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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DE DATA 14-12-2018
A la Vila de Llançà, a catorze de desembre de dos mil divuit.
A la Casa Consistorial i sota la presidència de l’Alcalde, Sr. Pere Vila i Fulcarà, es
reuneix la Junta de Govern Local amb assistència dels Regidors i les Regidores que
a continuació s’indiquen, a l’objecte de celebrar sessió extraordinària de conformitat
amb la notificació cursada.
Assistents: Sr. Francesc Guisset i Lagresa, Sr. Juanjo Serrán i Báez i Sra. Sònia
López i Mallol.
Hi assisteixen també per invitació de l’Alcalde el Regidor Sr. Joan Carles Mora i
Torrent i les Regidores Sra. Sònia Sarola i Vilà i Sra. Sílvia Barris i Roca; així com
la Interventora acctal. Sra. Sara Gutiérrez i Giner.
Actua com a Secretari el Sr. Carles Fita i Alegre, titular de la Corporació.
Tot seguit s’obre la sessió a les vuit del matí , es dóna lectura de l’acta anterior de
data 3-12-2018, que s’aprova. Seguidament s’entra en l’ordre del dia:
2.- Hisenda, Interior i Urbanisme
A proposta del Regidor Delegat de l’Àrea d’Hisenda, Interior i Urbanisme, s’adopten
els següents acords:
2.1 Serveis d'Hisenda
2.1.1) En data 26 de novembre de 2018, SOREA, Sociedad Regional de
Abastecimiento, S.A., arrendatària del Servei Municipal d’Abastament d’Aigua
Potable de Llançà, va presentar escrit amb registre d’entrada número 10600-10601,
mitjançant el que sol.licita l’aprovació de la liquidació corresponent al 3r trimestre de
2018 que té un saldo favorable a l’Ajuntament per import de 28.587,70.-€
Un cop revisada la liquidació presentada, s’ha informat per part dels serveis
econòmics, que una factura descomptada per import de 7.587,91.-€, consta pagada
en data 3 de desembre de 2018. Per tant, resulta un saldo favorable a l’Ajuntament
de 36.175,61.-€
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA :

Primer.- APROVAR la liquidació presentada per SOREA, Sociedad Regional de
Abastecimiento, S.A., corresponent al 3r trimestre de 2018, que té un saldo favorable
per l’Ajuntament per import de 36.175,61.-€.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a l’interessat i DONAR TRASLLAT del mateix
al departament de Tresoreria.
2.1.2) En data 19 d’octubre de 2018, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, a través de la Direcció General de Costes, ens remet la liquidació
provisional corresponent al cànon d’ocupació i aprofitament del dominic públic
marítim terreste per als serveis de temporada d’estiu 2018 per un import final de
44.176,00.-€
Es tramet al Ministerio, informe tècnic on es fa constar algunes discrepàncies
detectades en relació al Pla d’Usos.
En data 30 de novembre de 2018, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, a través de la Direcció General de Costes, mitjançant registre d’entrada
número 10713, ens comuniquen la liquidació definitiva amb les subsanacions
corresponents realitzades per un import de 43.643,48.-€
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA :
Primer.- APROVAR I ORDENAR el pagament de la liquidació corresponent al cànon
d’ocupació i aprofitament del domini públic marítim-terrestre, relativa als serveis de
temporada d’estiu de 2018, per un import de 43.643,48.-€
Segon.- NOTIFICAR el present acord al Servei Provincial de Costes de Girona,
juntament amb un exemplar de la liquidació validat per l’entitat bancària on s’hagi
realitzat l’ingrés, i DONAR TRASLLAT al departament de Tresoreria per tal que
realitzi el pagament de la liquidació esmentada.

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:
3.2 Serveis de Comerç i Promoció Econòmica
3.2.1) Des del Consell Comarcal de l’Alt Empordà es sol·licita finançament d’un
AODL comarcal en el marc de la convocatòria del programa de desenvolupament
local, del servei d’ocupació pública de Catalunya, mitjançant la signatura d’un
conveni de cooperació. En el cas de l’Ajuntament de Llançà la despesa és de
1.546,37€ durant els propers 4 períodes pressupostaris.”.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Llançà i el Consell Comarcal
pel finançament de l’AODL comarcal que es contractarà.
Segon.- FACULTAR l’Alcalde-President, Sr. Pere Vila i Fulcarà, per a la signatura
del conveni.

Tercer.- FACULTAR la despesa corresponent per un import de 1.546,37€ amb
càrrec a l’exercici pressupostari 2019, condicionada a l’aprovació del pressupost per
a l’exercici vinent.
Quart.- NOTIFICAR aquest acord a la Presidenta del Consell Comarcal de l’Alt
Empordà i TRASLLADAR-LO a l’Àrea de Turisme, Comerç i Promoció Econòmica
de Llançà.
3.4 Serveis i Infraestructures
3.4.1)
Els Serveis tècnics municipals han redactat el Projecte tècnic de
reurbanització del Carrer Rafael Estela.
Consta a l’expedient Memòria justificativa del contracte.
Per Provisió d’alcaldia s’ha informat la necessitat del contracte, que es justifica en la
necessitat de millorar el paviment existent, actualment en molt mal estat, al igual que
la xarxa d’aigua residual, i també per tal de millorar el comportament de l’aigua
pluvial en superfície, que en èpoques de pluja provoca inundacions i problemes a les
plantes baixes dels locals del carrer Rafael Estela.
Per la Intervenció municipal s’ha emès informe favorable a l’execució del contracte,
assenyalant l’òrgan competent i fent constar que existeix consignació pressupostària
suficient a la partida núm. 2018/150.619.08 del pressupost de l’exercici 2018 i que es
tindrà en compte en el pressupost exercici 2019.
Per la Secretaria municipal s’ha emès informe jurídic fent contar el procediment
administratiu per a dur a terme la contractació.
Les característiques del contracte són les següents:
Tipus de contracte: contracte d’obres
Objecte del contracte: “Reurbanització del Carrer Rafael Estela
Procediment de contractació: obert simplificat

Tipus de Tramitació: ordinària

Codi CPV: 45233250-6 Treballs de pavimentació
Valor estimat del contracte: 94.750,34 €
Pressupost base de licitació IVA exclòs:
94.750,34 €

IVA 21 %: 19.897,57 €

Pressupost base de licitació IVA inclòs: 114.647,91 €
Durada de l'execució: 4 mesos

Durada màxima: 5 mesos

Lots: no es preveu la divisió en lots del contracte

La Mesa de Contractació en data 22 de novembre de 2018, i en acte públic va
procedir a l’obertura del sobre digital.
D’acord amb la clàusula dotzena del Plec de clàusules administratives, els criteris
d’adjudicació es puntuen i quantifiquen automàticament.
La classificació i puntuació obtinguda de les ofertes personades a la licitació és la
següent:
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Consta inscrita al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades l’empresa
proposada com a adjudicatària, i està degudament constituïda, el signant de la
proposició té poders per formular l'oferta, té la solvència econòmica, financera i
tècnica o, si escau la classificació corresponent i no està incursa en cap prohibició
per contractar.
Efectuat requeriment al licitador que ocupa el primer lloc de la classificació,
l’empresa Rubau Tarres, S.A.U., aquest fa efectiva la garantia definitiva en temps i
forma.
Examinada la documentació que l'acompanya, i de conformitat amb el que disposa
la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de
febrer de 2014, aquesta Junta de Govern Local adopta el següent
ACORD:
Primer. ADJUDICAR el contracte d’obres de “Reurbanització del Carrer Rafael
Estela”, a favor de Rubau Tarres, S.A.U., d’acord amb les condicions que figuren en
la seva oferta i les que es detallen en els Plecs de clàusules administratives i de
prescripcions tècniques, i d’acord amb el Projecte tècnic de les obres a executar, pel
preu de 81.390,57 € sense impostos i 17.092,02 € d’IVA, el que fa un total de
98.482,59 € IVA inclòs.
Segon. APROVAR LA DESPESA corresponent, a càrrec de la consignació
pressupostària núm. 2018/150.619.08 del pressupost de despeses de l’exercici
2018, per un import màxim de 56.000 € IVA inclòs, i preveure’n la diferència d’import
en el pressupost de l’exercici 2019.
Tercer. PUBLICAR l'anunci d’adjudicació en el perfil de contractant.
Quart. DESIGNAR com a responsable del contracte el Director de l’obra, Lluís
Rodeja Roca, arquitecte assessor municipal.
Cinquè. NOTIFICAR l’adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris.
Sisè. NOTIFICAR el present acord a l’adjudicatari del contracte, Rubau Tarres,
S.A.U. i citar-lo per a la signatura del contracte en el termini màxim de quinze dies
hàbils següents a aquell en què es realitzi la notificació de l’adjudicació.

Setè.- COMUNICAR al Registre Públic de Contractes del Sector Públic les dades
bàsiques del contracte incloent la identitat de l’adjudicatari, l’import de l’adjudicació,
juntament amb el desglossament corresponent de l’IVA.
Vuitè.- DONAR TRASLLAT de l’esmentat acord al Servei d’Intervenció municipal.
3.4.2) Els Serveis tècnics han redactat el Projecte d’obres de “reparació d’asfaltat de
diversos carrers”.
Per Providència d’alcaldia s’han iniciat els tràmits per a la contractació de les obres
necessàries per dur a terme els treballs.
La necessitat a satisfer són les obres de reparació puntual del paviment de diversos
carrers, amb intervencions encaminades a reparar fissures i despreniments de la
capa superficial de l’asfalt i reparar les deficiències en l’asfalt d’alguns carrers
produïdes bàsicament per l’acció de les arrels dels pins.
El pressupost de les obres d’acord amb l’extracte del projecte, aprovat definitivament
per Decret d’Alcaldia de data 21 de novembre de 2018, i publicat al BOP núm. 230
de 30.11.2018, és de 38.472,70 € sense impostos i 8.079,27 € d’IVA, el que fa un
total de 46.551,97 €.
S’han sol·licitat pressupostos a empreses degudament capacitades per l’objecte del
contracte.
L’oferta més avantatjosa en relació qualitat-preu és la presentada per Construccions
Fusté, S.A., per import de 38.241,86 € sense impostos i 8.030,79 € d’IVA, el que fa
un total de 46.272,65 € IVA inclòs.
Per l’import del contracte, la tramitació és la de contracte menor d’obres.
El codi CPV és 45233250-6 treballs de pavimentació.
Per part de Secretaria s’ha emès informe sobre la legislació aplicable i el
procediment a seguir i l’òrgan competent per aprovar i adjudicar el contracte, i per
Intervenció s’ha emès informe de fiscalització favorable fent constar que existeix
consignació pressupostària suficient a l’aplicació pressupostària número
2018/1532.619.02.
D’acord amb el que disposen els articles 29.8 i 118 i de conformitat amb l'establert
en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- ADJUDICAR el contracte menor d’obres pels treballs de “Reparació
d’asfaltat de diversos carrers“ pel preu de 38.241,86 € sense impostos i 8.030,79 €
d’IVA, el que fa un total de 46.272,65 € IVA inclòs, a favor de Construccions Fusté,
S.A..
Segon.- APROVAR la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària
2018/1532.619.02 del pressupost de despeses corresponent a l’exercici 2018.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a l’adjudicatari.
Quart.- DONAR TRASLLAT de l’esmentat acord al servei d’intervenció, per tramitar
el pagament si s’escau, una vegada incorporat a l’expedient la factura i realitzada la
prestació.
Cinquè.- COMUNICAR al Registre de Contractes del Sector Públic les dades
bàsiques del contracte.

3.4.3) Els Serveis tècnics han redactat el Projecte d’obres de “Millora de la calçada
del tram alt del Carrer Almogàvers”.
Per Providència d’alcaldia s’han iniciat els tràmits per a la contractació de les obres
necessàries per dur a terme els treballs.
La necessitat a satisfer són les obres de reparació de la calçada, amb l’arranjament
del ferm existent a l’àmbit del tram alt del carrer, el qual es troba actualment en una
situació molt precària.
El pressupost d’acord amb l’extracte del Projecte tècnic és de és de 21.553,04 €
sense impostos i 4.526,14 € d’IVA, el que fa un total de 26.079,18 € IVA inclòs.
S’han sol·licitat pressupostos a empreses degudament capacitades per l’objecte del
contracte.
L’oferta més avantatjosa en relació qualitat-preu és la presentada per Construccions
Fusté, S.A., per import de 21.423,74 € sense impostos i 4.498,98 € d’IVA, el que fa
un total de 25.922,72 € IVA inclòs.
Per l’import del contracte, la tramitació és la de contracte menor d’obres.
El codi CPV és 45233250-6 treballs de pavimentació.
Per part de Secretaria s’ha emès informe sobre la legislació aplicable i el
procediment a seguir i l’òrgan competent per aprovar i adjudicar el contracte, i per
Intervenció s’ha emès informe de fiscalització favorable fent constar que existeix
consignació pressupostària suficient a l’aplicació pressupostària número
2018/1532.619.03.
D’acord amb el que disposen els articles 29.8 i 118 i de conformitat amb l'establert
en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- ADJUDICAR el contracte menor d’obres pels treballs de “Millora de la
calçada del tram alt del Carrer Almogàvers“ pel preu de 21.423,74 € sense impostos
i 4.498,98 € d’IVA, el que fa un total de 25.922,72 € IVA inclòs, a favor de
Construccions Fusté, S.A..
Segon.- APROVAR la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària
2018/1532.619.03 del pressupost de despeses corresponent a l’exercici 2018.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a l’adjudicatari.
Quart.- DONAR TRASLLAT de l’esmentat acord al servei d’intervenció, per tramitar
el pagament si s’escau, una vegada incorporat a l’expedient la factura i realitzada la
prestació.
Cinquè.- COMUNICAR al Registre de Contractes del Sector Públic les dades
bàsiques del contracte.

5.- Joventut, Noves tecnologies, Publicacions i Esports.
A proposta del Regidor Delegat de l’Àrea de Joventut, Medi Ambient, Voluntariat i
Publicacions , s’adopta el següent acord:
5.4 Serveis d'Esports

5.4.1) JOSEP PRATS MUSTAROS actuant en representació del PAGAIA CLUB DE
CAIAC CAP DE CREUS, mitjançant escrit amb RE núm. 2018/10700 de data
30/11/2018, ha sol·licitat poder disposar del 100 % de la subvenció que tenen
concedida per a les activitats pròpies de l’entitat. Adjunten justificants de despeses.
L’Àrea d’intervenció ha donat conformitat de la justificació de les despeses
presentades.
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 d’ajut directe per l’associació pagaia Club de Caiac.
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 al Pagaia Club de Caiac una subvenció de1.350 € 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.
Segon.- AUTORITZAR el pagament al Pagaia Club de Caiac de la subvenció per
import de 1.350 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 480.00.340, del
pressupost municipal per l’exercici 2018.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a l’ interessat i DONAR TRASLLAT A l’àrea d’
Intervenció als efectes oportuns.

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) Vista la memòria d’activitat de la biblioplatja del Port de la temporada 2018 –
activitat realitzada conjuntament per la Biblioteca Pere Calders adscrita a l’Àrea de
Cultura i l’Àrea de Turisme - ; presentada per el Sr. Joan Serra i Perals, arxiverbibliotecari d’aquesta corporació on s’informa del funcionament, la gestió, nombre
d’usuaris ( 5.797 usuaris) i activitats realitzades durant el propassats mesos de juny ,
juliol, agost i setembre en aquests serveis, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTATS de la memòria d’activitat d’aquest servei
durant el propassats mesos de juny a setembre.
Segon.- NOTIFICAR el present acord al bibliotecari.

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

