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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE
DATA 5-04-2019
A la Vila de Llançà, a cinc 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 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.
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 1-04-2019, que s’aprova. Seguidament s’entra en l’ordre del
dia:
1.- Alcaldia, Govern Local i Negociació col.lectiva
A proposta de l’Alcalde, s’adopten els següents acords:
1.1 Serveis d’Alcaldia
1.1.1) L’Ajuntament de Llançà i la Direcció General de Patrimoni de la
Generalitat de Catalunya han iniciat els tràmits per formalitzar la concessió
demanial de la finca situada al carrer Rafael Estela 18 de Llançà, antiga
Residència del Temps Lliure de la Generalitat de Catalunya (Can Marli), per a
destinar-la a usos assistencials i socials.
La finca de la Can Marli, es troba situada al nucli de la Vila, en el centre de la
illa formada pels carrers Rafael Estela, Joan Maragall, Roger de Llúria, Besalú i
Cabrafiga. La finca està formada per les parcel·les cadastrals
2803113EG1920S0001EW,
2803114EG1920S0001SW,
2803121EG1920S0001WW,
2803124EG1920S0001YW
i
2704104EG1920S0001IW.
En data 26 de març de 2019 aquest ajuntament ha tramés a la Direcció
General del Patrimoni l’estudi d’usos de l’equipament municipal Can Marli i

l’informe tècnic corresponent, ambdós elaborats per l’arquitecte assessor
municipal d’aquesta corporació.
En data 5 d’abril de 2019, la Direcció General del Patrimoni, mitjançant RE
E/000114-2019, proposa a aquesta corporació la concessió demanial de la
finca mencionada per un termini de 30 anys i per un cànon de
72.498,46€/anuals i sol·licita a aquesta corporació resposta confirmatòria de
l’esmentada proposta així com la comunicació del nom de la persona que
restarà facultada per signar el document administratiu que formalitzarà la
concessió.
La normativa d’aplicació ve donada per l’art. 52.p) del Decret Legislatiu 2/2003,
de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya.
Aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- ACCEPTAR la proposta efectuada per la Direcció General del
Patrimoni per a la concessió demanial sobre la finca situada al carrer Rafael
Estela 18 de Llançà, propietat de la Generalitat de Catalunya, per un termini de
30 anys, i amb un cànon de 72.498,46 €/anuals.
Segon.- AUTORITZAR al Sr. Alcalde-President d’aquest Ajuntament, Sr. Pere
Vila i Fulcarà, per a la signatura de tots els documents necessaris per a la
formalització de la concessió demanial sobre la finca citada.
Tercer.- RATIFICAR el present acord pel Ple municipal.
Quart.- NOTIFICAR el present acord a la Direcció General del Patrimoni a
efectes d’iniciar els tràmits de formalització de la concessió.
1.1.2) L’Alcaldessa de Vilajuïga promou amb altres municipis que es faci una
petició conjunta a ADIF sol.licitant un avanç de 15 minuts, de les sortides dels
primers trens des de Portbou cap a Figueres.
La motivació principal, a més de fomentar el transport públic a la comarca, és
que les persones usuàries de Portbou, Colera, Llançà i Vilajuïga arribin a temps
a les seves feines a Figueres, que normalment comencen a les 8 o a les 9 del
matí.
El número assignat a l’expedient és: GEABS 792/2019 .
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA :
Primer.- ADHERIR-SE a la proposta de l’Alcaldessa de Vilajuïga, que els
ajuntaments afectats sol.licitin conjuntament a ADIF un avanç de 15 minuts, de
les sortides dels primers trens des de Portbou cap a Figueres, per conciliar a
les persones usuàries del transport públic amb la vida laboral.
Segon.- NOTIFICAR aquest acord a ADIF i a l’Ajuntament de Vilajuïga.

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 1 d’abril d’enguany, s’ha generat el padró de la Llar d’Infants
corresponent al menjador del mes de març i a la mensualitat d’abril de 2019,
per un import de 8.123,25.-€, que comença pel rebut número 1951000216 a
nom de la Sra. Miriam Acuña Flores, i que acaba pel rebut número 1951000287
a nom del Sr. Sergio Vilas Barbosa.
El número assignat a l’expedient és: GEABS 732/2019 .
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer. - APROVAR el padró de la Llar d’Infants corresponent al menjador del
mes de març i a la mensualitat d’abril de 2019, per un import de 8.123,25.-€,
que comença pel rebut número 1951000216 a nom de la Sra. Miriam Acuña
Flores, i que acaba pel rebut número 1951000287 a nom del Sr. Sergio Vilas
Barbosa.
Segon.- DONAR TRASLLAT al departament de Recaptació per a la seva
tramitació.
2.1.2) En data 2 d’abril d’enguany, s’ha generat el padró del Centre de Dia
corresponent al mes de març de 2019, per un import de 6.263,75.-€ que
comença amb el rebut número 1933000041 a nom de la Sra. Hilaria Bejarano
Piñero, i que acaba amb el rebut número 1933000061 a nom del Sr. Andre
Willers.
El número assignat a l’expedient és: GEABS 740/2019 .
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- APROVAR el padró del Centre de Dia corresponent al mes de març
de 2019, per un import de 6.263,75.-€, que comença amb el rebut número
1933000041 a nom de la Sra. Hilaria Bejarano Piñero, i que acaba amb el rebut
número 1933000061 a nom del Sr. Andre Willers.
Segon.- DONAR TRASLLAT al servei de Recaptació als efectes oportuns.
2.1.3) I. Identificació de l’expedient:
Expedient número GEABS 285/2019, relatiu a minoració de metres d’una
concessió administrativa de parada al mercat del Port.
II. Relació de Fets
1. Jordi GÓMEZ SÁNCHEZ, mitjançant escrit RE. 2019/1032 de data 6 de
febrer de 2019, va sol·licitar minorar en 2 metres lineals la seva parada
amb llicència núm. 24 del mercat setmanal del Port, la qual tenia una
llargària autoritzada de 10ml. passant a tenir 8ml., segons es va aprovar
per acord de JGL da data 15 de febrer de 2019.
2. Que se li va generar amb anterioritat rebut de taxes de mercat amb núm.
1976000036, amb un import de 479,00.-€.
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.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- ANUL·LAR el rebut de taxes de mercats núm. 1976000036, que
correspon als 10ml. de la parada núm. 24 del mercat del Port que tenia
anteriorment el Sr. Jordi Gómez Sánchez.
Segon.- GENERAR rebut núm. 1976000083 d’autoliquidació de taxes del
mercat pels 8ml. de parada que té autoritzats actualment amb un import de
383,20.-€.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a l’interessat, i DONAR-NE COMPTE al
servei de Gestió Tributària, als efectes del Padró de Taxes per la prestació de
serveis de mercat.
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 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.
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.
El contracte comporta despeses de caràcter plurianual, motiu pel qual la seva
autorització o realització se subordina al crèdit que per a cada exercici
autoritzin els respectius Pressupostos municipals.
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

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, aquesta Junta de
Govern Local
ACORDA:
Primer. APROVAR 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. APROVAR LA DESPESA corresponent, a càrrec de la consignació
pressupostària núm. 2019/132.624.02 del pressupost de l’exercici 2019, i fer-ne
la previsió en els exercicis pressupostaris següents fins a la finalització del
contracte.
Tercer. APROVAR ELS PLECS de Clàusules Administratives Particulars i de
Prescripcions Tècniques que regiran el contracte.
Quart. PUBLICAR l'anunci de licitació en el perfil de contractant amb el
contingut contemplat en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic.
Cinquè. PUBLICAR en el perfil de contractant tota la documentació integrant
de l'expedient de contractació, així com el Plec de clàusules administratives
particulars i el de Prescripcions Tècniques.
Sisè. DESIGNAR als membres de la Mesa de contractació i publicar la seva
composició en el Perfil de contractant:
- Joan Carles Mora i Torrent, que actuarà com a President de la Mesa o
regidor/ra en qui delegui.
- Sílvia Barris i Roca, regidora de la Corporació, que actuarà com a vocal
o regidor/ra en qui delegui.
- Carles Fita i Alegre, Secretari de la Corporació, que actuarà com a
vocal.
- Sara Gutiérrez i Giner, Interventora acctal. que actuarà com a vocal.
- Sílvia Tabernero i Jódar, que actuarà com a Secretària de la Mesa.

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 durà a terme durant
els caps de setmana del mes de maig un programa d’activitats familiars de
natura. Aquest té un cost previst de 1.462€ + IVA.
El número assignat a l’expedient és: GEABS 610/2019.
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 l’aplicació pressupostària número
2019/432.226.99.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- DONAR COMPTE I CONFORMITAT del programa d’activitats
familiars de natura que tindrà lloc durant els caps de setmana del mes de maig.
Segon.- FACULTAR la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 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) El Ple d’aquesta corporació, en sessió de data 1 d’abril de 2019 va
acordar concedir a Aitor Raul Barbosa Margarits, la concessió per l’ús privatiu
d’un espai de 28,62m2 de la vorera davant del local situat al carrer castellar, 23
pel tancament amb terrassa, per l’activitat de Bar-Restaurant pel termini de 15
anys.
Miguel Rojo Ratera, actuant en nom i representació de Aitor Raul Barbosa
Margarits, mitjançant escrit RE 2018/9604, de data 22 d'octubre de 2018, ha
sol·licitat llicència municipal per realitzar les obres de modificació de la
distribució interior del local i el tancament de la terrassa del local amb l’activitat
de bar-restaurant situat al carrer Castellar, 23.
El número assignat a l’expedient és: F131 42/2018 .
L’arquitecte assessor municipal, en data 8 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 Aitor Raul Barbosa Margarits, llicència municipal per
realitzar les obres de modificació de la distribució interior del local i el
tancament de terrassa, a la finca situada al carrer Castellar,23 d’acord amb el
projecte per a reforma interior signat i redactat per l’enginyer tècnic industrial
Miguel Rojo Ratera, i el Projecte-memòria estructural per a cobert-terrassa
desmuntable redactat per l’arquitecte Dana Palmada Castells.
La llicència queda condicionada al compliment dels condicionants generals i els
particulars següents:
 Abans d’iniciar les obres caldrà presentar:
- Una fiança per un import de 1200.- euros com per garantir el
compliment de les condicions de l’obra, pel que fa a la via pública o
terrenys d’ús públic.
- Una còpia signada i visada del document redactat per l’arquitecte
Dana Palmada.
- Full d’assumeix de la direcció del tècnic director de la formació del
cobert.
- Justificació del Decret 89/2010 pel qual s’aprova el Programa de
gestió de residus de construcció de Catalunya (PROGROC).
- Estudi bàsic de seguretat i salut.
- El cromatisme de la coberta lleugera i obtenir el vist i plau dels
serveis tècnics municipals.
 La façana haurà de mantenir el color actual.
 Els vidres de la coberta lleugera seran transparents.
 Una vegada finalitzada l’obra, caldrà aportar el corresponent certificat de
resistència al foc dels diferents elements estructurals, conforme
l’estabilitat dels elements estructurals compleix el que especifica la
normativa d’incendis per activitats de pública concurrència, R30 per la
coberta lleugera i R90 per la resta del local.
 En la finalització de les obres caldrà realitzar la corresponent
comunicació de les modificacions portades a terme per l’activitat,
presentant un projecte tècnic de l’activitat que justifiqui els diferents
aspectes que li són d’aplicació i entre d’altres les normatives d’incendis,
sanitària i acústica.
 No s’autoritza la instal·lació de plaques solars.
 En cas que l’obra estigués afectada per les normatives que regulen les
xarxes de serveis, caldrà convertir la seva regulació amb la companyia
corresponent i aportar una còpia del conveni a l’Ajuntament, per a la
seva revisió.
Segon.- INFORMAR que no es podrà realitzar la construcció lleugera exterior
sense l’autorització del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat
de Catalunya, Direcció de Polítiques de Muntanya i del Litoral.
Tercer.- APROVAR la liquidació numero 1905000103 per un import de 541,91.euros, corresponent a l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
Quart.- APROVAR la liquidació numero 1963000099 per un import de 108,65.euros, corresponent a la taxa administrativa.

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.- DONAR-NE TRASLLAT a la policia local.
Setè.- NOTIFICAR el present acord a la persona interessada.
3.3.2) La Junta de Govern Local en sessió de data 21 de desembre de 2018,
va adjudicar el contracte d’obres per la reurbanització del carrer Nicolàs
Salmerón de Llançà a l’empresa Hier Cons Empordà, S.L., per ser l’oferta
econòmicament més avantatjoses, diversos criteris d’adjudicació quantificables
automàticament, i subjecte al Plec de Clàusules Administratives Particulars, al
Plec de Prescripcions Tècniques, i a la seva oferta, així com al Projecte tècnic
de l’obra, per import de 179.000 € sense impostos, i 37.590 € d’IVA, el que fa
un total de 216.590 € IVA inclòs.
Per l’interessat s’ha aportat Certificació d’obra núm. 1, per import de 6.795,65€,
amb la conformitat de la Direcció facultativa de l’obra.
L’esmentada despesa es computarà a l’aplicació pressupostària
2018/150.619.08 del pressupost de despeses de l’exercici 2018.
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, aquesta Junta de Govern
Local
ACORDA:
Primer.- APROVAR la certificació d’obra núm. 1, del contracte d’obres per la
reurbanització del carrer Nicolàs Salmerón de Llançà, per import de 6.795,65€,
a favor de 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 Serveis i Infraestructures
3.4.1) El Sr. Josep Ortiz de Zarate, en representació de la Sra. Joaquima
Pagès Vila, en escrit RE núm. 10205 de data 9 de novembre de 2018, sol·licita
que l’Ajuntament accepti el rescat del nínxol 113 del Cementiri del Port i
demana que se li concedeixi el nínxol 756 del Cementiri del Port, del qual n’és
titular l’Ajuntament de Llançà.
Segons el registre de nínxols del Cementiri del Port, el nínxol 113 consta a nom
del Sr. Alejandro Roig Llera i el nínxol 756 consta a nom de l’Ajuntament de
Llançà.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- ACCEPTAR el rescat a favor de l’Ajuntament de Llançà del nínxol 113
del Cementiri del Port.
Segon.- CONCEDIR a la Sra. Joaquima Pagès Vila la concessió administrativa
per l’ús privatiu del nínxol 756 del Cementiri del Port.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a la interessada.

3.4.2) El Sr. Antonio Vaquero Castilla, en escrit RE núm. 10818 de data 4 de
desembre de 2018, sol.licita la concessió de titularitat del nínxol núm. 49-C del
Cementiri Els Ximblars.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local adopta el següent
ACORD:
Primer.- CONCEDIR al Sr. Antonio Vaquero Castilla, concessió administrativa
per l’ús privatiu del nínxol núm. 49-C del Cementiri Els Ximblars, pel termini de
cinquanta anys, d’acord amb el Plec de condicions i Reglament de Cementiri
municipal aprovats per l’Ajuntament en data 26-05-1993.
Segon.- APROVAR la liquidació núm. 1900088797 per un import de 1.050.-€, a
nom del Sr. Antonio Vaquero Castilla.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a la persona peticionària.
3.4.3) El Sr. Joan Maria Bes Riera, en escrit RE núm. 10930 de data 10 de
desembre de 2018, sol.licita el canvi de titularitat dels nínxols núm. 234 del
Cementiri del Port.
Consta a l’expedient l’escriptura de manifestació i acceptació d’herència de
data 21 de novembre de 2018.
Vistos els documents obrants a l’expedient, aquesta Junta de Govern Local
adopta el següent
ACORD:
Primer.- AUTORITZAR al Sr. Joan Maria Bes Riera el canvi de titularitat del
nínxol núm. 234 del Cementiri del Port.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a l’interessat.

4.- Atenció al Ciutadà, Benestar i Família, Salut, Dona i Paisatge urbà
A proposta de la Regidora Delegada de l’Àrea d’Atenció al ciutadà, Benestar i
Família, Salut, Dona i Paisatge Urbà, s’adopta el següent acord:
4.2 Serveis de Benestar i Família
4.2.1) El Secretari del Consell Comarcal de l'Alt Empordà , mitjançant escrit RE
2019/2936, de data 2 d'abril de 2019, comunica l’aprovació del Conveni entre el
Consell Comarcal i Ajuntament de Llançà relatiu a la prestació dels Serveis
d'Intervenció Socioeducativa 2019 en el municipi.
Els serveis d’intervenció socioeducativa formen part dels serveis socials bàsics,
amb la classificació que fa la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials i la
cartera de serveis. Són serveis garantits i gratuïts pels infants i adolescents en
situació de risc (article 104 de la Llei 14/2010, de 27 de maig) i també poden
formar d’actuacions intensives dels programes integrals de prevenció de risc
social (article 77 de la Llei 14/2010).
L’Ajuntament de Llançà ha manifestat el seu interès en posar en funcionament
el Servei de suport a les famílies amb infants de 0-3 anys en situació de risc

(Espai Menuts) corresponent al desplegament dels serveis d’intervenció
socioeducativa.
L'Espai Menuts és un espai preventiu adreçat per infants de 0-3 anys i les
seves famílies, tot i que està especialment pensat, per aquells infants d'aquesta
etapa que no estan escolaritzats, i que són poc visibles, ja que manquen espais
d'intervenció comunitària al territori que permetin una detecció de situacions de
risc en aquesta franja d'edat al territori.
El Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Llançà comparteixen
aquests objectius i consideren que la millor manera per aconseguir-los és per
mitjà d'un conveni de cooperació entre les dues entitats pel desenvolupament
del Servei d'intervenció socioeducativa – Espai Menuts 0-3.
El número assignat a l’expedient és: GEABS 749/2019 .
La Interventora acctal. ha emès informe en data 3-4-2019, en què al
Pressupost de 2019 consta consignació pressupostària suficient per a la
despesa proposada per un import màxim de 1.373,50.-€, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària número 2019/231.465.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- APROVAR el conveni entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i
Ajuntament de Llançà relatiu a la prestació dels Serveis d'Intervenció
Socioeducativa l’any 2019 en el municipi, de conformitat amb els termes
obrants a l’expedient.
Segon.- APROVAR la despesa de 1.373, 50 € corresponent al 34% del cost
del servei
per l’Espai Menuts, imputables a la partida pressupostària
2019/231.465.
Tercer .- FACULTAR l’Alcalde, Sr. Pere Vila i Fulcarà, per a la signatura del
conveni i els documents necessaris per a l’efectivitat de l’acord.
Quart.- NOTIFICAR-HO al Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

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) Jordi Vissi Garcia, actuant en nom i representació de BiFree Sport SL,
mitjançant escrit RE 2019/606, de data 22 de gener 2019, ha sol·licitat llicència
de pas pel municipal de Llançà el dia 5 de maig de 2019, per portar a terme la
cursa Costa Brava Stage Run, així com llicència per la ocupació de la via
pública amb la instal·lació d’un punt d’avituallament al passeig marítim.
El diumenge 5 de maig se celebrarà la 3a etapa de la cursa Costa Brava Stage,
la modalitat llarga sortirà de Roses i acabarà a Portbou, la curta sortirà de
Cadaqués per acabar també a Portbou. Ambdues modalitats ressegueixen

sempre el recorregut del GR92 o el corresponent Camí de Ronda, el qual
transcorre durant 5,5 km. pel municipi de Llançà.
Consta a l’expedient resolució del Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat autoritzant a BiFree Sports, S.L. l’ocupació del domini públic
maritimoterrestre del terme municipal de Blanes al terme municipal de Portbou.
Realitzades les comprovacions oportunes, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- CONCEDIR a BiFree Sport SL, llicència municipal de pas en el que és
competència municipal i sense perjudici de l’autorització dels permisos d’altres
administracions que resultin necessaris, per la cursa Costa Brava Stage Run, el
dia 5 de maig de 2019, amb els següents condicionants:
 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 cursa.
Segons.- CONCEDIR a l’interessat, llicència municipal per a la ocupació de la
via pública amb la instal·lació d’un punt d’avituallament al passeig marítim, el
dia 5 de maig de 2019, i sense perjudici de l’autorització dels permisos d’altres
administracions que resultin necessaris.
Tercer.- AUTORITZAR a l’interessat a col·locar marcatge amb cintes i/o
banderoles el dia abans del pas de la prova, en els punts conflictius i per
assegurar la seguretat dels participants en tot el recorregut. El marcatge haurà
de ser retirat el mateix dia de pas de la cursa just després del darrer corredor.
Quarts.- NOTIFICAR el present acord a l’interessat i DONAR TRASLLAT a la
Prefectura de la Policia Local i a l’Àrea de Turisme.
5.4.2) Sònia Jurnet Dabau, actuant en nom i representació de Stat Sport Club,
mitjançant escrit RE 2019/216, de data 8 de gener de 2019, ha sol·licitat
llicència municipal de pas per realitzar la travessa de natació “Swim By Sunset”,
amb sortida a la platja de la Farella i arribada al Port de la Selva, el proper 6 de
juliol de 2019 a les 17hores.
L’interessat sol·licita poder fer ús de 12 tanques municipals a la platja de la
Farella, connexió d’un punt de llum, embarcació de seguiment, i d’una aportació
econòmica de 150,00.- euros en concepte de premis esportius.
Realitzades les comprovacions oportunes, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- CONCEDIR a Stat Sport Club, llicència municipal de pas en el que és
competència municipal i sense perjudici de l’autorització de la Capitania
Marítima de Palamós o dels permisos que resultin necessaris, per l’organització
de la travessa de natació “Swim By Sunset”, amb sortida a la platja de la
Farella i arribada al Port de la Selva, el proper 6 de juliol de 2019 a les 17
hores.
La Llicència queda condicionada al compliment dels condicionant següent:
 Abans de l’activitat esportiva s’haurà de presentar al registre d’entrada
de l’Ajuntament el comprovant del pagament de l’assegurança de
responsabilitat civil.

Segon.- AUTORITZAR a l’interessat a fer ús de 12 tanques municipals a la
platja de la Farella, així com la connexió necessària per poder tenir un punt de
llum.
Caldrà contactar amb l’encarregat de la Brigada municipal, i signar prèviament
un document de compromís de recollida i devolució del material cedit.
Tercer.- DENEGAR a l’interessat, l’embarcació d’acompanyament de la prova,
per no disposar aquest Ajuntament de cap embarcació amb aquesta finalitat.
Quart.- DENEGAR a l’interessat, l’aportació econòmica de 150,00.-euros que
han sol·licitat, en concepte de premis esportius, per no tenir consignació
pressupostària.
Cinquè.- ADVERTIR a l’interessat, que l’Ajuntament es reserva el dret de
qualsevol modificació si així ho motiva qualsevol circumstància meteorològica o
d’interès municipal de darrer moment.
Sisè.- NOTIFICAR el present acord a l’interessat i DONAR TRASLLAT a la
Prefectura de la Policia Local, a l’encarregat de la Brigada municipal i a l’Àrea
de Turisme.
5.4.3) Sònia Jurnet Dabau, actuant en nom i representació de Stat Sport Club,
mitjançant escrit RE 2019/217, de data 8 de gener de 2019, ha sol·licitat
llicència municipal de pas per realitzar la travessa de natació “Swim Colera”,
amb sortida a la Platja de Grifeu i arribada a Colera, el proper 17 d’agost de
2019 a les 17 hores.
L’interessat sol·licita poder fer ús de 12 tanques municipals a la platja de
Grifeu, connexió d’un punt de llum a la platja de Grifeu, embarcació de
seguiment i d’una aportació econòmica de 150,00.- euros en concepte de
premis esportius.
Realitzades les comprovacions oportunes, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- CONCEDIR a Stat Sport Club, llicència municipal de pas en el que és
competència municipal i sense perjudici de l’autorització de la Capitania
Marítima de Palamós o dels permisos que resultin necessaris, per l’organització
de la travessa de natació “Swim Colera”, amb sortida a la Platja de Grifeu i
arribada a Colera, el proper 17 d’agost de 2019 a les 17 hores.
La Llicència queda condicionada al compliment dels condicionants següents:
- Abans de l’activitat esportiva s’haurà de presentar al registre d’entrada de
l’Ajuntament el comprovant del pagament de l’assegurança de responsabilitat
civil.
Segon.- AUTORITZAR a l’interessat a fer ús de 12 tanques municipals a la
platja de Grifeu, així com la connexió necessària per poder tenir un punt de
llum.
Caldrà contactar amb l’encarregat de la Brigada municipal, i signar prèviament
un document de compromís de recollida i devolució del material cedit.
Tercer.- DENEGAR a l’interessat, l’embarcació d’acompanyament de la prova,
per no disposar aquest Ajuntament de cap embarcació amb aquesta finalitat.
Quart.- DENEGAR a l’interessat, l’aportació econòmica de 150,00.-euros que
han sol·licitat, en concepte de premis esportius, per no tenir consignació
pressupostària.

Cinquè.- ADVERTIR a l’interessat, que l’Ajuntament es reserva el dret de
qualsevol modificació si així ho motiva qualsevol circumstància meteorològica o
d’interès municipal de darrer moment.
Sisè.- NOTIFICAR el present acord a l’interessat i DONAR TRASLLAT a la
Prefectura de la Policia Local, i a l’encarregat de la Brigada Municipal i a l’Àrea
de Turisme.

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) Vist l’informe de data 29 de març de 2019 , presentat per el Sr. Joan
Serra i Perals , arxiver-bibliotecari d’aquesta corporació on s’ informa que la
biblioteca ha omplert el formulari estadístic de biblioteques de Catalunya 2018,
tramès per l ‘Instituto Nacional de Estadística i l’Institut d’Estadística de
Catalunya corresponen a les dades tant de personal, usuaris, prèstecs, i
finançament del nostre equipament per a l’any sol·licitat.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Únic.- DONAR-SE PER ASSABENTATS de que ja s’ha omplert i enviat el
formulari corresponent al nostre equipament de l’Estadística de Biblioteques de
Catalunya 2018, tramès per l’INE i l’IDESCAT.
6.1.2) Vist l’informe de l’arxiver – bibliotecari de data 3 de març de 2019 , on
s’informa que la biblioteca Pere Calders i l’Arxiu Municipal equipaments
depenens d’aquest Ajuntament de Llançà tenen interès en digitalitzar i en
facilitar la consulta, i en augmentar la visibilitat i en preservar els fons
documentals que conserven als seus respectius equipaments , com ara les
publicacions municipals, revistes i altres documents relatius al municipi.
I que per emmagatzemar aquesta documentació digitalitzada cal un repositori
amb capacitat i que garanteixi la seguretat dels continguts i la seva preservació.
Atès que la Diputació de Girona en exercici de les competències que li venen
dictades per la Llei 4/1993 del sistema bibliotecari de Catalunya i el Decret
124/1999 sobre els serveis i el personal del Sistema de Lectura Pública de
Catalunya manté un repositori cooperatiu on s’emmagatzemen fons
bibliogràfics conservats a les biblioteques de la demarcació de Girona i des del
que es poden consultar el articles i documents a text complert contribuint així
al moviment mundial de l’Accés Obert.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- Que l’Ajuntament de Llançà, té gran interès en digitalitzar i/o en
facilitar la consulta, en augmentar la visibilitat i en preservar els fons

documentals que conserva al seu Arxiu Municipal i a la seva Biblioteca
municipal (Biblioteca Pere Calders) , com ara les publicacions municipals,
revistes i altres documents relatius al municipi.
Segon .- Que per aquesta raó vol ACCEPTAR I SUBSCRIURE el conveni
regulador d’adhesió al repositori cooperatiu de la Diputació de Girona,
acceptant-ne les clàusules.
Tercer.- FACULTAR al Senyor Alcalde Pere Vilà i Fulcarà, per a la signatura
dels documents per la signatura de tots els documents necessaris per a
l’execució d’aquest acord.
Quart.- TRASLLADAR , si es dóna el cas, el present acord a la Diputació de
Girona.

I no havent més assumptes a tractar, per ordre del Sr. Alcalde es dóna per
acabada la sessió a dos quarts de 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.

