josep Oriol Pau Buch, actuant en nom i representació de David Ladero
Cortegana, mitjançant escrit RE 2018/2072, de data 9 de març de 2018, ha
sol·licitat llicència municipal per la legalització, reforma d’un habitatge i la
realització d’una obertura de porta de garatge i canviar parcialment la façana en
un edifici plurifamiliar situat al carrer Puig d'Esquer, 3 baixos.
El número assignat a l’expedient és: F131 7/2018.
L’arquitecte assessor municipal, en data 27 d’abril de 2018, ha emès informe
favorable amb condicionants.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local adopta el següent
ACORD:
Primer.- CONCEDIR a David Ladero Cortegana llicència municipal per la
legalització i reforma d’un habitatge amb la realització d’una obertura de porta
de garatge i canviar parcialment la façana en un edifici plurifamiliar situat al
carrer Puig d'Esquer, 3 baixos, d’acord amb el projecte obrant a l’expedient
subscrit per l’arquitecte Josep Oriol Pau Buch i visat en data 8 de març de
2018, amb el número 2018400362, el qual es retorna degudament signat.

La llicència queda condicionada al compliment dels condicionants generals i els
particulars següents:
Abans d’iniciar les obres caldrà presentar:
- Un aval de runes per un import de 120,20.- euros.
- Una fiança per un import de 1.200,00.- euros com per garantir les
obligacions derivades de la llicència.
- Una vegada finalitzada l’obra caldrà presentar el certificat de protecció al
foc de l’estructura metàl·lica.
- En cas que l´obra estigués afectada per les normatives que regulen les
xarxes de serveis, caldrà convertir la seva regulació amb la companyia
corresponent i aportar una còpia del conveni a l´Ajuntament, per a la
seva revisió.
Segon.- APROVAR la liquidació número 1805000108 per un import de 192,20.euros corresponent a l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
Tercer.- APROVAR la liquidació número 1863000102 per un import de 108,65.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.
2.3.2) “Maria Teresa Riera Gudayol, mitjançant escrit RE 2018/794, de data 29
de gener de 2018, sol·licita llicència per instal·lar una caseta de tir, com cada
any, a l’aparcament del Port, durant l’estiu.
L’espai pels clients, estarà delimitat amb jardineres, d’uns 7,00 m. x 1,50 m.
L’òrgan competent per a resoldre les sol·licituds de llicències d’ocupació de via
pública és l’Alcalde-President de la Corporació, d’acord amb el que disposa
l’article 21.1q) 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 aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- CONCEDIR llicència d’ocupació de via pública a Maria Teresa Riera
Gudayol, per instal·lar una caseta de tir a l’aparcament del Port, al lloc habitual,
davant la façana lateral de la Casa del Mar, ocupant un espai de 19,80 m 2, des
del 15 de juny fins al 31 d’agost.
La present autorització resta sotmesa al compliment dels següents
condicionants:
- Presentació del rebut de pagament de l’asssegurança de responsabilitat
civil de la instal·lació i dels autònoms. (La no aportació d’aquesta
documentació suposarà la revocació d’aquesta llicència d’ocupació de la
via pública).
- Pagament de les taxes establertes per ocupació de via pública.
- La interessada haurà de contactar amb l’Ajuntament i amb la Policia
Local, la setmana abans de la instal·lació de la caseta, per tal que es
reservi l’espai a l’aparcament i per fixar l’horari d’arribada.

L’emplaçament i l’amidament l’efectuaran els Serveis Tècnics
Municipals.
- La interessada haurà de respectar, en tot moment, els metres d’ocupació
de via pública autoritzats.
- La vorera de darrera i els laterals de la xurreria hauran d’estar lliures
d’elements externs (com remolcs o altres).
- Queda completament prohibit la utilització de cap aparell musical per tal
d’evitar problemes de soroll amb els veïns.
- El beneficiari estarà obligat al compliment de les obligacions
corresponents en relació a mercaderies i venda ambulant.
- El beneficiari de l’autorització serà responsable de la neteja de l’entorn
de la instal·lació.
- S’haurà de mantenir, en tot moment, una actitud de cordialitat i respecte
amb els veïns de l’entorn, així com afavorir un ambient tranquil i
agradable per tothom.
- Quan motius d’interès municipal ho facin necessari, haurà de retirar
l’element d’ocupació.
Segon.- GENERAR i APROVAR la liquidació número 1877000024, a nom de
l’interessat, per un import de 1.485.- euros , corresponent a la taxa d’ocupació
de via pública del 15 de juny al 31 d’agost, amb la caseta, sens perjudici de la
que es pugui generar després de la corresponent comprovació d’amidament
per part dels Serveis Tècnics.
Tercer.- GENERAR i APROVAR la liquidació número 1877000025, a nom de
l’interessat, per un import de 787,50.- euros , corresponent a la taxa d’ocupació
de via pública del 15 de juny al 31 d’agost per la utilització privativa del domini
públic local, derivada de l’ocupació de la via pública amb la caseta, d’acord
amb l’article 2 de l’ordenança fiscal número 4.12.
Quart.- COMUNICAR a l’interessat que haurà de personar-se a les
dependències municipals per tal de recollir una tarja identificativa que s’hauria
de col·locar en un lloc visible de la parada.
Cinquè.- NOTIFICAR a l’interessat i DONAR TRASLLAT a la Policia Local als
efectes pertinents.
2.3.3) Fundació Privada Castell de Peralada, mitjançant escrit RE 2018/1599,
de data 21 de febrer de 2018 sol·licita llicència per instal·lar un corporí doble
cara amb les mides 3x3x0,90m durant el període que va des del 17 de juny al
17 d’agost de 2018, al Passeig Marítim i a la zona de l’Oficina de Turisme per
fer publicitat del Festival de Música de Peralada.
L’òrgan competent per a resoldre les sol·licituds de llicències 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 aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- CONCEDIR llicència a Fundació Privada Castell de Peralada per
col·locar dues torretes de publicitat; una, al Passeig Marítim, al costat del
monument de la barca i l’altra a l’aparcament municipal que hi ha al costat de

l’oficina municipal de turisme, durant el període del 17 de juny al 17 d’agost de
2018.
L’efectivitat d’aquesta autorització queda supeditada al compliment dels
següents condicionants:
- Abans d’instal·lar les torretes, s’haurà de comunicar als Serveis Tècnics
municipals per tal que indiquin exactament on s’han de situar.
- S’haurà de disposar de les mesures necessàries per la resistència al
vent i l’estabilitat de les torretes.
- Les torretes no podran estar clavades a l’asfalt, sinó que hauran de
portar uns pesos a l’interior.
Segon.- APROVAR la liquidació número 1877000026 per un import de 240,00.euros, corresponent a la taxa per ocupació de la via pública amb dues torretes
publicitàries durant el període esmentat
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a la interessada i DONAR TRASLLAT al
Servei de Recaptació a efectes de cobrament.
3.4 Serveis i Infraestructures
3.4.1) Per acord del Ple ordinari del dia 1 d’agost de 2012, es va adjudicar el
contracte de serveis per la “Recollida i transport de residus municipals, neteja
viària i gestió de la Deixalleria” de Llançà, a favor de Fomento de
Construcciones y Contratas, S.A., per un import de 706.247,73 €/anuals sense
impostos, més l’IVA corresponent, per un termini de 8 anys, i es va constituir la
garantia definitiva per import de 35.312,38 €.
L’Ajuntament de Llançà té interès en activar i dur a terme la recollida selectiva i
el transport de residus municipals de la fracció orgànica (FORM) de grans
productors.
El Plec de Prescripcions Tècniques (PPT) del contracte inicial, a l’art. 2 ja
descrivia el servei de recollida selectiva i el transport de residus municipals de
la fracció orgànica de grans productors (FORM).
Així mateix, l’art. 11 del PPT, assenyalava que es deixaria en suspens aquest
servei fins que estigués operativa la planta de tractament específic de Pedret i
Marzà, o es considerés adient el seu inici.
Atès l’interès públic en activar el servei, sobretot en restaurants, hotels, bars,
supermercats i botigues que generin aquesta fracció orgànica, s’ha sol·licitat a
l’empresa que actualment presta el servei, Fomento de Construcciones y
Contratas, S.A., pressupost per realitzar l’esmentat servei.
Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., accepta l’ampliació dels serveis
a prestar i els estima en 87.888,66 €/anuals sense impostos i 8.788,87 €/anuals
d’IVA, el que fa un total de 96.677,53 € IVA inclòs, d’acord amb les dades de la
seva oferta.
Els Serveis tècnics han emès informe favorable, tant pel que fa a la manera
com es prestarà el servei així com al preu ofertat pel contractista.
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. 2018/162.227.06 del pressupost de l’exercici 2018, per 7
mesos de despesa, a iniciar el servei el proper mes de juny de 2018, i que es

tindrà en compte en els propers exercicis pressupostaris, fins a la fi del
contracte inicial.
Les modificacions en cap cas afecten les condicions essencials del contracte, i
no superen el 20 % de l’import inicial del contracte.
S’omet el tràmit d’audiència previst a l’art. 211 del Text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14
de novembre, atès que el contractista no oposa cap inconvenient en ampliar la
prestació de serveis, i ha presentat la seva oferta.
De conformitat amb el que disposa el segon punt de la Disposició transitòria
primera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector Públic, i
art. 105, 106, 110, 156, 211, 219 i Disposició Addicional Segona del Text refós
de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- APROVAR la modificació del contracte de serveis per la “Recollida i
transport de residus municipals, neteja viària i gestió de la Deixalleria” de
Llançà, amb Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., de data
01/08/2012.
Segon.- AUTORITZAR per 7 mesos la despesa amb càrrec a la consignació
pressupostària 2018/162.227.06 del pressupost de l’exercici 2018, a iniciar el
servei el proper mes de juny de 2018, i que es tindrà en compte en els propers
exercicis pressupostaris, fins a la fi del contracte inicial.
Tercer.- REQUERIR a Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., perquè
procedeixi a l’ampliació de la garantia definitiva per un import de 4.394,44 €.
Quart.- NOTIFICAR el present acord al contractista, Fomento de
Construcciones y Contratas, S.A., i citar-lo per a la formalització de la
modificació del contracte en el termini màxim de quinze dies a partir de la
rebuda de la notificació de l’esmentat acord.
Cinquè.- DONAR TRASLLAT de l’esmentat acord a la intervenció municipal.

4.- Atenció al Ciutadà, Benestar i Família, Salut, Dona i Paisatge urbà
A proposta de la Regidora Delegada de l’Àrea d’Atenció al ciutadà, Benestar i
Família, Salut, Dona i Paisatge Urbà, s’adopta el següent acord:
4.2 Benestar i Família
4.2.1) Albert Carbonell, actuant en nom i representació de Fundació Privada
MIFAS, mitjançant escrit RE 2018/3757, de data 7 de maig de 2018, va
sol·licitar que a Sra. M.M. M. N. de Llançà pugui fer ús del vehicle de transport
adaptat de Llançà fins al Centre de dia i de Recursos Pere Llonch de Vilafant i
tornada.
L’Ajuntament de Llançà, mitjançant personal de Creu Roja de Llançà, realitza el
transport amb un vehicle adaptat des de Llançà fins al Centre de la Fundació
ALTEM de Figueres però no fins al Centre de dia i de Recursos Pere Llonch de
Vilafant.

La Junta de Govern Local, en sessió de data 17-05-2018, va acordar autoritzar
el transport per a la Sra. M.M. M. N., en el vehicle adaptat municipal, des de
Llançà fins a Figueres, i tornada, condicionat, entre altres, a que personal de
l’ALTEM pugui acollir la usuària fins que els responsables de MIFAS la recullin
per al desplaçament fins el seu centre.
Havent canviat les circumstàncies del servei, i no sent necessària la
col·laboració del personal d’ALTEM, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- Deixar sense efecte l’acord 4.2.1. de la Junta de Govern Local del
passat 17 de maig.
Segon.- AUTORITZAR la petició de transport per a la Sra., M.M. M. N., en el
vehicle adaptat municipal, des de Llançà fins a Figueres, i tornada.
CONDICIONAT:
1a.- La Fundació Privada MIFAS, realitzarà el trasllat de la usuària des del punt
de recollida (Fundació ALTEM) fins al seu Centre de Dia i de Recursos Pere
Llonch de Vilafant, i viceversa, dins dels horaris establerts pel xofer de Creu
Roja Llançà.
2a.- El personal de Creu Roja Llançà, si a l’arribar al Centre ALTEM no troba
preparat el transport fins al Centre de Dia i de Recursos Pere Llonch de
Vilafant, tornarà la usuària a Llançà.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a les Fundacions Privades MIFAS i
ALTEM, així com a Creu Roja Llançà. “
4.2.2) AMANDA ALVAREZ FERNANDEZ, Treballadora social de l’SBAS Llançà
, mitjançant escrit RE 2018/4628, de data 25 de maig de 2018, presenta
informe social de la Sra. A. D. I. i proposa un servei diari d'àpat al Centre de
Dia Albera-Cap de Creus.
El Centre de Dia està gestionat per la Unió Temporal d’empreses Clece,SA i
Accent Social, SL oferint un àpat diari a les persones usuàries que així ho
demanen.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA :
Primer.- APROVAR l’assistència de la Sra. A. D. I. al Centre de Dia Albera –
Cap de Creus de Llançà, per gaudir d’ un àpat diari, els migdies de dilluns a
divendres, amb despeses al seu càrrec.
CONDICIONAT: l’acord tindrà vigència d’un any, transcorregut el qual s’emetrà
un nou informe de Serveis Socials si es mantenen o canvien les circumstàncies
que motiven l’ajuda .
Segon.- NOTIFICAR aquest acord a l’SBAS Llançà, qui informarà a la
beneficiària, i a la UTE Clece,SA i Accent Social, SL.
4.2.3) AMANDA ALVAREZ FERNANDEZ, Treballadora social de l’SBAS Llançà
, mitjançant escrit RE 2018/4628, de data 25 de maig de 2018, presenta
informe social de la Sra. R. L. M. i proposa un servei diari d'àpat a domicili, amb
despeses al seu càrrec.

El personal de Creu Roja Llançà realitza serveis domiciliaris i l’empresa
Fundesplai cuina els àpats del menjador en el col.legi Pompeu Fabra.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA :
Primer.- APROVAR el subministrament d’un àpat diari, de dilluns a divendres
laborables, elaborat per personal de Fundesplai i subministrat per personal de
Creu Roja Llançà, fins al domicili de la Sra. R. L. M., per evitar que es trenqui la
cadena del fred alimentària. Les despeses seran a càrrec de la beneficiària.
CONDICIONAT: L’acord tindrà vigència d’un any, transcorregut el qual
s’emetrà un nou informe de Serveis Socials si es mantenen o canvien les
circumstàncies que motiven l’ajuda .
Segon.- NOTIFICAR aquest acord a l’SBAS Llançà, a Creu Roja Llançà i a
Fundesplai.
4.3 Serveis de Salut
4.3.1) Creu Roja Llançà realitza el servei de mobilitzacions de gent major de 65
anys, els dies laborables, durant una hora, perquè tinguin una major autonomia
i independència en la seva vida quotidiana en el poble.
En data 14-03-2018 presenta sol.licitud Registre d’Entrada núm.2018-2172,
d’ajuda econòmica per continuar realitzant el servei atès que el cost del
personal adscrit al projecte durant l’any 2018, ascendeix aproximadament a
4.167 € .
La Interventora acctal. ha informat que consta consignació pressupostària
suficient per atendre la despesa proposada per un màxim de 4.167.-€, 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 realitzar el
servei de mobilitzacions de gent major de 65 anys, de 2/4 d’ 11 a 2/4 de 12 els
dies laborables, de Llançà, amb els termes que consten a l’expedient.
Segon.- APROVAR la despesa de 4.167 €
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.

6.-Cultura i Voluntariat
A proposta de la Regidora Delegada de Cultura i Voluntariat, s’adopta el
següent acord:
6.1 Serveis de Cultura
6.1.1) CONCEPCIÓ DESCAMPS PARXES, actuant en nom i representació de
ASSOCIACIÓ BALL-LLAN LLANCÀ, mitjançant escrit RE 2018/4158, de data

17 de maig de 2018, sol·licita que li sigui concedit el 50% de la subvenció que
tenen pressupostada per l’any 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
4.000 € en concepte d’ajut directe per l’Associació Ball-Llan Llançà.
És d’aplicació la normativa prevista a la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions, el Real Decreto 887/2006, de 21 de juliol, pel que
s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, General de Subvencions, i
l’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions de
l’Ajuntament de Llançà.
Per tot això aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- CONCEDIR a l’ Associació Ball- Llan, una subvenció de 4.000 € en
concepte d’ajut directe per a les activitats pròpies de l’entitat, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 480.00.330, del pressupost municipal per a l’exercici
2018.
Segon.- AUTORITZAR el pagament a l’ Associació Ball- Llan de la subvenció
per import de 2.000 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 480.00.330, del
pressupost municipal per l’exercici 2018.
Tercer.- DEIXAR PENDENT el pagament del 50% restant, condicionat a la
prèvia justificació de les despeses corresponent al total subvenció.
Quart.- NOTIFICAR el present acord a la interessada i DONAR TRASLLAT A
l’àrea d’ Intervenció als efectes oportuns.

7.- Ensenyament i Medi Ambient
A proposta de la Regidora Delegada d’Ensenyament i Medi Ambient, s’adopta
el següent acord:
7.1 Serveis d'Ensenyament
7.1.1) MARTA CASAS CORNELLA actuant en representació de Nutrilab,
mitjançant escrit RE 2018/4253, de data 18 de maig de 2018, presenta Butlletí
d’anàlisis d’aliments de la Llar d’Infants “El Patinet” de Llançà corresponent al
mes de maig de 2018, amb el resultat d’acceptable.
Per tot això aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- DONAR-SE per assabentats del resultat de l’analítica favorables
abans esmentada.
Segon.- DONAR TRASLLAT d’una còpia de les analítiques a la Directora de la
Llar d’infants.

7.1.2) ESCOLA AGRÀRIA DE SANTA COLOMA DE FARNERS, ofereix als
seus alumnes la possibilitat de fer unperíode de pràctiques en corporacions i
empreses, i proposa a l’Ajuntament un conveni per pràctiques d’una alumna.
Examinat el Conveni esmentat per a la realització de pràctiques curriculars de
l’alumna Judit Noguera Casas.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA :
Primer.- APROVAR el Conveni de col·laboració per a la formació pràctica en
centres de treball per a la realització de pràctiques formatives de l’alumna Judit
Noguera Casas, sense cap cost per l’Ajuntament, en el període comprès del dia
28 de maig de 2018 al 22 de juny de 2018, dins l’horari següent:
De dilluns a divendres de 7:00h del matí a 14:00h del migdia.
Segon.- FACULTAR l’Alcalde, per a la seva signatura del conveni de
col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball.
Tercer. - NOTIFICAR el present acord a l’ Escola Agrària de Santa Coloma de
Farners.

I no havent més assumptes a tractar, per ordre del Sr. Alcalde es dóna per
acabada la sessió a les set de la tarda, de la que s’estén la present acta que,
després de llegida i aprovada, signen electrònicament l’Alcalde i el Secretari
mitjançant certificació que consta a l’expedient.

