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CF/jr

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE
DATA 15-03-2019
A la Vila de Llançà, a quinze 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 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 un quart de nou del matí, es dóna lectura de l’acta
anterior de data 1-03-2019, 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
en data 1 de març de 2019, informa favorablement de la proposta de despesa
per adquirir els mòduls de Gestió GIDAM ONLINE, fer la migració de dades del
programa GIDAM de l’Arxiu Municipal al sistema GIDAM ONLINE, i pagar el
manteniment i hòsting de la web de l’Arxiu Municipal, presentada per
LORENA CAPEL per valor de 3.004,43 € INCLÒS IVA .
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA :
Primer.- ESTIMAR la proposta d’autorització de despesa per adquirir els
mòduls de Gestió GIDAM ONLINE, fer la migració de dades del programa
GIDAM al sistema GIDAM ONLINE, i pagar el manteniment i hòsting de la
web, esmenats en la part expositiva per aquest any 2019 a LORENA CAPEL
per valor de 3.004,43 € INCLÒS IVA segons pressupost presentat per
l’empresa .

Segon.- AUTORITZAR la corresponent despesa de 3.004,43 € a càrrec de la
partida destinada a l’Arxiu per aquest concepte i exercici 2019
Tercer.- FACULTAR al senyor Joan Serra i Perals, arxiver municipal per iniciar
totes les gestions oportunes per 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 GEABS 451/2019, denegació renovació parada provisional
per fer activitats a l’estiu de trenes i venda de polseres al mercat del Port.
II. Antecedents:
La Sra. Djeumbe Sene mitjançant escrit RE. 2019/549 de data 18 de gener de
2019 sol·licita establir-se al mercat setmanal del Port amb l’activitat de trenes i
venda polseres artesanes, sense més altre documentació que la signatura de la
Declaració Responsable.
Que el Servei de Recaptació municipal va emetre a l’any 2018 un certificat de
rebuts pendents de pagament en període executiu, la taxa de mercats de l’any
2017, una vegada havia transcorregut el termini de pagament en període
voluntari fixat del dia 15 de març al 15 de maig de 2017.
Que la Sra. Djeumbe Sene, tenia altres deutes pendents de pagament amb
aquest Ajuntament, pel que fa a l’OVP. del Passeig Marítim, on va
desenvolupar l’activitat de fer trenes i venda de polseres durant la temporada
d’estiu de l’any 2017.
Que es va incoar al respecte expedient P108 2/2018, acordant la JGL de data
23 de febrer de 2018 de DEIXAR EN SUSPENS la sol·licitud fins el pagament
de les taxes pendents.
Que en data 5 de juny de 2018, el Servei de Recaptació municipal va informar
que la Sra. Djeumbe Sene, havia pagat part del deute contret amb aquest
Ajuntament, amb el compromís de seguir realitzant pagaments periòdics per a
la liquidació total d’aquest.
Que per acord de Junta de Govern Local de data 5 de febrer de 2018 es va
acordar AUTORITZAR a Djeumbe Sene, en relació a la seva sol·licitud RE.:
2018/151 de data 9 de gener de 2018, llicència provisional d’activitat de fer
trenes i venda de polseres amb 1ml. al mercat del Port fins al 30 de setembre
de 2018.
Que a l’esmentat Acord, se li va ADVERTIR, que en cas d’incompliment de
pagament del deute pendent de liquidar, no se li autoritzaria cap més altre
llicència provisional per a realitzar activitats al mercat no sedentari de la Vila de
Llançà.
Que en data 27 de febrer de 2019, el Servei de Recaptació municipal va emetre
certificat de rebuts pendents de pagament amb aquest Ajuntament, la taxa

d’OVP del Passeig Marítim dels anys 2017 i 2018, on va desenvolupar la Sra.
Djeumbe Sene l’activitat de fer trenes i venda de polseres durant la temporada
d’estiu.
Que donat que la Sra. Dejeumbe Sene va ser legalment advertida mitjançant
Notificació practicada a data 1 d’agost de 2018, de que en cas d’incompliment
del pagament del deute contret amb aquest Ajuntament, no se li autoritzaria
cap més altre llicència provisional per a realitzar activitats al mercat no
sedentari de la Vila de Llançà.
III. Fonaments de dret
1r.Reglament del mercat municipal de venda no sedentària de la Vila de
Llançà, aprovat per Decret d’Alcaldia en data 12/01/2015.
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.
Que en l’aplicació del que disposa els articles 7, 9, 11 i 15 del Reglament del
mercat municipal de venda no sedentària de la Vila de Llançà, de l’article 68 de
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu comú de les
Administracions Públiques i d’acord amb la resolució de la Junta de Govern
Local de data 15 de març de 2016
Per tot això, la Junta de Govern Local adopta el següent
ACORD:
Primer.- DESESTIMAR la sol·licitud d’autorització provisional al mercat del
Port, per incomplir amb el compromís de pagament de les taxes que es
relacionen:
Núm. Rebut
1777000011
1877000030

Contribuent
Djeumbe
Sene
Djeumbe
Sene

Objecte Tributari
Act. Art. P. Marítim
Act. Art. P. Marítim

Import pral.-€
360,00

Recàrrec.-€
18,00

Total.-€
378,00

360,00

18,00

378,00

Segon.- ADVERTIR a la Sra. Djeumbe Sene, que no podrà exercir l’activitat al
mercat del Port.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a la interessada.
2.1.2) I. Identificació de l’expedient:
Expedient número GEABS 462/2019, referent a la sol·licitud de pròrroga
llicència administrativa provisional per una parada al mercat setmanal del Port.
Antecedents:
Maties CAPARROS ZAMORA, mitjançant escrit R.E.: 2019/1736 de data 27
de febrer de 2019, sol·licita pròrroga de la llicència provisional de la parada
núm. 221-1 del mercat setmanal del Port de venda d’olives marinades amb oli i
espècies, amb una longitud de parada de 5 metres lineals, per haver finalitzat el
termini de vigència de la seva autorització provisional a data 31 de desembre
de 2018, segons consta a l’expedient P108 18/2018 aprovat per JGL de data
23 de març de 2018.

L’interessat aporta la documentació necessària per tal d’exercir la venda no
sedentària, segons Reglament del mercat municipal de venda no sedentària, en
els seus articles 7 i 9, així, del que es disposa en l’article 68 de la Llei 39/2015
del 1 d’octubre del Procediment Administratiu comú de les Administracions
Públiques
Que amb motiu d’una propera convocatòria pública d’atorgament de noves
autoritzacions, així com per cobrir les vacants que puguin produir-se entre les ja
atorgades i que es realitzaran en règim de concurrència competitiva, aquesta
regidoria proposa a la JGL que es pugui prorrogar l’autorització provisional de
la parada núm. 211-1 del mercat del Port a nom de Maties CAPARROS
ZAMORA, fins la convocació d’aquestes i amb els CONDICIONANTS que es
considerin oportuns.
La normativa vigent per resoldre les sol·licituds relacionades amb la venda no
sedentària en el mercat municipal és la següent:
Reglament del mercat municipal de venda no sedentària de la Vila de Llançà,
aprovat definitivament per Decret d’Alcaldia en data 12-01-2015.
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 de règim local, que va
delegar la facultat a la Junta de Govern Local.
Per tot això, la Junta de Govern Local adopta el següent
ACORD:
Primer.- PRORROGAR la autorització provisional de la parada núm. 211-1 del
mercat de venda no sedentària del Port a Maties CAPARROS ZAMORA, en
relació a la seva sol·licitud R.E.: 2019/1736 de data 27 de febrer de 2019 per a
la venda d’olives marinades amb oli i espècies, amb una longitud de parada de
5 metres lineals que tot seguit s’indica al mercat setmanal del Port, amb els
següents
CONDICIONANTS:
a) La llicència provisional atorgada té una vigència fins la convocatòria pública
de noves autoritzacions.
b) Que una vegada realitzada la convocatòria pública i no haver-se adjudicat a
l’interessat cap autorització per no haver-ne participat o no ajustar-se a les
bases que regiran els requisits i criteris d’adjudicació entre d’altres, el Sr.
Maties CAPARROS ZAMORA no tindrà dret a indemnització ni a
compensacions de cap mena.
c) El lloc de l’activitat serà assenyalat per l’assentador de mercats.
Segon.-NOTIFICAR el present acord a l’interessat i TRASLLADAR el mateix al
servei de Recaptació als efectes de practicar les corresponents liquidacions i
gestió de cobrament.
2.1.3) En data 1 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 de 2019,
per un import de 7.924,75.-€, que comença pel rebut número 1951000143 a
nom de la Sra. Miriam Acuña Flores, i que acaba pel rebut número 1951000215
a nom del Sr. Sergio Vilas Barbosa.
El número assignat a l’expedient és: GEABS 464/2019 .

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 de 2019, per un import de 7.924,75.-€,
que comença pel rebut número 1951000143 a nom de la Sra. Miriam Acuña
Flores, i que acaba pel rebut número 1951000215 a nom del Sr. Sergio Vilas
Barbosa.
Segon.- DONAR TRASLLAT al departament de Recaptació per a la seva
tramitació.
2.1.4) En data 4 de març de 2019, s’ha generat el padró del Centre de Dia
corresponent al mes de febrer d’enguany, per un import de 5.381,86.-€ que
comença amb el rebut número 1933000022 a nom de la Sra. Hilaria Bejarano
Piñero, i que acaba amb el rebut número 1933000040 a nom del Sr. Andre
Willers.
El número assignat a l’expedient és: GEABS 469/2019 .
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA :
Primer.- APROVAR el padró del Centre de Dia corresponent al mes de febrer
d’enguany, per un import de 5.381,86.-€, que comença amb el rebut número
1933000022 a nom de la Sra. Hilaria Bejarano Piñero, i que acaba amb el rebut
número 1933000040 a nom del Sr. Andre Willers.
Segon.- DONAR TRASLLAT al servei de Recaptació als efectes oportuns.”
2.1.5) I. Identificació de l’expedient:
Expedient número GEABS 488/2019, relatiu a la renovació d’autorització de
mercat setmanal no sedentari per l’any 2019.
II. Relació de Fets:
El Sr. Samadi Ahmed mitjançant escrit RE. 2019/1033 de data 6 de febrer de
2019 sol·licita la renovació anual del seu lloc de venda núm. 211 al mercat
setmanal de la Vila de venda de fruites i verdures
Consta al Servei de Recaptació municipal, que el sol·licitant té pendent de
liquidar el rebut de transmissió de la llicència núm. 211 del mercat de la Vila de
l’any 2017.
III. Fonaments de dret:
1r. Atès el que disposa l’article 11 i 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.
Aquesta Junta de Govern Local adopta el següent
ACORD:
Primer. DESESTIMAR la sol·licitud del Sr. Samadi Ahmed de renovació de
llicència núm. 211 del mercat no sedentari de la Vila, pel motiu de tenir pendent
de pagament i en període executiu, la taxa de mercat de l’any 2017. Tot això
d’acord amb el que disposa el vigent Reglament del mercat municipal.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a l’interessat.

2.1.6) En data 8 de març d’enguany, s’ha generat el padró corresponent a la
publicitat de la revista la Farella, número 40, per un import total de 1.096,75.-€,
que comença pel rebut número 1961000064 a nom d’Auto Llançà, Sl i finalitzat
pel rebut número 1961000073 a nom de Valvi Alimentació i Serveis Sl.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA :
Primer.- APROVAR el padró corresponent a la taxa de publicitat a la revista la
Farella, número 40 per un import de 1.096,75.-€, que comença pel rebut
número 1961000064 a nom d’Auto Llançà, Sl i finalitzat pel rebut número
1961000073 a nom de Valvi Alimentació i Serveis Sl.
Segon.- DONAR TRASLLAT al departament de Recaptació.
2.1.7) I. Identificació de l’expedient:
Expedient número GEABS 176/2019
II. Relació de fets:
Que en l’aplicació del que disposa els articles 7, 9, 11 i 15 del Reglament del
mercat municipal de venda no sedentària de la Vila de Llançà, de l’article 68 de
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu comú de les
Administracions Públiques i segons acord de Junta de Govern Local de data 4
de febrer de 2019, en qual es va requerir a la Sra. Josefa Gorreta Ortiz
l’aportació de la documentació pertinent per a la renovació de la llicència, una
vegada finalitzat el termini de la suspensió, així com que hauria d’estar al
corrent de pagament del deute contret amb aquest Ajuntament.
Que a l’esmentat Acord, se li va ADVERTIR que en el cas de no presentar la
documentació requerida i haver liquidat el deute contret amb aquest
Ajuntament, es procediria a iniciar l’expedient de revocació i extinció de la
llicència.
Una vegada ha estat legalment notificat l’Acord de Junta de Govern Local i
trans-corregut el temps legalment establert i no haver-se aportat la
documentació requerida ni presentada cap al·legació al respecte,
Per tot això, la Junta de Govern Local adopta el següent
ACORD:
Primer.- DECLARAR REVOCADA I EXTINGUIDA l’autorització de la llicència
de la parada núm. 14 del mercat no sedentari de la Vila, qui ha estat titular fins
a la data d’avui Josefa Gorreta Ortiz.
Segon.- DONAR DE BAIXA del Padró de taxes de mercats a Josefa Gorreta
Ortiz.
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a la interessada, al servei de Gestió
Tributària i al Departament de Recaptació.
2.1.8) I. Identificació de l’expedient:
Expedient número GEABS 178/2019
II. Relació de fets:
Que en l’aplicació del que disposa els articles 7, 9, 11 i 15 del Reglament del
mercat municipal de venda no sedentària de la Vila de Llançà, de l’article 68 de
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu comú de les
Administracions Públiques i segons acord de Junta de Govern Local de data 4

de febrer de 2019, en qual es va requerir al Sr. Josep Suñer Serra l’aportació
de la documentació pertinent per a la renovació de la llicència, una vegada
finalitzat el termini de la suspensió, així com que hauria d’estar al corrent de
pagament del deute contret amb aquest Ajuntament.
Que a l’esmentat Acord, se li va ADVERTIR que en el cas de no presentar la
documentació requerida i haver liquidat el deute contret amb aquest
Ajuntament, es procediria a iniciar l’expedient de revocació i extinció de la
llicència.
Una vegada ha estat legalment notificat l’Acord de Junta de Govern Local i
trans-corregut el temps legalment establert i no haver-se aportat la
documentació requerida ni presentada cap al·legació al respecte,
Per tot això, la Junta de Govern Local adopta el següent
ACORD:
Primer.- DECLARAR REVOCADA I EXTINGUIDA l’autorització de la llicència
de la parada núm. 37 del mercat no sedentari de la Vila, qui ha estat titular fins
a la data d’avui Josep Suñer Serra.
Segon.- DONAR DE BAIXA del Padró de taxes de mercats a Josep Suñer
Serra.
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a l’interessat, al servei de Gestió
Tributària i al Departament de Recaptació.
2.1.9) L’ordenança fiscal 4.3 reguladora de la taxa d’ocupació del subsòl, sòl i
volada de la via pública, estableix una quota tributària per les empreses
explotadores de serveis de subministraments que afectin a la generalitat o una
part important del veïnatge, la quantia de l’1,5 % dels ingressos bruts
procedents de la facturació que obtinguin anualment en aquest terme municipal
les empreses esmentades.
S’ha rebut per part d’Endesa les declaracions de subministrament d’energia
elèctrica i gas corresponents a l’exercici 2018, a nom de les diferents societats
que la integren.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA :
Primer.- APROVAR la relació número 2758 de facturació energia 2018 amb
quatre liquidacions de la número 1978000013 a la 1978000016 per un import
total de 75.068,40 €.
Segon.- NOTIFICAR a les empreses subministradores d’energia i gas les
liquidacions corresponents amb indicació dels recursos que poden interposar i
els terminis de pagament.
2.2 Serveis d' Interior
2.2.1) Per la regidoria d’Interior s’ha emès Memòria justificativa manifestant la
necessitat d’iniciar els tràmits per a la contractació del subministrament d’un
vehicle grua per la Policia Local.
Per Provisió d’alcaldia s’ha informat la necessitat del contracte per donar servei
als guals concedits, el control de vehicles aparcats en la ubicació d’on es
realitza mercat els dimecres, i el respecte en les zones de càrrega i descàrrega.

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 per un import màxim de 10.000 € IVA inclòs, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària número 2019/132.624.02, per les quotes mensuals
que li restin a l’exercici 2019 a partir de l’adjudicació del contracte, i que les
quotes restants, des que s’adjudiqui el contracte fins a la finalització del mateix,
que constarà d’un total de 48 quotes, s’haurà de preveure la consignació
pressupostària suficient per atendre aquesta despesa en els exercicis
successius.
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
Subtipus de contracte: Lloguer (Leasing de 48 mesos – arrendament amb opció de
compra)
Objecte del contracte: “Adquisició de vehicle grua”
Procediment de contractació: obert simplificat

Tipus de Tramitació: ordinària

Codi CPV: 42414100-2 grues
Valor estimat del contracte: 49.000€
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 49.000€ IVA 21 %: 10.290 €
Pressupost base de licitació IVA inclòs: 59.290 €
Durada: 48 mesos
Lots: no es preveu la divisió en lots 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, aquesta Junta de
Govern Local adopta el següent
ACORD:
Primer. INICIAR l'expedient per a la contractació del subministrament
mitjançant arrendament financer modalitat leasing, d’un vehicle grua per la
Policia Local, mitjançant procediment obert simplificat, tramitació ordinària.
Segon. JUSTIFICAR la celebració del contracte per tal de donar servei als
guals concedits, el control de vehicles aparcats en la ubicació d’on es realitza
mercat els dimecres, i el respecte en les zones de càrrega i descàrrega.
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.
2.3 Serveis d'Urbanisme
2.3.1) Olga Rof Enriquez, actuant en nom i representació de Joan Pol
Diumenge, mitjançant escrit RE 2019/885, de data 1 de febrer de 2019, ha
sol·licitat llicència municipal per la construcció d’una piscina a la finca situada al
carrer Sant Silvestre, 2.
El número assignat a l’expedient és: F131 GEABS 244/2019.
L’arquitecte tècnic municipal, en data 5 de març 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, la Junta de Govern Local
ACORDA :
Primer.- CONCEDIR a Joan Pol Diumenge, llicència municipal per la
construcció d’una piscina a la finca situada al carrer Sant Silvestre, 2, d’acord
amb el projecte obrant a l’expedient subscrit per l’arquitecta Olga Rof Enriquez i
visat en data 28 de gener de 2019, amb el número 2019400108.
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.
 Les especies a plantar hauran de ser d’acord amb l’article 5 de
l’Ordenança de Protecció de l’arbrat del municipi de Llançà de 29 d’abril
de 2010, BOP Núm. 81.
 Els exemplars que s’hagin de col·locar hauran de tenir 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.
 El desaigua de la piscina s’haurà de connectar a la xarxa de
clavegueram.
 Caldrà col·locar la caixa d’instal·lacions fora de la zona de 3 metres de
reculada.
Segon.- APROVAR la liquidació numero 1905000080 per un import de 531,65.euros, corresponent a l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

Tercer.- APROVAR la liquidació numero 1963000076 per un import de 108,65.euros, corresponent a la taxa administrativa.
Quart.- APROVAR la liquidació numero 1979000054 per un import de 121,80.euros, corresponent a la taxa per la gestió de terres a l’abocador.
Cinquè.- RECORDAR a la persona interessada que un cop finalitzada l’obra
s’haurà de sol·licitar la llicència de primera ocupació, adjuntant certificat final
d’obra, i l’imprès que dona d’alta l’equipament al cadastre.
Sisè.- 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.
Setè.- DONAR-NE TRASLLAT a la policia local.
Vuitè.- NOTIFICAR el present acord a la persona interessada.
2.3.2) Jose Aurell Ballesteros, actuant en nom i representació de Sergi Nolla
Juan, mitjançant escrit RE 2019/834, de data 30 de gener de 2019, ha sol·licitat
llicència municipal per la reforma interior d’un habitatge situat a l’avinguda Les
Carboneres, 36.
El número assignat a l’expedient és: F131 GEABS 205/2019.
L’arquitecte tècnic municipal, en data 5 de març 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, la Junta de Govern Local
ACORDA :
Primer.- CONCEDIR a Sergi Nolla Juan, llicència municipal per la reforma
interior d’un habitatge situat a l’avinguda Les Carboneres, 36, d’acord amb el
projecte obrant a l’expedient subscrit per l’arquitecte Josep Aurell Ballesteros.
La llicència queda condicionada al compliment dels condicionants generals i els
particulars següents:
- Abans d’iniciar les obres caldrà presentar:
0. Un aval de runes per un import de 120,20.- euros.
1. Full d’assumeix del director de l’obra
2. Full d’assumeix del director de l’execució material de l’obra
3. Projecte bàsic i executiu degudament visat.
 Els acabats de façana, fusteries, serralleria, paviments i colors, hauran
de ser del mateix tipus, naturalesa i color que la resta d’elements del
conjunt edificatori, per tal de no crear dissonàncies en l’entorn immediat.
 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.
 La llicència municipal en cap cas eximeix de l’obtenció d’altres permisos
o autoritzacions preceptius com ara el de la Comunitat de Propietaris.

Segon.- APROVAR la liquidació numero 1905000000 per un import de
1.314,81.- euros, corresponent a l’impost sobre construccions, instal·lacions i
obres.
Tercer.- APROVAR la liquidació numero 1963000000 per un import de 212,07.euros, corresponent a la taxa administrativa.
Quart.- 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.
Cinquè.- DONAR-NE TRASLLAT a la policia local.
Sisè.- NOTIFICAR el present acord a la persona interessada.
2.3.3) Pau Calero Figueras, actuant en nom i representació de Elisabeth
Latorre Vilallonga, mitjançant escrit RE 2018/611, de data 23 de gener de 2018,
ha sol·licitat llicència municipal per l’enjardinament i anivellaments de terres de
la finca situada al carrer Pompeu Fabra, 3.
El número assignat a l’expedient és: F131 1/2018.
Consta a l’expedient informe favorable de la Unidad de Carreteras en Girona,
del Ministerio de Fomento, amb condicionants.
L’arquitecte tècnic municipal, en data 27 de febrer de 2019, fa constar que als
efectes de l’atorgament de la llicència, aquesta parcel·la es troba dins la zona
de la moratòria acordada per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona del
dia 17 de gener de 2019 en relació al Pla director urbanístic de revisió dels sòls
no sostenibles del litoral gironí; però, d’acord amb el punt 3, al tractar-se d’un
enjardinament d’una finca existent amb edificació consolidada, no està afectada
per aquesta suspensió.
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, la Junta de Govern Local
ACORDA :
Primer.- CONCEDIR a Elisabeth Latorre Vilallonga, llicència municipal per
l’enjardinament i anivellaments de terres de la finca situada al carrer Pompeu
Fabra, 3, d’acord amb el projecte obrant a l’expedient subscrit per l’enginyer
Aleix Comas Herrera.
La llicència queda condicionada al compliment dels condicionants generals que
s’adjunten.
Segon.- APROVAR la liquidació numero 1905000082 per un import de 403,00..- euros, corresponent a l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
Tercer.- APROVAR la liquidació numero 1963000078 per un import de 108,65.euros, corresponent a la taxa administrativa.
Quart.- 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.
Cinquè.- DONAR-NE TRASLLAT a la policia local.
Sisè.- NOTIFICAR el present acord a la persona interessada.

2.3.4) Francis Abbal, actuant en nom i representació de LLANÇA SCI,
mitjançant escrit RE 2018/7363 de data 10 d’agost de 2018, sol·licita llicència
per col·locar una placa de gual a la porta del garatge situat al carrer Cau del
Llop, 25, i la reserva de la via pública de 6 metres situada davant del mateix
portal.
El número assignat a l’expedient és: F161 17/2018 - F161.
La Policia Municipal, en data 25 de febrer de 2019, 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, la Junta de Govern Local
ACORDA :
Primer.- CONCEDIR llicència a LLança SCI per col·locar una placa de gual al
carrer Cau del Llop, 25 previ pagament de la taxa corresponent i supeditada al
compliment de les condicions adjuntes a l’acord.
Segon.- CONCEDIR la reserva de la via pública, mitjançant una línia groga de
6 m al carrer Cau del Llop, 25 davant el portal del gual 1084.
Tercer.- APROVAR les liquidacions que es relacionen:
1. Número 1902009145, per un import de 63,05.- €, corresponent a la
placa de gual número 1084 i als tràmits administratius.
2. Número 1902009146, per un import de 16,30.- €, corresponent a la taxa
anual per la placa de gual esmentada.
3. Número 1902009147, per un import de 12,45.-€, corresponent a la taxa
anual per la reserva de la via pública.
4. Número 1902009148, per un import de 86,70.-€, corresponent als
treballs de pintura de la línia groga.
Quart.- DONAR TRASLLAT d’aquest acord al Servei de Recaptació i a la
Policia Municipal.
Cinquè.- ENCARREGAR a la Brigada Municipal els treballs per pintar la línia
groga, que hauria de ser de sis (6m.) metres de llarg per 0,20 m. d’amplada i
situada davant del portal del gual 1084 i prenent com a referència l’eix central
del portal.
Sisè. - NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada.
2.3.5) Eugenia Turró Vilanova, en data 05 de març de 2019, mitjançant escrit
RE 2019/1967, va sol·licitar la baixa de la placa de gual número 0099, situada
al Pep Ventura,12.
El número assignat a l’expedient és: GEABS 504/2019 - F161.
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, la Junta de Govern Local
ACORDA :
Primer.- ESTIMAR la sol·licitud de Eugenia Turró Vilanova de baixa de la placa
de gual número 0099, situada al Pep Ventura, 12.
Segon.- DONAR DE BAIXA la taxa de l’esmentada placa de gual per a
l’exercici 2019 i següents, prèvia aportació de la mateixa a l’Ajuntament.
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada per al seu
coneixement i efectes.

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 organitzarà durant els
caps de setmana del mes d’abril activitats d’enoturisme, dins del marc del
festival Vivid. Aquest programa d’activitats té un cost previst de 2.630.- € + IVA.
El número assignat a l’expedient és: GEABS 284/2019 .
Consta a l’expedient informe del tècnic responsable de l’Àrea amb la relació
d’activitats i despeses previstes.
Intervenció ha emès informe de fiscalització favorable fent constar que existeix
consignació pressupostària suficient a les aplicacions pressupostàries
número 2019/432.226.99.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA :
Primer.- DONAR COMPTE I CONFORMITAT del programa d’activitats
d’enoturisme que tindrà lloc els caps de setmana del mes d’abril.
Segon.- FACULTAR la despesa corresponent amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries número 2019/432.226.99 del pressupost general a l’exercici
2019.
Tercer.- DONAR TRASLLAT del present acord a l’Àrea d’Intervenció Municipal.
3.1.2) L’Àrea de Turisme, Comerç i Promoció Econòmica durà a terme, del 12
al 21 d’abril, una setmana plena d’activitats relacionades amb la natura “LlançàCap de Creus, un mar d’oportunitats”. Aquest programa d’activitats té un cost
previst de 10.041.- € + IVA.
El número assignat a l’expedient és: GEABS 418/2019 .

Consta a l’expedient informe del tècnic responsable de l’Àrea amb la relació
d’activitats i despeses previstes.
Intervenció ha emès informe de fiscalització favorable fent constar que existeix
consignació pressupostària suficient a les aplicacions pressupostàries
número 2019/432.226.99.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA :
Primer.- DONAR COMPTE I CONFORMITAT del programa d’activitats de
natura “Llançà-Cap de Creus, un mar d’oportunitats” que tindrà lloc del 12 al 21
d’abril.
Segon.- FACULTAR la despesa corresponent amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries número 2019/432.226.99 del pressupost general a l’exercici
2019.
Tercer.- DONAR TRASLLAT del present acord a l’Àrea d’Intervenció Municipal.
3.3 Obres
3.3.1) Mario Garcia Vidal, actuant en nom i representació de Telefónica de
España SAU, mitjançant escrit RE2018/10891, de data 7 de desembre de
2018, presenta una proposta del Pla de desplegament d’una xarxa d’accés de
nova generació, mitjançant fibra òptica que hauria de donar abast a la zona de
Grifeu, Sant Genís, El Port i Les Carboneres i sol·licita que s’aprovi.
L’enginyer tècnic municipal, en data 4 de març de 2019, ha emès informe on es
fa constar que el Pla de desplegament presentat no disposa de la suficient
concreció tècnica que garanteixi la correcta execució dels treballs i condiciona
la seva aprovació al compliment d’un seguit de condicionants.
En virtut del que disposa al Decret composició i funcionament dels membres de
la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Llançà, aprovat en data 26 de juny
de 2015, es competència d’aquest òrgan aprovar el present Pla.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA :
Primer.- APROVAR la proposta del Pla pel desplegament d’una xarxa d’accés
de nova generació, mitjançant fibra òptica que hauria de donar abast a la zona
de Grifeu, Sant Genís, El Port i Les Carboneres presentat en data 7 de
desembre de 2018, per Telefónica de España SAU.
Segon.- L’EFICÀCIA d’aquesta aprovació queda condicionada al compliment
dels requisits i condicionants que descriu el Pla de Desplegament anteriorment
mencionat, als dictaminats pel tècnic municipal d’aquesta Corporació mitjançant
l’informe tècnic de data 4 de març de 2019 incorporat a l’expedient, així com
també als considerats pels serveis jurídics i que a continuació es detallen:
1. L’inici d’execució de les obres queda condicionada a la prèvia presentació
de la declaració responsable; a la presentació del disseny de la xarxa
d’alimentació i una assignació de zones a cobrir per cadascun dels arbres
d’alimentació que parteixen de la Central capçalera; a l’estudi tècnic
d’identificació de les finques compreses a cada zona, inclòs el nombre
d’unitats immobiliàries que es donarà cobertura i les àrees objecte de
desplegament dins el municipi; i a l’estudi específic de les solucions

2.

3.

4.

5.

6.

constructives per atendre el desplegament en àrees catalogades al nucli
històric.
L’Estudi Tècnic que referencia el Pla objecte d’aprovació haurà de contenir
una descripció detallada de l’abast de les obres i dels materials que seran
emprats així com un cronograma que especifiqui les fases i els terminis
d’execució de les obres, tot això amb la consideració dels condicionants
següents:
- En les obres d’instal·lació dels nous cablejats es respectaran les
alçades i distàncies mínimes marcades en la memòria.
- Quan les obres afectin passos de vianants o accessos a edificis,
s’haurà de disposar de passos provisionals d’una amplada mínima
de 1’20m.
- No podran desplegar-se instal·lacions aèries ni per façanes quan
aquestes afectin edificacions del patrimoni històric-artístic.
- Els passos entre carrers o encreuaments podran ser aeris quan ja
existeixi xarxa telefònica. En aquest cas, es minimitzarà l’impacte
visual. Si no es poden complir aquests requisits haurà d’obrir-se una
rasa i canalitzar el servei.
- Qualsevol obra o treball que comporti haver de tallar carrers a la
circulació de vehicles o vianants haurà de ser informat
favorablement per la Policia Local i/o Serveis Tècnics de
l’Ajuntament de Llançà, si es requereix, comunicant exactament el
temps que durarà la interrupció i el dia de les obres.
La Declaració Responsable que d’acord amb l’art. 34.6 de la Llei 9/2014, de
9 de maig, de Telecomunicacions s’ha de presentar per a la instal·lació de
cadascun dels trams de la xarxa que precisi l’obertura de rases en terrenys
d’ús públic, haurà d’anar acompanyada de la següent documentació:
- Breu memòria descriptiva de l’actuació i el plànol detallat del seu
emplaçament, amb referència al Pla de Desplegament i a l’Estudi
Tècnic requerit.
- Estudi bàsic de seguretat i salut.
- Acreditació del pagament de la taxa per l’obertura de rases en
terrenys públics.
- Indicació que un cop es finalitzin les obres, s’haurà de presentar
una comunicació de la finalització de la mateixa i que aquestes
s’han executat d’acord amb el Projecte.
El promotor de les obres haurà de sol·licitar i obtenir els corresponents
permisos dels propietaris de les façanes on preveu instal·lar la xarxa de
fibra òptica, abans de la seva instal·lació.
Qualsevol ocupació de la via pública permanent que sigui necessari per
realitzar la instal·lació requerirà l’obtenció de la corresponent llicència i,
d’acord amb la llicència atorgada, el possible pagament de la taxa
corresponent.
Abans d’iniciar l’obertura de la rasa el titular de la llicència està obligat a
assabentar-se dels serveis preexistents, ja siguin de titularitat pública o
privada, per tal d’adoptar les precaucions necessàries per no afectar-los.

7. El permís es concedeix salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercers,
i amb subjecció a les disposicions de les ordenances municipals que li
siguin aplicables i a la legislació vigent en matèria de precaucions i
accidents de treball.
8. Les obres seran executades sota la inspecció i les indicacions dels Serveis
Tècnics municipals.
9. Una vegada iniciades les obres, aquestes no es podran aturar si no és per
causa de força major.
10. Tota obra realitzada que no estigui expressament indicada en les
autoritzacions perceptives es considerarà sense llicència, per la qual cosa
es procedirà de conformitat amb la legislació vigent i aplicable sobre aquest
tema.
11. El titular de la llicència serà el responsable dels danys o accidents que es
puguin ocasionar com a conseqüència de l’execució de les obres i per
incompliment de les condicions previstes a la llicència.
12. El titular de la llicència haurà de complir les mesures de seguretat en el
treball que preveu la legislació vigent.
13. No es podran portar a terme els treballs a la via pública durant la Setmana
Santa i en el període de temps comprès entre 17 de juny i 12 de setembre
de 2018.
14. Diàriament es netejaran acuradament les zones de les vies públiques
confrontants amb les obres, de manera que no quedin runes, terres o altres
materials que puguin dificultar o posar en perill la circulació rodada o de
vianants.
15. El titular de la llicència està obligat a complir tot el que disposin els Serveis
Tècnics municipals d’inspecció i la Policia Local, pel que fa a circulació i
seguretat a la via pública.
16. No s’autoritzen treballs a la via pública en horari nocturn sense la prèvia
autorització municipal.
Tercer.- NOTIFICAR aquesta resolució a la persona interessada.
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 2 possibles
pròrrogues, i es va constituir la garantia definitiva per import de 35.312,38 €.
Per acord de la Junta de Govern de data 28 de maig de 2018 es va aprovar la
modificació del contracte, amb la incorporació del servei de recollida selectiva i
el transport de residus municipals de la fracció orgànica de grans productors
(FORM).
L’Ajuntament de Llançà té interès en ampliar la recollida selectiva i el transport
de residus municipals de la fracció orgànica (FORM) a més dels grans
productors a l`ús general de la ciutadania.

L’esmentat servei estava previst en el Plec de prescripcions tècniques del
contracte “serveis de recollida i transport de residus municipals, neteja viària i
gestió de la deixalleria”, pendent d’incorporar-se al contracte tant bon punt
estigués operativa la planta de tractament específic de Pedret i Marzà, i/o es
consideres addient.
Atès l’interès públic en activar el servei, a l’ús general de la ciutadania, 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 49.028,32 €/anuals sense impostos i 4.880,13 € d’IVA,
el que fa un total de 53.681,46 €/anuals 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. 2019/162.227.06 del pressupost de l’exercici 2019.
Les modificacions en cap cas afecten les condicions essencials del contracte, i
no superen el 10 % 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, a 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, amb la incorporació del servei de recollida selectiva i el transport
de residus municipals de la fracció orgànica de grans productors (FORM), a
més dels grans productors a l`ús general de la ciutadania
Segon.- AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 49.028,32 €/anuals sense
impostos i 4.880,13 € d’IVA, el que fa un total de 53.681,46 €/anuals IVA inclòs
a la consignació pressupostària 2019/162.227.06 del pressupost de l’exercici
2019.
Tercer.- REQUERIR a Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., perquè
procedeixi a l’ampliació de la garantia definitiva per un import de 2.451,42 €.
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,
per tal que faci la previsió de la despesa en propers exercicis pressupostaris
fins a la finalització del contracte.

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 2019/734, de data 28 de gener
de 2019, ha sol·licitat llicència municipal per portar a terme la 15a edició de la
Marxa de Resistència “24 hores del Cap de Creus”, que tindrà lloc els dies 20 i
21 d’abril de 2019, 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 Sergent – Cap en funcions 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 15ª Marxa de Resistència “24 hores del Cap
de Creus”, que tindrà lloc els dies 20 i 21 d’abril de 2019.
La llicència queda condicionada al compliment dels condicionants següents:
- Els organitzadors vetllaran per la seguretat de tots els participants durant
tot el recorregut, sent els responsables del bon desenvolupament de
l’activitat.
- Els organitzadors vetllaran per el manteniment de neteja de la zona
després de la realització de la prova. El marcatge per el terme municipal

de Llançà haurà de ser retirat el mateix dia de pas de la cursa després
del darrer participant.
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 19 d’abril de 18 a 21h per a fer
el briefing de la marxa.
- Disposar dels lavabos (punt d’arribada de la marxa) del 20 d’abril a partir
de les 9h fins al 21 d’abril a les 10h.
- Disposar de la megafonia.
Pavelló municipal:
- Disposar del vestidors i les dutxes els dies 20 i 21 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 19 d’abril a les
20h al diumenge 21 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 20 d’abril a partir de les
9h fins al dia 21 d’abril a les 10h.
- Disposar del C/ Rafael Estela (punt de sortida de la marxa modalitat 60)
el dia 20 d’abril 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, Coordinador pavelló municipal,
Brigada municipal d’obres i serveis, Brigada municipal de neteja, FCC i Oficina
de Turisme.

5.4.2) L’Ajuntament de Llançà ha manifestat el seu interès en participar com a
patrocinador de les Vies Braves, activitats esportives, lúdiques i pedagògiques
que s’organitzen durant la temporada que va de Setmana Santa a setembre de
cada any, per tal de promocionar la pràctica en grup de la natació en aigües
obertes, la pràctica de snorkelling per explorar la fauna i flora del litoral i
realitzar la neteja del fons marí de la Costa Brava.
Aquesta col·laboració público-privada és una eina amb gran potencialitat per
contribuir a la planificació de l’esport local així com al disseny de polítiques
transversals amb altres àmbits, molt especialment el del comerç i el de turisme,
així com contribuir a la millora de la qualitat de vida de la ciutadania mitjançant
la progressiva incorporació de la pràctica esportiva com un hàbit d’estil de vida
actiu i saludable.
Aquesta projecte pretén posicionar la Costa Brava com a primer destí del món
en natació d’aigües obertes, des d’una perspectiva de turisme sostenible i
responsable.
Consta a l’expedient informe favorable de l’Àrea d’Intervenció, que per a
l’exercici de 2019 existeix consignació pressupostària suficient a l’aplicació
pressupostària número 2019/340.227.06, per fer front al pagament de
5.500,00.-euros més IVA.
Per això, aquesta Junta de Govern Local adopta el següent
ACORD:
Primer.- APROVAR el conveni a subscriure entre l’Ajuntament de Llançà i Vies
Braves Swiming SL, per el patrocini esportiu de les Vies Braves fins el 30 de
novembre de 2019.
Aquest conveni quedarà prorrogat automàticament per termini d’un any mes, si
cap de les parts no el denuncia de forma expressa, abans del dia 31 de
desembre de l’any en curs.
Segon.- APROVAR la despesa de la Via Brava ja implementada de 5.500,00.euros més IVA per aquest exercici, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
número 2019/340.227.06.
Tercer.- APROVAR els terminis de pagament següents:
 El 30 % de l’import del conveni abans del 30 maig de 2019.
 El 70 % restant abans del 30 de setembre de 2019.
Quart.- FACULTAR l’Alcalde per a la signatura de tots els documents
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.
Cinquè.- NOTIFICAR el present acord a l’interessat i DONAR TRASLLAT a
l’Àrea d’Intervenció i a l’Àrea de Turisme i Promoció econòmica.

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) S’ha elaborat el conveni de col·laboració Cultural entre la Fundació del
Gran Teatre del Liceu i l’Ajuntament de Llançà amb la finalitat de dur a terme
l’esdeveniment anomentat “Liceu a la Fresca”.
Aquest esdeveniment consisteix en la projecció pública en un emplaçament del
municipi escollit per l’Ajuntament de Llançà de l’òpera seleccionada pel Liceu.
El número assignat a l’expedient és: GEABS 465/2019 .
Per tot això, aquesta regidoria proposa l’adopció del següent
ACORD :
Primer.- APROVAR el conveni de col·laboració Cultural entre la Fundació del
Gran Teatre del Liceu i l’Ajuntament de Llançà amb la finalitat de dur a terme
l’esdeveniment anomentat “Liceu a la Fresca”
Segon.- AUTORITZAR l’Alcaldia- Presidència per a la signatura de l’ esmentat
conveni.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a la Fundació de Gran Teatre del Liceu i
Donar a trasllat a la Responsable de la Casa de Cultura, als efectes oportuns.
I no havent més assumptes a tractar, per ordre del Sr. Alcalde es dóna per
acabada la sessió a dos quarts d’onze 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.

