Exp.: A116 JGL .06 / 2019
JGL
CF/jr

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE
DATA 1-03-2019
A la Vila de Llançà, l’u de març de dos mil dinou.
A la Casa Consistorial i sota la presidència de l’Alcalde, Sr. Pere Vila i Fulcarà,
es reuneix la Junta de Govern Local amb assistència dels Regidors i les
Regidores que a continuació s’indiquen, a l’objecte de celebrar sessió ordinària
de conformitat amb la notificació cursada.
Assistents: Sr. Francesc Guisset i Lagresa, Sr. Juanjo Serrán i Báez i Sra.
Sònia López i Mallol.
Hi assisteixen també per invitació de l’Alcalde 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 un quart de nou del matí, es dóna lectura de l’acta
anterior de data 22-02-2019, 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
s’adopten els següents acords:

i Urbanisme,

2.1 Serveis d'Hisenda
2.1.1) I. Identificació de l’expedient
Expedient número GEABS 385/2019, referent donar d’ ALTA Padró de taxes de
prestació de serveis de mercat i generació del rebut per aquest any 2019, a la
parada núm. 45 del mercat setmanal de la Vila.
Antecedents:
Que segons expedient sancionador P121 1/2016 incoat al Sr. Antonio
Fernández Santiago per tenir deutes pendents de pagament amb aquest
Ajuntament, aprovat per acord de JGL en data 21 de gener de 2016, va tenir
suspesa la seva llicència durant tres anys.
Que en conseqüència, El Sr. Antonio Fernández havia estat donat de Baixa del
Padró de taxes de prestació de serveis de mercat de la Vila durant aquest
temps.
II. Relació de fets.

1 “El Sr. Antonio Fernández Santiago, mitjançant escrit RE. 2019/1585 de data
20 de febrer de 2019, aporta la documentació preceptiva per a que se li generi
el rebut de la liquidació de taxes del mercat corresponent a l’exercici de l’any
2019 de la seva parada núm. 45 del mercat de la Vila.
2 L’Assentador municipal del mercat ha emès informe en el qual diu que des de
l’1 de febrer de 2019 fins a data d’avui, el Sr. Antonio Fernández Santiago ha
estat fent ús del seu lloc núm. 45 al mercat setmanal de la Vila.
3 Que havent finalitzat el termini de suspensió a data 28 de gener de 2019, i
haver liquidat aquest el deute contret amb l’Ajuntament, procediria donar d’Alta
del Padró de taxes de prestació de serveis de mercat de la Vila per l’any 2019,
generant-li per aquest any el rebut d’autoliquidació.
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. 1976000082 per import de
287,40.-€. per les taxes de prestació de serveis de mercat de l’any 2019, 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
2019 de la taxa de prestació de serveis de mercat.
2.1.2) Des de la Junta del 28 de Gener de 2019, s’han generat les següents
factures que necessiten ser aprovades per la Junta de Govern Local:
 Consell Comarcal de l’Alt Empordà, amb registre d’entrada número
10666/2018 per import de 30.000,05€ corresponent a la liquidació
d’utilització de l’abocador del mes d’octubre.
 Construccions Fusté, S.A., amb el número de factura 7 per import de
46.272,65€ corresponent a la reparació de l’asfaltat de diversos carrers.
 Consell Comarcal de l’Alt Empordà, amb registre d’entrada número
569/2019 per import de 24.208,73€ corresponent a la liquidació
d’utilització de l’abocador del mes de novembre.
 Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., amb el número de factura
18SM1627/1003022 per import de 65.054,00€ corresponent a la
recollida i neteja vial del mes de desembre 2018.
 Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., amb el número de factura
19SM1627/1000101 per import de 65.054,00€ corresponent a la
recollida i neteja vial del mes de gener 2019.
 Grupo Maestrat Carpas Espectaculos y Eventos, S.L., amb número de
factura 19046 per import de 18.089,50€ corresponent al lloguer de la
carpa de la festa major i altres festes.



Hier-Cons Empordà, S.L., amb el número de factura 17 per import de
25.665,41€ corresponent a la Certificació número 1 de la millora de
sanejament del carrer La Mina.
El número assignat a l’expedient és: GEABS 406/2019 .
De conformitat amb el que disposa l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003 de
28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Regim Local
de Catalunya.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Únic.- Aprovar les següents factures que s’han generat des de la Junta del 28
de gener:
 Consell Comarcal de l’Alt Empordà, amb registre d’entrada número
10666/2018 per import de 30.000,05€ corresponent a la liquidació
d’utilització de l’abocador del mes d’octubre.
 Construccions Fusté, S.A., amb el número de factura 7 per import de
46.272,65€ corresponent a la reparació de l’asfaltat de diversos carrers.
 Consell Comarcal de l’Alt Empordà, amb registre d’entrada número
569/2019 per import de 24.208,73€ corresponent a la liquidació
d’utilització de l’abocador del mes de novembre.
 Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., amb el número de factura
18SM1627/1003022 per import de 65.054,00€ corresponent a la
recollida i neteja vial del mes de desembre 2018.
 Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., amb el número de factura
19SM1627/1000101 per import de 65.054,00€ corresponent a la
recollida i neteja vial del mes de gener 2019.
 Grupo Maestrat Carpas Espectaculos y Eventos, S.L., amb número de
factura 19046 per import de 18.089,50€ corresponent al lloguer de la
carpa de la festa major i altres festes.
 Hier-Cons Empordà, S.L., amb el número de factura 17 per import de
25.665,41€ corresponent a la Certificació número 1 de la millora de
sanejament del carrer La Mina.
2.1.3) I. Identificació de l’expedient:
Expedient número GEABS 411/2019, relatiu a autoritzacions i denegacions de
renovació de llicències de mercat
II. Relació de Fets
S’han presentat diverses sol·licituds de renovació de llicències del mercat no
sedentari de la Vila i del Port.
Segons disposa l’article 73 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú,
l’òrgan administratiu que iniciï o tramiti un procediment, qualsevol que hagi
estat la seva forma d’inici, podrà disposar la seva acumulació a altres
procediments que guardin identitat substancials o íntima connexió.
Per aquesta raó es procedeix a l’acumulació de les peticions esmentades.
III. Fonaments de dret

1r. Atès el que disposa l’article 11, 19 ( punts 16 i 17) 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.
Per tot això, la Junta de Govern Local adopta el següent
ACORD:
Primer. CONCEDIR la renovació de llicències del mercat no sedentari de la
Vila i del Port, als sol·licitants que tot seguit s’indiquen:
Sol·licitant
Miquel Girbal Roch
Josep Pau Company
Sebastián Pérez Rodríguez
Javier López de Benito
Maria Cortés Moreno
Anna Carmen Martín Román
Pilar Gonzalo Redondo
Carmen Fernández Santiago
Jeanette Olea Suárez
Manuel Díaz Roibas
Mª Dolors Soler Duch
Miquel Hilari Fernández
Frederique Calatayud Pérez
Amparo Fernández Torres
Amparo Fernández Borjas
Asunción Fernández Torres
Elisabet Díaz Palma
La Rufa Horta Ecològica
Enric Vilarrasa Estarriol
Karim Bouchaib
Teresa Recasens Miquela
Consuelo Pubill Pubill
Antolín Avezuela Aristu
Narcís Pararols Juanola
Josep Mª Callís Guixeras
Jordi Gómez Sánchez
Raquel Monclús García
Ramón Cortés Moreno
María Gabarre Santiago
Antonio Martínez Asensio
Miquel Nogué Bosch
Antonio García Ruiz
Pedro Carlos Beltrán Margarit
Marcos Doya Esteve
Pompeu Portella García
Mohamed Samadi Mansore
Mª Angels del Fresno Sibecas

Núm. RE
2019/770
2019/738
2019/611
2019/803
2019/1160
2019/1228
2019/1018
2019/484
2019/610
2019/612
2019/804
2019/1017
2019/1010
2019/575
2019/486
2019/824
2019/1027
2019/867
2019/789
2019/777
2019/846
2019/820
2019/848
2019/784
2019/509
2019/1030
2019/822
2019/764
2019/1580
2019/621
2019/849
2019/547
2019/974
2019/847
2019/1040
2019/351
2019/845

Data
Núm. parada
29/01/2019 1 Vila
28/01/2019 2 Vila
23/01/2019 7 Vila
30/01/2019 13 Vila
11/02/2019 22 Vila – 110 Port
13/02/2019
26 Vila
06/02/2019
28 Vila
16/01/2019
31 Vila – 108 Port
23/01/2019
33 Vila – 140 Port
23/01/2019
35 Vila
30/01/2019
36 Vila
06/02/2019
38 Vila – 201 Port
06/02/2019
39 Vila – 208 Port
21/01/2019
41 Vila – 137 Port
16/01/2019
43 Vila
30/01/2019
44 Vila
06/02/2019
51 Vila
31/01/2019
212 Vila
29/01/2019
3 Port
29/01/2019
4 Port
31/01/2019
5 Port
30/01/2019
6 Port
31/01/2019
7 Port
29/01/2019
10 Port
16/01/2019
13 Port
06/02/2019
24 Port
30/01/2019
27 Port
29/01/2019
44 Port
20/02/2019
46 Port
23/01/2019
58 Port
31/01/2019
69 Port
18/01/2019
76 Port
05/02/2019
78 Port
31/01/2019
79 Port
06/02/2019
82 Port
14/01/2019
83 Port
31/01/2019
88 Port

Sol·licitant
Antonio Valls Molet
Mª Carmen Silva Vargas
Carmen Villamayor Piqueras
Victoria Fernández Gabarre
Teresa Casamiquela Gabarre
María Roura Homs
Cristina Esteras Pablo
Josep Vidal Rementol
BISUTERIA PASARELLO, SL.
Carmen González Ballesta
Ramona Heredia Maldonado
Abdelkader Tayebi
Fco. Javier Artigas Lage
Nancy Sureda Quintana
Said Litime
Carles Teixidó Fabregas
Moustapha Gueye Diop
Josep Massot Cabrafiga
Josep Mª Hostench Fontbernat
FORN FRANQUESA, S.L.

Núm. RE
2019/480
2019/1568
2019/1236
2019/1088
2019/1086
2019/1051
2019/1025
2019/627
2019/1119
2019/778
2019/144
2019/817
2019/909
2019/334
2019/659
2019/1083
2019/107
2019/812
2019/662
2019/733

Data
16/01/2019
20/02/2019
13/02/2019
08/02/2019
08/02/2019
07/02/2019
06/02/2019
23/01/2019
08/02/2019
29/01/2019
07/01/2019
30/01/2019
01/02/2019
12/01/2019
24/01/2019
07/02/2019
06/01/2019
30/01/2019
24/01/2019
28/01/2019

Núm. parada
93 Port
96 Port
99 Port
106 Port
113 Port
117 Port
118 Port
119 Port
122 Port
129 Port
135 Port
141 Port
156 Port
157 Port
159 Port
163 Port
173 Port
202 port
209 Port
210 Port

Segon.- DESESTIMAR les sol·licituds de renovació de llicència del mercat no
sedentari del Port i la Vila, als sol·licitants que tot seguit s’indiquen, pel motiu
de tenir pendent de pagament en període executiu la taxa de mercat de l’any
2018. Tot això d’acord amb el que disposa el vigent Reglament del mercat
municipal.
Sol·licitant
René Santos Anagua
Wilmer Bermúdez Alvarenga
Amparo Heredia Jiménez
Joaquin Casamiquela Gabarre
Dolores Torres Morales
Natividad Domingo Batista
Sara Giménez Reyes
Inocéncio Fernández Santiago
Núria Mª Domingo Batista
Xavier López Villamayor
Juan Salazar Salazar
Mario A. Paietta Sagrario
Oussama Hajo Talal
Omar El Kabdani
Conrado Vilella Caballeria
Francisco Heredia Maldonado

Núm. RE
2019/1028
2019/1007
2019/826
2019/1566
2019/1145
2019/1068
2019/889
2019/745
2019/1067
2019/1572
2019/1091
2019/742
2019/1579
2019/401
2019/1573
2019/400

Data
06/02/2019
06/02/2019
30/01/2019
20/02/2019
11/02/2019
07/02/2019
01/02/2019
28/01/2019
07/02/2019
20/02/2019
08/02/2019
28/01/2019
20/02/2019
15/01/2019
20/02/2019
15/01/2019

Núm. parada
3 Vila
5 Vila
10 Vila – 164 Port
21 Vila
127 Port
29 Port
30 Port
31 Port
39 Port
63 Port
81 Port
102 Port
104 Port
130 Port
168 Port
172 Port

Tercer.- NOTIFICAR el present acord als interessats.
2.3 Serveis d'Urbanisme
2.3.1) Oriol Zaragoza Alfonso, mitjançant escrit RE 2019/628, de data 23 de
gener de 2019, ha sol·licitat la reserva de la vía pública i el contra gual al
domicili del carrer Bassegoda, 16.
El número assignat a l’expedient és: GEABS 134/2019 – F160.
La Policia Municipal, en data 18 de febrer de 2019, ha emès informe favorable
en el que es fa constar que el carrer Bassegoda es tracta d’una via d’un sol
sentit de circulació, sentit carrer S’Arnella sense delimitació de places
d’estacionament senyalitzades. També es fa constar que si algun vehicle
estaciona al C/Bassegoda, enfront el gual 1082 o als laterals del gual, els
vehicles que entren o surten poden tenir dificultats per maniobrar, ja que
l’aparcament es troba en un revolt.
La competència per resoldre, de conformitat amb l’article 21.1q) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i l’article 53.1 r)
del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat pel
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 72.1 del Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de les Entitats
Locals de Catalunya, està atribuïda a l’Alcalde.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- ESTIMAR la sol·licitud de Oriol Zaragoza Alfonso per pintar tres línies
grogues al carrer Bassegoda, una a cada costat del gual 1082 de 1m de
longitud cada una, i una altre de 5 metres com a contragual, enfront del gual del
domicili del C/Bassegoda 16.
Segon.- APROVAR la liquidació número 1902009134 per un import de 119,30.euros corresponent a les tasques de pintura de les tres línies grogues.
Tercer.- APROVAR la liquidació número 1902009136 per un import de 21,05.euros, corresponent a la taxa anual de reserva de la via pública.
Quart.- ENCARREGAR a la Brigada Municipal que realitzi els treballs de
pintura al carrer Bassegoda 16, .
Cinquè.-. DONAR TRASLLAT a la Policia Municipal als efectes pertinents.
Sisè.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada.
2.3.2) Ferran Blancafort Aliguer, actuant en nom i representació de Josep
Roura, mitjançant escrit RE 2018/10718, de data 30 de novembre de 2018, ha
sol·licitat llicència municipal per a la construcció d’una piscina , a la finca
situada al carrer Oix, 9 B, d’acord amb el projecte obrant a l’expedient, subscrit
per l’arquitecte Ferran Blancafort Aliguer i visat en data 26 de novembre de
2018, amb el número 2018402630.
El número assignat a l’expedient és: F131 LOMA 40/2018 .
L’arquitecte tècnic municipal, en data 15 de febrer de 2019, ha emès informe
favorable amb condicionants.
L’òrgan competent per a resoldre les sol·licituds de llicències és l’AlcaldePresident 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 a Josep Roura, llicència municipal per a la construcció
piscina, a la finca situada al carrer Oix, 9B, d’acord amb el projecte obrant a
l’expedient subscrit per l’arquitecte Ferran Blancafort Aliguer i visat en data 26
de novembre de 2018 amb el número 2018402630.
La llicència queda condicionada al compliment dels condicionants generals que
s’adjunten i els particulars següents:
 Les obres realitzades s’hauran d’ajustar al projecte pel qual s’ha
concedit la llicència, i no es podran realitzar més obre que les recollides
al projecte.
 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.
 El desguàs de la piscina haurà d’anar connectat a la xarxa de
clavegueram.
 Les dues alzines a plantar, hauran de tenir un mínim de 2 m d’alçada i
un perímetre de 18 cm a un metre d’alçada.
Abans d’iniciar les obres caldrà presentar:
- Un aval de runes per un import de 120,20.- euros.
- Una fiança per un import de 1200,00- euros com per garantir les
obligacions derivades de la llicència.
Segon.- APROVAR la liquidació numero 1905000066 per un import de 776,71.euros, corresponent a l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
Tercer.- APROVAR la liquidació numero 1963000065 per un import de 125,28.euros, corresponent a la taxa administrativa.
Quart.- APROVAR la liquidació numero 1979000044 per un import de 53,13.euros, corresponent a la taxa per la gestió de terres a l’abocador.
Cinquè.- COMUNICAR a la persona interessada que els serveis tècnics
municipals podran accedir a l´obra per a la seva inspecció, d’acord amb
l’article 201 del TRLU DL 1/2010.
Sisè.- INFORMAR a la persona interessada que un cop finalitzades les obres, i
pel retorn dels avals, s’haurà de tramitar la llicència de primera ocupació.
Setè.- DONAR-NE TRASLLAT a la policia local.
Vuitè.- NOTIFICAR el present acord a la persona interessada.
2.3.3) Marc Castelló Comas, en data 13 de novembre de 2018, mitjançant
escrit amb RE 2018/10277, sol·licita llicència per col·locar una placa de gual a
la porta del garatge situat al carrer 11 de setembre , 13B.
El número assignat a l’expedient és: F161 22/2018.
La Policia Municipal, en data 19 de novembre de 2018, ha emès un informe
favorable, que consta a l’expedient.
L'ús comú especial dels béns de domini públic es pot subjectar a llicència
d'acord amb la naturalesa del bé, d’acord amb el que disposa l’article 56.3 del

Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni
dels ens locals.
L’òrgan competent per a resoldre les sol·licituds de llicències és l’AlcaldePresident 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 Marc Castelló Comas per col·locar una placa
de gual al 11 de setembre, 13B, previ pagament de la taxa corresponent i
supeditada al compliment de les condicions adjuntes a l’acord.
La placa de gual, s’haurà de col·locar, al mig de la porta, o al costat dret del
portal, de forma que no causi confusió amb el portal que hi ha a tocar,
corresponent a la finca 13-A, que no disposa de placa de gual
Segon.- APROVAR les liquidacions que es relacionen:
1. Número 1902009138, per un import de 63,05.-euros, corresponent a la
placa de gual número 1083 i als tràmits administratius.
2. Número 1902009137, per un import de 16,30.-euros, corresponent a la
taxa anual per la placa de gual esmentada.
Tercer.- DONAR TRASLLAT d’aquest acord al Servei de Recaptació i a la
Policia Municipal.
Quart.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada.
2.3.4) Sandra Cazalla Berrocal, mitjançant escrit RE 2018/6839, de data 27 de
juliol de 2018, ha sol·licitat un altre senyal de prohibit estacionar al c/ Cadaqués
i la continuïtat de la línia groga fins al senyal actual de prohibit aparcar.
El número assignat a l’expedient és: LOVP 82/2018 .
La Policia Municipal, en data 25 de febrer de 2019, ha emès informe fent
constar que el carrer Cadaqués es tracta d’una via amb doble sentit de
circulació, amb un carril de circulació per cada sentit. Que al costat dret del
carrer, sentit carrer Fané, hi ha quaranta-una places d’estacionament privades,
sense que cap d’elles disposi de placa de gual, i que a l’alçada de la plaça
d’estacionament número 12, ja hi ha un senyal de prohibit estacionar R-308, en
sentit Ctra. GI-612.
La competència per resoldre, de conformitat amb l’article 21.1q) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i l’article 53.1 r)
del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat pel
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 72.1 del Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de les Entitats
Locals de Catalunya, està atribuïda a l’Alcalde.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- DESESTIMAR la sol·licitud de Sandra Cazalla Berrocal per la
instal·lació d’un altre senyal vertical de prohibit estacionar a l’inici del carrer, tal
i com es fa constar a l’informe de la Policia Local, ja els vehicles que
estacionen en sentit contrari a la marxa en una via de doble sentit, cometen
una infracció.

Segon.- ESTIMAR la sol·licitud de Sandra Cazalla Berrocal per repintar la línia
groga existent i allargar-la fins on hi ha instal·lat el senyal de prohibit
estacionar.
Tercer.- ENCARREGAR a la Brigada Municipal que repinti la línia groga del
carrer Cadaqués i l’allargui fins on hi ha instal·lat el senyal de prohibit
estacionar.
Quart.-. DONAR TRASLLAT a la Policia Municipal als efectes pertinents.
Cinquè.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada.
2.3.5) Laura Margarits Molinet, mitjançant escrit RE 2019/1684, de data 25 de
febrer de 2019, sol·licita llicència d’ocupació de la via pública per col·locar una
parada de creps al costat de la carpa, el dia 2 de març de 2019, coincidint amb
la festa de Carnaval.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- CONCEDIR llicència a Laura Margarits Molinet per col·locar la parada
de creps, el dia 28 de febrer fins el dia 3 de març de 2019, al costat de la carpa,
previ pagament de la taxa corresponent.
Segon.- APROVAR la liquidació número 1977000002 per un import de 100,00.euros, corresponent a la taxa per ocupació de la via pública.
Tercer.- DONAR TRASLLAT d’aquest acord al Servei de Recaptació a efectes
de cobrament.
Quart.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada.

3.- Turisme, Comerç i Promoció Econòmica, Obres i Serveis i
Infraestructures
A proposta del Regidor Delegat de l’Àrea d’Obres i Activitats i Serveis i
Infraestructures s’adopten els següents acords:
3.1 Serveis de Turisme
3.1.1) Des de l’Àrea de Turisme, Comerç i Promoció econòmica i per tal de
dinamitzar el municipi captant visitants, es proposa la realització de contracte
pel subministrament del material necessari per dur a terme una bona campanya
de comunicació, mitjançant fulletons, retolacions, insercions publicitàries, etc.
S’ha redactat la Memòria justificativa del contracte a realitzar.
Per Provisió d’alcaldia s’ha informat la necessitat del contracte, que es justifica
amb la necessitat de donar difusió de les activitats que es realitzen al municipi
des de l’Oficina de Turisme, ja que d’això en depèn en gran mesura l’estratègia
comunicativa, amb difusió del conjunt d’activitats i serveis d’informació,
assessorament i acompanyament que s’ofereix.
Per la Intervenció municipal s’ha emès informe favorable a l’execució del
contracte, assenyalant l’òrgan competent i fent constar que consta consignació
pressupostària a l’aplicació núm. 2019/432.226.02 del pressupost de l’exercici

2019 i que es que es tindrà en compte en l’elaboració del pressupost de
l’exercici 2020.
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 de subministrament
Objecte del contracte: “Campanya de comunicació i promoció d’activitats”
Procediment de contractació: obert simplificat

Tipus de Tramitació: ordinària

Codi CPV: 79810000-5- serveis d’impressió
Valor estimat del contracte: 90.555 €
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 60.370 € IVA 21 %: 12.677,70 €
Pressupost base de licitació IVA inclòs: 73.047,70 €
Durada del contracte: 2 anys

Durada màxima: 3 anys

Lots: no es preveu la divisió en lots del contracte

Consta a l’expedient informe sobre la conveniència de no efectuar la divisió en
lots per les característiques del contracte.
Per l'import del contracte es proposa l'adjudicació mitjançant procediment obert
simplificat.
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de
conformitat amb 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, Junta de Govern
Local
ACORDA:
Primer. INICIAR l'expedient per a la contractació dels subministraments
necessaris per a dur a terme la “Campanya de comunicació i promoció
d’activitats” en l’àmbit turístic, mitjançant procediment obert simplificat,
tramitació ordinària.
Segon. JUSTIFICAR la celebració del contracte per tal de dinamitzar el
municipi des del punt de vista turístic, tot duent una bona campanya de
comunicació, mitjançant fulletons, retolacions, insercions publicitàries, etc.
Tercer. ORDENAR la redacció dels Plecs de clàusules administratives
particulars i de Prescripcions tècniques que han de regir el contracte i el procés
d'adjudicació.
Quart. Que per la Intervenció municipal es faci la retenció de crèdit, que
acrediti que existeix crèdit suficient i adequat per finançar la despesa que
comporta la celebració del contracte.
Cinquè. Donar compte de totes les actuacions a aquesta Junta de Govern
Local per a que resolgui el què sigui procedent.

3.2 Serveis de Comerç i Promoció Econòmica
3.2.1) S’ha elaborat el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Llançà i
l’Associació de Comerciants de Llançà, per tal d’oferir cursos de formació i
accions de promoció de la targeta comerç Alt Empordà.
El número assignat a l’expedient és: GEABS 422/2019 .
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- APROVAR el conveni entre l’associació de Comerciants de Llançà i
l’Ajuntament de Llançà en concepte de cursos de formació i accions de
promoció de la targeta comerç Alt Empordà.
Segon.- AUTORITZAR l’Alcaldia- Presidència per a la signatura de l’ esmentat
conveni.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a l’associació de Comerciants i DONAR
TRASLLAT al departament d’intervenció de l’Ajuntament de Llançà als efectes
oportuns .
3.3 Serveis d’Obres
3.3.1) Els Serveis Tècnics municipals han redactat el Projecte per la
construcció de 36 nínxols al Cementiri Els Ximblars de Llançà, aprovat
definitivament per Decret d’Alcaldia de data 27 de febrer de 2019.
Per Providència d’alcaldia de data 30 de gener de 2019 s’han iniciat els tràmits
per a la contractació de les obres necessàries per dur a terme els esmentats
treballs.
La necessitat administrativa a satisfer és la construcció de nous nínxols al
Cementiri Els Ximblars com a conseqüència de la manca de nínxols disponibles
actualment.
El pressupost de les obres d’acord amb el Projecte tècnic és de 39.928,53€
sense impostos i 8.384,99€ d’IVA, el que fa un total de 48.313,52€ IVA inclòs.
S’han sol·licitat pressupostos a empreses degudament capacitades per
l’objecte del contracte.
L’única oferta presentada és la de l’empresari Joaquin Gonzalez Carrillo Obres
I Construccions, S.L., per import de 39.853,10€ sense impostos i 8.369,15€
d’IVA, el que fa un total de 48.222,25€ IVA inclòs.
Per l’import del contracte, la tramitació és la de contracte menor d’obres.
El codi CPV és 45215400-1 Cementiri.
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 2019/150.600.03 del pressupost de despeses de l’exercici 2019.
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 “construcció
de nous nínxols al cementiri els Ximblars” pel preu de per import de 39.853,10€
sense impostos i 8.369,15€ d’IVA, el que fa un total de 48.222,25€ IVA inclòs.,
a favor de Joaquin Gonzalez Carrillo Obres I Construccions, S.L..
Segon.- APROVAR la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 2019/150.600.03 del pressupost de despeses corresponent a
l’exercici 2019.
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 Serveis i Infraestructures
3.4.1) La Sra. Montse Juanola Pérez, en representació del Sr. Andreu Juanola
Cruz, en escrit de data 25 de juliol de 2018 RE núm. 6767, sol.licita que
l’Ajuntament l’indemnitzi amb la quantitat de 126,50€ pels danys provocats en
el nínxol de la seva propietat quan uns brètols van arrancar la fotografia del
nínxol núm. 66-C del Cementiri Els Ximblars.
La Policia Local de Llançà va emetre l’acta de data 25 de juliol de 2018 de
comprovació de danys a un nínxol del cementiri Els Ximblars.
Consta l’informe favorable de l’Àrea d’Intervenció Municipal que a l’aplicació
pressupostària número 2019/920.226.04 hi ha suficient consignació per atendre
la despesa.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- APROVAR el pagament de 126,50€ al Sr. Andreu Juanola Cruz,
corresponent a la factura número 2018/0168 de Leader Stone SL.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a la persona interessada i DONAR
TRASLLAT al Departament d’Intervenció.
3.4.2) La Sra. Maria Anita Fayet Negre, en escrit de data 3 de desembre de
2018 RE núm. 10775, sol.licita que l’Ajuntament l’indemnitzi amb la quantitat de
181,50€ pels danys provocats en el nínxol de la seva propietat quan uns
brètols van arrancar la fotografia del nínxol núm. 57-C del Cementiri Els
Ximblars.
La Policia Local de Llançà va emetre l’acta de data 9 de juliol de 2018 de
comprovació de danys a un nínxol del cementiri Els Ximblars.
Consta l’informe favorable de l’Àrea d’Intervenció Municipal que a l’aplicació
pressupostària número 2019/920.226.04 hi ha suficient consignació per atendre
la despesa.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- APROVAR el pagament de 181,50€ a la Sra. Maria Anita Fayet Negre,
corresponent a la factura número 2018/0140 de Leader Stone SL.

Segon.- NOTIFICAR el present acord a la persona interessada i DONAR
TRASLLAT al Departament d’Intervenció.
3.4.3) La Junta de Govern Local de data 18 de desembre de 2019 va adjudicar
el contracte menor d’obres pels treballs de “Millora de la xarxa de sanejament
del tram central del Carrer La Mina” pel preu de 47.107,44 € sense impostos i
9.892,56 € d’IVA, el que fa un total de 57.000 € IVA inclòs, a favor
d’Hier.Cons.Empordà, S.L. d’acord amb el Projecte tècnic dels treballs efectuat
pels Serveis Tècnics municipals, per ser l’oferta econòmicament més
avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació.
Per l’interessat s’ha aportat Certificació d’obra núm. 1, per import de de
25.665,41 €, amb la conformitat de la Direcció facultativa de l’obra.
L’esmentada despesa es computarà a l’aplicació pressupostària
2017/1532.619.04 del pressupost de l’exercici 2017.
D’acord amb el que disposen els art. 118 i 131 i de conformitat amb l’establert
en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, pel
qual s’aprova la Llei de Contractes del Sector Públic, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- APROVAR la certificació d’obra núm. 1, del contracte menor “Millora
de la xarxa de sanejament del tram central del Carrer La Mina”, per import de
25.665,41 € impostos inclosos, a favor d’Hier.Cons.Empordà, S.L. .
Segon.- NOTIFICAR el present acord a l’interessat.
Tercer.- DONAR TRASLLAT de l’esmentat acord al servei d’Intervenció
municipal.
3.4.4) La Sra. Fermina Merino Merino, en escrit RE núm. 10678 de data 29 de
novembre de 2018, sol·licita que l’Ajuntament accepti el rescat del nínxol núm.
74-A del Cementiri Els Ximblars.
Consultat el registre de nínxols, el nínxol núm. 74-A del Cementiri Els Ximblars
consta a nom de la Sra. Fermina Merino Merino.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- ACCEPTAR el rescat del nínxol núm. 74-A del Cementiri Els Ximblars.
Segon.- ABONAR a la Sra. Fermina Merino Merino la quantitat de 540,91.-€
en el número de compte bancari que consta a l’expedient.
Tercer.- APROVAR la liquidació núm. 1900061519 per un import de 18.-€, a
nom de la Sra. Fermina Merino Merino, per la tramitació de l’expedient.
Quart.- NOTIFICAR el present acord a la interessada i DONAR TRASLLAT al
departament de Tresoreria.

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

5.4.1) EDUARD MARTINEZ MARTINEZ , actuant en nom i representació de

CLUB ESPORTIU LLANÇA, mitjançant escrit RE 2019/1766, de data 28 de
febrer de 2019, ha sol·licitat poder disposar del 50% de la subvenció que tenen
concedida per a les activitats pròpies de l’entitat.
El número assignat a l’expedient és: GEABS 447/2019 .
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 2019 una subvenció per import de
5.940 € en concepte d’activitats varies del club , 4.950€ € en concepte del club
Esportiu- Futbol Base i de 4.000€ en concepte del Centenari.
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 al club Esportiu Llançà una subvenció per import de 5.940
€ en concepte d’activitats varies del club , 4.950 € € en concepte del club
Esportiu- Futbol Base i 4.000 € en concepte del centenari, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 480.00.340, del pressupost municipal per a l’exercici
2019.
Segon.- AUTORITZAR el pagament a CLUB ESPORTIU LLANÇÀ per import
de 2.970€ € corresponent al 50% del total concedit en concepte d’activitats
varies del club, 2.475 € corresponent al 50% del total concedit en concepte del
Club Esportiu- Futbol Base i 2.000€ corresponent al 50% del total concedit en
concepte del centenari, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 480.00.340 del
pressupost municipal per l’exercici 2019, previ informe favorable d’Intervenció.
Tercer.- DEIXAR PENDENT el pagament del 50% restant, condicionat a la
previa justificació de les despeses corresponent al total subvenció.
Quart.- 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’adopten els
següents acords:
6.1 Serveis de Cultura
6.1.1) M. ANNA FAYET NEGRE , actuant en nom i representació de ASS.
PUNTAIRES, mitjançant escrit RE 2019/1674, de data 25 de febrer de 2019,
sol·licita el 50% de la subvenció que tenen pressupost 2019.
El número assignat a l’expedient és: GEABS 408/2019 .

Consta en el pressupost per a l’exercici 2019 una subvenció per import de
2.250 € en concepte d’ajut directe per l’ Associació de Puntaires.
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.
És d’aplicació la normativa prevista a la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions, el Real Decreto 887/2006, de 21 de juliol, pel que
s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, General de Subvencions, i
l’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions de
l’Ajuntament de Llançà.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local adopta el següent
ACORD
Primer.- CONCEDIR a l’Associació de Puntaires una subvenció de 2.250€ en
concepte d’ajut directe per a les activitats pròpies de l’entitat, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 480.00.330, del pressupost municipal per a l’exercici
2019.
Segon.- AUTORITZAR el pagament a l’Associació de Puntaires de la
subvenció per import de 1.125 €, corresponent al 50% del total concedit en
concepte de subvenció, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 480.00.330,
del pressupost municipal per l’exercici 2019.
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.
I no havent més assumptes a tractar, per ordre del Sr. Alcalde es dóna per
acabada la sessió a les deu 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.

