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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL DE DATA 1-04-2019
A la Vila de Llançà, l’u d’abril 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
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 sis de la tarda, es dóna lectura de l’acta
anterior de data 25-03-2019, 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 i Urbanisme,
s’adopten els següents acords:
2.1 Serveis d'Hisenda
2.1.1) En data 20 de març d’enguany s’ha generat el Padró anual 2019 de
l’Impost sobre els Béns Immobles de Naturalesa Urbana amb el següent detall:
IBI URBANA 2019 (domiciliats) per un import de 3.001.337,83.-€
IBI URBANA 2019 (no domiciliats) per un import de 975.227,33.-€
Total padró IBI URBANA 2019: 3.976.565,16.-€
El número assignat a l’expedient és: GEABS 627/2019 .
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA :
Primer.- APROVAR el Padró de Bens Immobles de Naturalesa Urbana de l’any
2019 per un import total de 3.976.565,16.-€. (tres milions nou cents setanta-sis
mil cinc-cents seixanta-cinc euros, amb setze cèntims d’euro).

Segon.- APROVAR el període de cobrament de l’esmentat padró, que queda
establert del 3 de juny al 16 de setembre de 2019, ambdós inclosos. Els rebuts
domiciliats es carregaran de forma fraccionada, el 60% el dia 5 de juny i el 40%
el dia 7 d’octubre d’enguany.
Tercer.- ASSENYALAR com a lloc de pagament CaixaBank, als terminals del
“Servicaixa”, per Internet www.llanca.cat, o en les entitats col·laboradores
següents: BBVA, Banc Popular, Banc Sabadell, Banco Santander i Bankia. Als
contribuents que tinguin domiciliat el pagament a través d’una entitat bancària,
se’ls passarà el rebut directament a la mateixa.
Quart.- ASSENYALAR que, finalitzat el termini establert, els rebuts que no
hagin estat liquidats seran exigits pel procediment de cobrament en via
executiva i meritarà el corresponent recàrrec de constrenyiment, interessos de
demora i costes.
Cinquè.- EXPOSAR al públic els padrons durant un termini de vint dies, a
comptar des del dia següent al de la publicació de l’anunci al BOPG, als efectes
de possibles al·legacions que els interessats estimin adients.
2.1.2) En data 20 de març d’enguany s’ha generat el Padró anual 2019 de
l’Impost sobre
els Béns Immobles de Naturalesa Rústica per un import total de 4.640,03.-€.
El número assignat a l’expedient és: GEABS 628/2019 .
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA :
Primer.- APROVAR el Padró de Bens Immobles de Naturalesa rústica de l’any
2019 per un import total de 4.640.03.-€.( Quatre mil sis-cents quaranta euros
amb 3 cèntims d’euro)
Segon.- APROVAR el període de cobrament de l’esmentat padró, que queda
establert del 3 de juny al 16 de setembre de 2019, ambdós inclosos. Els rebuts
domiciliats es carregaran el 5 d’agost
Tercer.- ASSENYALAR com a lloc de pagament CaixaBank, als terminals del
“Servicaixa”, per Internet www.llanca.cat, o en les entitats col·laboradores
següents: BBVA, Banc Popular, Banc Sabadell, Banco Santander i Bankia. Als
contribuents que tinguin domiciliat el pagament a través d’una entitat bancària,
se’ls passarà el rebut directament a la mateixa.
Quart.- ASSENYALAR que, finalitzat el termini establert, els rebuts que no
hagin estat liquidats seran exigits pel procediment de cobrament en via
executiva i meritarà el corresponent recàrrec de constrenyiment, interessos de
demora i costes.
Cinquè.- EXPOSAR al públic els padrons durant un termini de vint dies, a
comptar des del dia següent al de la publicació de l’anunci al BOPG, als efectes
de possibles al·legacions que els interessats estimin adients.
2.1.3) En data 13 de març de 2019, el senyor Jorge Mondejar Ruiz, en
representació de Fomento de Construcciones y Contratas SA, mitjançant
registre d’entrada número 2447-2448, sol.licita l’aprovació del coeficient de
revisió de preus aplicable al període 1 d’octubre de 2018 al 30 de setembre de
2019.

L’empresa Fomento de Construcciones y Contratas, SA és l’adjudicatària del
servei de gestió de recollida i transport de residus municipals, neteja viària i
gestió de la deixalleria municipal de Llançà, en sessió plenària de data 1
d’agost de 2012.
En la clàusula 16ena del Plec de Clàusules Administratives Particulars disposa
que a l’inici del segon any de contracte el contractista podrà sol.licitar la revisió
de preus, en base als preus oferts en la data de licitació. El nou preu del
contracte revisat serà vàlid per al segon any i així successivament per als anys
següents.
Per a la revisió s’aplicarà el coeficient definit per la variació de l’Índex de Preus
al Consum, IPC, general per Catalunya, durant els dotze darrers mesos.
L’adjudicatari haurà de sol.licitar la revisió de preu a l’Ajuntament, mitjançant
instància, acompanyant estudi econòmic desglossat de la revisió sol.licitada i
adjuntant la certificació del Institut Nacional d’Estadística relativa a la variació
de l’IPC.
Segons les dades obrants, informa favorablement des de serveis econòmics la
documentació i estudi econòmic presentat, així com l’aprovació del coeficient
de revisió de preus sol.licitat de 1,04291.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA :
Primer.- APROVAR el coeficient de revisió de preus de 1,00486 del contracte
de la gestió del servei de recollida i transport de residus municipals, neteja
viària i gestió de la deixalleria municipal de Llançà, que té com a adjudicatària
del servei a l’empresa Fomento Construccions y Contratas SA.
Segon.- NOTIFICAR als interessats per al seu coneixement i efectes.

2.3 Serveis d'Urbanisme
2.3.1) Ferran Baus Torroella, actuant en nom i representació de Victor Serra
Puigdemont, mitjançant escrit RE 2019/756, de data 29 de gener de 2019, ha
sol·licitat llicència municipal per la conversió de 2 habitatges en un de sol, a la
finca situada al carrer Palandriu, 11, 1r 1a.
El número assignat a l’expedient és: F131 GEABS 183/2019.
L’arquitecte assessor municipal, en data 14 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, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA :
Primer.- CONCEDIR a Victor Serra Puigdemont, llicència municipal per la
conversió de 2 habitatges en un de sol, a la finca situada al carrer Palandriu, 11
1r 1a, d’acord amb el projecte obrant a l’expedient subscrit per l’arquitecte
tècnic Ferran Baus Torroella.

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 129,57.- euros.
 El projecte tècnic signat i visat, així com el full d’assumeix de la Direcció
de l’obra.
 No es podrà intervenir o actuar sobre cap element de l’estructura de
l’edifici, ni de la façana.
 Aquesta llicència, no eximeix de l’obtenció d’altres permisos o
autoritzacions com ara el de la Comunitat de Propietaris.
Segon.- APROVAR la liquidació numero 1905000100 per un import de
1.080,11.- euros, corresponent a l’impost sobre construccions, instal·lacions i
obres.
Tercer.- APROVAR la liquidació numero 1963000095 per un import de 174,21.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.

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) La Junta de Govern Local, en data 22 de febrer de 2019, va aprovar el
Plec de clàusules econòmiques, administratives i tècniques que ha de regir el
concurs per a l’adjudicació d’autoritzacions de serveis de temporada a les
platges, que no requereixin instal·lacions fixes, pel període 2019-2022.
Consta a l’expedient els actes d’obertura de les pliques, on apareix, entre altra
informació, la correlació de les proposicions presentades.
Els Serveis tècnics municipals han emès informe valoratiu ponderant les
proposicions presentades en relació als criteris de selecció establerts en la
clàusula 8a del Plec de clàusules econòmiques, administratives i tècniques,
d’acord amb les dades següents:
Lot

1

Nom

SK Kayak Escola
de Piragüisme SL

Oferta
Económica
p.)

(10

Ofertat 2.700€
10’00 punts

Qualitat i
carect.
tècniques
instal·lació
(5p.)

Titular
autoritzat
servei
similar
(5p.)

Propostes
millora
(2p.)

Puntuació
total
(22 p.)

4’00

5’00

2’00

21’00

2
3
3
3
3
4

Water
Sports
Llançà SL
Sandra
Costart
Vilalta
Crhistian
Melgar
Mérida
Carles Tubert SLU
Carolina
Bouyssi
Sandra
Vilalta

Torres
Costart

4

Pol Macau Sala

4

Rosa Mª Sala

Ofertat 1.800€
0 punts
Ofertat 14.040€
10’00 punts
Ofertat 10.764€
3’00 punts
Ofertat 14.040€
10’00 punts
Ofertat 11.700€
5’00 punts
Ofertat 10.625€
5’00 punts
Ofertat 10.000€
3’53 punts
Ofertat 11.100€
6’12 punts

2’50

5’00

1’50

9’00

5’00

4’00

2’00

21’00

5’00

0

0

8’00

5’00

0

1’00

16’00

5’00

5’00

2’00

17’00

5’00

4’00

2’00

16’00

5’00

5’00

0

13’53

5’00

0

0

11’12

De la valoració dels criteris ponderables, la Sra. Sandra Costart Vilalta li
correspon la màxima puntuació en relació als lots núm. 3 i núm. 4, motiu pel
qual d’acord amb el que disposa la clàusula 10èna. del Plec, s’ha requerit per
tal que optés al lot que més li convingués.
En data 1 d’abril de 2019, Registre d’Entrada núm. 2019-2828, la Sra. Sandra
Costart Vilalta exposa que opta pel lot núm. 3 corresponent a la guingueta-bar
de la Platja de Grifeu i, per tant, s’entén que renuncia al lot núm. 4
corresponent a la guingueta-bar de la Platja de Cau del Llop.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA :
Primer.- CONCEDIR autorització municipal, de conformitat amb el Plec de
clàusules econòmiques, administratives i tècniques, per a l’ocupació de
terrenys de domini públic en la zona marítimo-terrestre per l’explotació de
serveis, pel termini d’un any, amb possibilitat de pròrrogues successives per
temporada fins a un màxim de 3 (anys 2020 a 2022), sempre que l’adjudicatari
ho sol·liciti de manera expressa abans del 15 de desembre de l’any anterior, a
les persones i per l’import d’adjudicació que s’indica a continuació:
Import/cànon
adjudicació

Fiança
20%
import adj.

2.700€

540€

Water Sports Llançà SL

1.800€

360€

Sandra Costart Vilalta
Pol Macau Sala

14.040€
10.000€

2.808€
2.000€

Lot

Descripció activitat

Adjudicatari

1

Activitats nàutiques
sense motor

SK
Kayak
Piragüisme SL

2

Activitats nàutiques
sense motor

3
4

Guingueta-Bar
Guingueta-Bar

Escola

de

Segon.- CONDICIONAR l’efectivitat de la present autorització al compliment de
les condicions que figuren en el Plec i que a continuació es detallen:
1) L’eficàcia de l’atorgament de l’autorització quedarà condicionada
suspensivament a l’aprovació per part de la Generalitat a l’autorització
d’ocupació anual, i en cas que no s’atorgués aquesta o es revoqués

l’autorització per explotar algun dels serveis de temporada autoritzats,
qui en sigui adjudicatari no tindria dret a cap tipus de reclamació.
2) En el termini màxim de quinze dies hàbils a partir de la notificació de
l’acord d’adjudicació de les autoritzacions, caldrà aportar l’estudi
econòmic-financer de les instal·lacions, d’acord amb l’article 161.1.f) del
Reglament de Costes.
3) Amb caràcter previ a l’inici de l’activitat haurà d’aportar a l’Ajuntament la
següent documentació:
a) Còpia de la pòlissa de responsabilitat civil subscrita amb
companyia d’assegurances per import suficient a criteri dels
tècnics municipals, en funció de la seva activitat, amb els mínims
previstos en aquest plec, a presentar cada any.
b) En el cas de les guinguetes, i d’acord amb l’article 13 de la Llei
16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat
administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs
locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica, caldrà que
el titular de l’adjudicació, efectuï la Comunicació prèvia d’inici
d’exercici d’activitat i adjunti Projecte Tècnic de l’activitat
(guingueta), subscrit per facultatiu competent, visat pel col·legi
oficial corresponent, i certificació del tècnic competent que sigui
responsable de la posada en funcionament de l’activitat. També
s’haurà d’aportar una Declaració responsable de salut
alimentària.
4) Caldrà fer efectiva la fiança definitiva corresponen al 20% del preu de
l’adjudicació de cada lot.
5) L’adjudicatari haurà de fer efectiu l’import ofertat, dins dels següents
terminis:
a) 50% del preu d’adjudicació abans del dia 15 de juny de cada any.
b) 50% restant, abans del dia 31 de juliol de cada any.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord als interessats pel seu coneixement i
efectes i DONAR COMPTE als serveis d’intervenció.
3.4 Serveis i Infraestructures
3.4.1) Per l’enginyer tècnic municipal s’ha emès informe fent constar la
necessitat d’adquirir i d’instal·lar 13 balises solars en diverses zones del Camí
de Ronda que comunica la zona de Grifeu i la zona de Sant Carles,
concretament entre les platges de l’Alguer i l’Argilera.
Per Providència d’Alcaldia s’han iniciat els tràmits per a la contractació del
subministrament de balises solars
S’ha sol·licitat pressupost a l’empresa CM Salvi S.L., única empresa que
proveeix balises solars amb les especificacions detallades a l’informe de
l’enginyer tècnic municipal, qui ha aportat pressupost per l’import de 14.974,95€
sense impostos, 0.12€ d’impost RAEE i 3.144,76€ corresponents al 21% de
l’IVA, que fan un total de 18.119,69€ IVA inclòs.
Per l’import del contracte, la tramitació és la de contracte menor de
subministrament.

El codi CPV és el 31527260-6 Sistemes d’enllumenat.
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, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- ADJUDICAR el contracte menor de subministrament per “l’adquisició
de balises solars” pel preu de 14.974,95€ sense impostos, 0,12€ d’impost
RAEE i 3.144,76€ corresponents al 21% de l’IVA, que fan un total de
18.119,69€ IVA inclòs, a favor de l’empresa CM Salvi S.L.
Segon.- APROVAR la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 2019/150.619.03 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.
3.4.2) La Junta de Govern Local, en sessió de data 22 de juny de 2018, va
estimar la seva petició referent a pintar una plaça per a persones amb mobilitat
reduïda, al carrer Guillem de Berguedà, 15-17.
Franch Cruz Juan Carlos, mitjançant escrit RE 2019/2311, sol·licita que es
pintin unes línies transversals entre la plaça reservada i la porta d’aparcament
que disposa el gual número 1061 de la finca veïna, atès que té problemes
degut a les dimensions del seu vehicle.
El número assignat a l’expedient és: GEABS 606/2019 - F121.
La Policia Local, en data 20 de març de 2019, ha emès un informe
desfavorable fent constar que en cas de pintar línies transversals entre la plaça
reservada per a persones amb mobilitat reduïda i l’entrada del garatge es
dificultaria les maniobres per entrar i sortir-ne.
En el mateix informe fa constar que s’hauria d’ampliar la plaça per a persones
amb mobilitat reduïda, amb un metre més, de l’altre costat, de manera que no
dificulti l’entrada al garatge amb el gual número 1061.
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.- DESESTIMAR la sol·licitud de Juan Carlos Franch Cruz referent a
pintar unes línies transversals entre la plaça reservada i la porta d’aparcament

que disposa el gual número 1061 de la finca veïna, d’acord amb l’informe de la
Policia Local.
Segon.- ORDENAR a la Brigada Municipal que ampliïn la plaça per a persones
amb mobilitat reduïda, situada al carrer Guillem de Berguedà, 15-17, amb un
metre més, de l’altre costat, de manera que no dificulti l’entrada al garatge amb
el gual número 1061.
Tercer.- DONAR TRASLLAT d’aquest acord a la Policia Local i a la Brigada
Municipal.
Quart.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada.
3.4.3) Sorea SA, mitjançant escrit RE 2019/2315, de data 15 de març de 2019,
presenta relació individualitzada, llistada en data 11 de març de 2019,
d’abonats no domèstics del servei municipal que tenen rebuts pendents de
liquidar amb la referència 2606848.
El número assignat a l’expedient és: GEABS 660/2019 - P118.
Es comunica la interrupció de subministrament, d’acord amb l’article 49 del
Reglament del servei municipal d’abastament domiciliari d’aigua a Llançà.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA :
Primer.- DONAR-SE per assabentats de la interrupció de subministrament
d’aigua dels deutors que consten a la relació llistada en data 11 de març de
2019, i amb la referència 2606848.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a SOREA SA.

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) DIEGO GONZALEZ SANCHEZ, actuant en nom i representació de CLUB
CICLISTA LLANÇÀ, mitjançant escrit RE 2019/2694, de data 27 de març de
2019, sol·licita el 50% de la subvenció que tenen pressupostada per activitats
vàries de l’associació.
El número assignat a l’expedient és: GEABS 696/2019 .
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 540
€ en concepte d’ajut directe per el Club Ciclista Llançà.
És d’aplicació la normativa prevista a la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions, el Real Decreto 887/2006, de 21 de juliol, pel que
s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, General de Subvencions, i
l’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions de
l’Ajuntament de Llançà.

Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA :
Primer.- CONCEDIR al Club Ciclista Llançà una subvenció de 540 € 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
2019.
Segon.- AUTORITZAR el pagament al Club Ciclista Llançà per import de 270 €
corresponent al 50% del total concedit en concepte de subvenció, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 480.00.340 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 presenta acord a l’interessat i DONAR TRASLLAT a
l’àrea d’Intervenció, als efectes oportuns.

7.- Ensenyament i Medi Ambient
A proposta de la Regidora Delegada d’Ensenyament i Medi Ambient, s’adopten
els següents acords:
7.1 Serveis d'Ensenyament
7.1.1) Francesca Mateu i Martínez, Directora del Ceip Pompeu Fabra Llançà,
ha presentat escrit de data 20 de maig de 2019, autoritzant l’ús d’una aula del
centre , del 15 al 18 d’abril de 2019, per dur a terme els taller infantils.
El número assignat a l’expedient és: GEABS 540/2019 .
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local adopta el següent ACORD:
Únic.- DONAR – SE per assabentats de l’autorització del Ceip Pompeu Fabra
Llançà.
7.1.2) MARTA CASAS CORNELLA, actuant en nom i representació de
NUTRILAB SL, mitjançant escrit RE 2019/2577, de data 22 de març de 2019,
sol·licita Butlletí d’anàlisis d’aliments de la Llar d’Infants “El Patinet” de Llançà
corresponent al mes de març de 2019, amb el resultat d’acceptable.
El número assignat a l’expedient és: GEABS 661/2019 .
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA :
Primer.- DONAR-SE per assabentats del resultat de l’analítica favorables
abans esmentada.
Segon.- DONAR TRASLLAT d’una còpia de les analítiques a la Directora de la
Llar d’infants.
I no havent més assumptes a tractar, per ordre del Sr. Alcalde es dóna per
acabada la sessió a tres quarts de set de la tarda, de la que s’estén la present
acta que, després de llegida i aprovada, signen electrònicament l’Alcalde i el
Secretari mitjançant certificació que consta a l’expedient.

