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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE
DATA 26-04-2019
A la Vila de Llançà, a vint-i-sis 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 el Regidor Sr. Joan C. 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 Secretària en funcions la Sra. Sílvia Tabernero i Jódar, en virtut
del Decret d’Alcaldia de data 24-4-2019.
Tot seguit s’obre la sessió a un quart de nou del matí , es dóna lectura de l’acta
anterior de data 5-04-2019, que s’aprova. Seguidament s’entra en l’ordre del
dia:

1.-Alcaldia, Govern Local, Negociació col.lectiva
A proposta de l’Alcalde, s’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.
El complex de la Residència de Can Marli, es troba situat al nucli de la Vila, en
el centre de la illa formada pels carrers Rafael Estela, Joan Maragall, Roger de
Llúria, Besalú i Cabrafiga. El complex de la Residència de Can Marli està
format
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 Junta de Govern Local d’aquesta corporació, en data 5 d’abril de 2019, va
acordar 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 i 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
En data 17 d’abril de 2019, la Direcció General del Patrimoni, mitjançant RE
2019/3537, comunica a aquest Ajuntament que si bé el complex de la
Residència de Can Marli està formada per tres finques registrals que
corresponen a cinc referències cadastrals, l’objecte de la concessió no
contempla la finca situada al carrer Rafael Estela núm. 29, solar on actualment
hi
ha
una
estació
transformadora,
amb
referència
cadastral
2704104EG1920S0001IW i sol·licita l’acceptació per part d’aquesta corporació
de la formalització de la concessió sobre les finques inscrites en el Registre de
la Propietat núm. 2 de Roses amb els núm. 2.180 i 2.322, que es corresponen
amb
les
referències
cadastrals
2803114EG1920S0001SW,
2803121EG1920S0001WW,
2803124EG1920S0001YW
i
2803113EG1920S0001EW.
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 la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- ACCEPTAR la proposta de formalització de la concessió de la finca de
Can Marli efectuada per la Direcció General del Patrimoni i que corresponen a
les finques inscrites en el Registre de la Propietat núm. 2 de Roses amb els
núm. 2.180 i 2.322, amb les referències cadastrals 2803114EG1920S0001SW,
2803121EG1920S0001WW,
2803124EG1920S0001YW
i
2803113EG1920S0001EW, la superfície de les quals queda grafiada en el
plànol annexat (Annex 1 Plànol superfície concessió Can Marlí) i que consta a
l’expedient.

Segon.- RECTIFICAR l’acord de Junta de Govern Local adoptat en data 5
d’abril de 2019 en el sentit que dicta l’apartat primer del present acord.
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.

1.2 Serveis de Govern Local
1.2.1) El senyor Joan Serra i Perals, Arxiver – Bibliotecari d’aquesta corporació
emet informe favorable de data 16 d’abril de 2019 on proposa l’eliminació del
manaments d’ingrés d’ agost a desembre de l’any 2008 (0’65 metres 5
capses); manaments de pagament d’agost a desembre de l’any 2008 (0’92
metres 7 capses); extractes de comptes corrents 2005-2008 (0’42 metres 3
capses) i transferències bancàries ( 0’26 metres 2 capses )del fons de
l’Ajuntament de Llançà; aplicant les TAAD, establertes per la Comissió Nacional
d’Accés, Avaluació i Tria Documental de la Direcció General d’Arxius,
Biblioteques, Museus i patrimoni del Departament de Cultura de la Generalitat
de Catalunya.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- APROVAR l’eliminació de la següent documentació del fons de
l’Ajuntament de Llançà descrita a continuació i que ocupa en la seva totalitat
2’25 metres i 17 capses d’arxiu definitiu :
1.-Manaments d’ingrés d’ agost a desembre de l’any 2008 (0’65 metres 5
capses)
2.-Manaments de pagament d’agost a desembre de l’any 2008 (0’92 metres
7 capses)
3.-Extractes de comptes corrents 2005-2008 (0’42 metres 3 capses)
4.-Transferències bancàries ( 0’26 metres 2 capses )
Segon.- FACULTAR al senyor Joan Serra i Perals , arxiver municipal per
iniciar totes les gestions oportunes per a 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 348/2019, relatiu a minoració de metres d’una
concessió administrativa de parada al mercat de la Vila.
II. Relació de Fets

-

Miquel HILARI FERNÁNDEZ, mitjançant escrit RE. 2019/1299 de data
14 de febrer de 2019, va sol·licitar minorar en 1 metre lineal la seva
parada amb llicència núm. 38 del mercat setmanal de la Vila la qual tenia
una llargària de 12ml. passant a tenir 11ml. segons es va acordar per
JGL de data 22 de febrer de 2019.
- Que se li va generar amb anterioritat rebut de taxes de mercat amb núm.
1986000018, amb un import de 574,80.-€.
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. 1986000018, que
correspon als 12ml. de la parada núm. 38 del mercat de la Vila que tenia
anteriorment el Sr. Miquel Hilari Sánchez.
Segon.- GENERAR rebut núm. 1976000085 d’autoliquidació de taxes del
mercat pels 11ml. de parada que té autoritzats actualment amb un import de
526,90.-€.
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.
2.1.2) Antecedents:
1.- Mónica Noguera Prim mitjançant escrit amb RE. 2532/2019 de data 21 de
març de 2019, sol·licita autorització per poder realitzar l’activitat de venda
d’artesania al mercat setmanal del Port durant la temporada d’estiu amb 4ml.
2.- Segons informe de l’assentador municipal de mercats, l’anterior activitat ja
s’ha desenvolupat en anys anteriors al mercat setmanal del Port, sense que es
produís cap tipus d’incidència o queixa derivada de les mateixa.
Per tot això, la Junta de Govern Local adopta el següent
ACORD:
Primer.- CONCEDIR AUTORITZACIÓ a Mónica Noguera Prim, en relació a la
seva sol·licitud R.E.: 2532/2019 de data 21 de març de 2019 per tal de realitzar
l’activitat de venda d’artesania, amb una longitud de parada de 4 metres lineals
que tot seguit s’indica per a la realització de les activitats que es detallen al
mercat setmanal del Port:
CONDICIONANTS:
 La llicència s’atorga amb caràcter provisional i tindrà una durada fins l’últim
dimecres del mes de setembre de 2019.
 El lloc de l’activitat serà assenyalat per l’assentador de mercats.
Segon.- APROVAR la relació núm. 1976000086 d’aprovació de liquidacions de
taxa de mercats per import de 191,60.-€, referida a l’ anterior autorització.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a la interessada i TRASLLADAR el

mateix al servei de Recaptació als efectes de practicar les corresponents
liquidacions i gestió de cobrament.
2.1.3) Des de la Junta de l’1 de març de 2019, s’han generat les següents
factures que necessiten ser aprovades per la Junta de Govern Local:
- Consell Comarcal de l’Alt Empordà, amb registre d’entrada número
1205/2019 per import de 23.513,60€ corresponent a la liquidació
d’utilització de l’abocador del mes de desembre.
- Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., amb el número de factura
19SM1627/1000101 per import de 65.054,00€ corresponent a la
recollida i neteja vial del mes de febrer.
- Consell Comarcal de l’Alt Empordà, amb registre d’entrada número
2445/2019 per import de 23.401,01€ corresponent a la liquidació
d’utilització de l’abocador del mes de gener.
- Fénix Obres i Contrates, S.L.U., amb el número de factura 19006 per
import de 32.371,13€ corresponent al projecte d’obra d’una passarel·la
de vianants.
- Rubau Tarrés, S.A., amb el número de factura 60-19 per import de
52.210,69€ corresponent a la certificació 1 dels treballs de reurbanització
del carrer Rafel Estela.
- Consell Comarcal de l’Alt Empordà, amb registre d’entrada número
2665/2019 per import de 23.760,66€ corresponent a la liquidació
d’utilització de l’abocador del mes de febrer.
- Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., amb el número de factura
19SM1627/1000616 per import de 65.054,00€ corresponent a la
recollida i neteja vial del mes de març.
- Consell Comarcal de l’Alt Empordà, amb registre d’entrada número
2653/2019 per import de 35.974,52€ corresponent al 50% de la quota de
serveis bàsics d’atenció social.
- Samartec98, S.L., amb el número de factura 24 per import de
23.744,86€ corresponent a la certificació número 1 per la construcció
d’una passarel·la per vianants.
El número assignat a l’expedient és: GEABS 775/2019 .
De conformitat amb el que disposa l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003 de
28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Regim Local
de Catalunya.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Únic.- Aprovar les següents factures que s’han generat des de la Junta de l’1
de març:
- Consell Comarcal de l’Alt Empordà, amb registre d’entrada número
1205/2019 per import de 23.513,60€ corresponent a la liquidació
d’utilització de l’abocador del mes de desembre.
- Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., amb el número de factura
19SM1627/1000101 per import de 65.054,00€ corresponent a la
recollida i neteja vial del mes de febrer.

-

-

-

-

-

-

Consell Comarcal de l’Alt Empordà, amb registre d’entrada número
2445/2019 per import de 23.401,01€ corresponent a la liquidació
d’utilització de l’abocador del mes de gener.
Fénix Obres i Contrates, S.L.U., amb el número de factura 19006 per
import de 32.371,13€ corresponent al projecte d’obra d’una passarel·la
de vianants.
Rubau Tarrés, S.A., amb el número de factura 60-19 per import de
52.210,69€ corresponent a la certificació 1 dels treballs de reurbanització
del carrer Rafel Estela.
Consell Comarcal de l’Alt Empordà, amb registre d’entrada número
2665/2019 per import de 23.760,66€ corresponent a la liquidació
d’utilització de l’abocador del mes de febrer.
Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., amb el número de factura
19SM1627/1000616 per import de 65.054,00€ corresponent a la
recollida i neteja vial del mes de març.
Consell Comarcal de l’Alt Empordà, amb registre d’entrada número
2653/2019 per import de 35.974,52€ corresponent al 50% de la quota de
serveis bàsics d’atenció social.

2.1.4) I. Identificació de l’expedient:
Expedient número GEABS 230/2019
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 15
de febrer de 2019, en qual es va requerir al Sr. Francisco Zaragoza Cortés
l’aportació de la documentació preceptiva 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. 48 del mercat no sedentari de la Vila, qui ha estat titular fins
a la data d’avui Francisco Zaragoza Cortés.
Segon.- DONAR DE BAIXA del Padró de taxes de mercats a Francisco
Zaragoza Cortés.
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a l’interessat, al servei de Gestió
Tributària i al Departament de Recaptació.

2.1.5) Per acord de Junta de Govern Local, en sessió de 15 de març de 2019,
es va concedir la llicència a Llança SCI per col·locar una placa de gual al carrer
Cau del Llop, 25.
LLANÇA SCI, mitjançant escrit amb RE 2019/2813, en data 30 de març de
2019, va sol·licitar la baixa de la placa de gual número 1084, situada al Cau
del Llop, 25 LLANÇA.
El número assignat a l’expedient és: F161 17/2018 - 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 LLANÇA SCI de baixa de la placa de gual
número 1084, situada al Cau del Llop, 25.
Segon.- DONAR DE BAIXA la taxa de l’esmentada placa de gual per a
l’exercici 2019 i següents.
Tercer.- ANUL·LAR la liquidació 1902009146, per un import de 16,30.-€,
corresponent a la taxa anual per la placa de gual esmentada.
Quart.- ANUL·LAR la liquidació número 1902009147, per un import de 12,45.€, corresponent a la taxa anual per la reserva de la via pública.
Cinquè.- ANUL·LAR la liquidació número 1902009148, per un import de
86,70.-€, corresponent als treballs de pintura de la línia groga.
Sisè.- ANUL·LAR la liquidació número 1902009145, per un import de 63,05.-€,
corresponent a la placa de gual número 1084 i als tràmits administratius
Setè.- APROVAR la liquidació número 1902009203, per un import de 32,55.-€
corresponent als tràmits administratius.
Vuitè.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada per al seu
coneixement i efectes.
2.1.6) “I. Identificació de l’expedient:
Expedient número GEABS 533/2019, referent a la sol·licitud de pròrroga
llicència administrativa provisional per una parada al mercat setmanal de la
Vila.
Antecedents:
Anselm Sanz Martí, mitjançant escrit R.E.: 2019/755 de data 28 de gener de
2019, sol·licita pròrroga de la llicència provisional de la parada núm. 47-2 del
mercat setmanal de la Vila de venda de mel i productes biològics, 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 març de 2019, segons
consta a l’expedient P108 24/2017 aprovat per JGL de data 11 de maig de
2017.

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. 47-2 del mercat de la Vila a nom de Anselm Sanz Martí, 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. 47-2 del
mercat de venda no sedentària de la Vila a Anselm Sanz Martí, en relació a la
seva sol·licitud R.E.: 2019/755 de data 28 de gener de 2019 per a la venda de
mel i productes biològics, amb una longitud de parada de 5 metres lineals que
tot seguit s’indica al mercat setmanal de la Vila, amb els següents
CONDICIONANTS:
a) El Sr. Anselm Sanz Martí abans haurà de LIQUIDAR el rebut de taxes de
mercat de l’any 2018 núm. 1976000087 amb un import de 239,50.-€., per no
haver-se’l estat generat en el seu dia al no trobar-se d’Alta al Padró de Taxes
de l’any 2018.
b) Conseqüentment, haurà de LIQUIDAR també el rebut de taxes de mercats
del present any 2019 núm. 1976000088 amb un import de 239.-€.
c) La llicència provisional atorgada té una vigència fins la convocatòria pública
de noves autoritzacions.
d) 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.
Anselm Sanz Martí no tindrà dret a indemnització ni a compensacions de cap
mena.
e) 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.
2.1.7) “I. Identificació de l’expedient:

Expedient número GEABS 817/2019
II. Relació de Fets:
1. Que la Sra. Pilar Roig Pubill, titular de les llicències de la parada núm. 47 del
mercat no sedentari de la Vila i núm. 143 del mercat del Port de venda de de
roba, se li va incoar expedient sancionador P121/2016 pels deutes tributaris de
les esmentades llicències contrets amb aquest Ajuntament dels anys 2013 al
2015, pel que fa a la llicència núm. 47 del mercat de la Vila i del 2015 de la
llicència núm. 143 del mercat del Port, per la qual cosa se li va imposar una
suspensió de 3 i 2 anys respectivament, segons JGL del 21 de gener de 2016,
finalitzant el termini de la suspensió del període de més llarg (3 anys), el dia 30
de març de 2019.
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.- REQUERIR a la Sra. Pilar Roig Pubill, perquè en el termini de
QUINZE DIES comptats a partir de la rebuda de la notificació del present acord,
procedeixi a aportar la documentació pertinent per a la renovació de la llicència,
així com estar al corrent del pagament dels deutes que en tenia contrets amb
aquest Ajuntament.
Segon.- ADVERTIR a la Sra. Pilar Roig Pubill, que en cas de no presentar la
documentació requerida i haver liquidat tot el deute contret amb aquest
Ajuntament, es procedirà a iniciar expedient de revocació i extinció de la
llicència.
Tercer.- NOTIFICAR el present Acord a la persona interessada.
2.1.8) “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 va sol·licitar la renovació anual del seu lloc de venda núm. 211 al mercat
setmanal de la Vila de venda de fruites i verdures.
Constava al Servei de Recaptació municipal, que el sol·licitant tenia pendent de
liquidar el rebut de taxes de mercats per transmissió de la llicència núm. 211
del mercat de la Vila de l’any 2017, motiu per el que es va desestimar la

renovació de l’esmentada llicència, segons Acord de JGL de data 15 de març
de 2019.
Que la Notificació de l’esmentat Acord es va lliurar en ma al Sr. Samadi Ahmed
el dia 20 de març de 2019.
En data 10 d’abril de 2019, el Sr. Samadi Ahmed va liquidar el deute pendent
que tenia amb aquest Ajuntament, lliurant rebut de pagament d’ingrés directe a
Recaptació núm. 1776000096 amb un import total de 1.197,50.-€.
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.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local adopta el següent
ACORD:
Primer. AUTORITZAR la renovació de la llicència núm. 211 del mercat de la
Vila de venda de fruites i verdures al Sr. Samadi Ahmed, amb motiu de trobarse al corrent de les obligacions tributaries, tot això d’acord amb el que disposa
el vigent Reglament del mercat municipal de venda no sedentària de la Vila de
Llançà.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a l’interessat.
2.1.9) “I. Identificació de l’expedient:
Expedient número GEABS 224/2019
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 15
de febrer de 2019, en qual es va requerir a la Sra. Juana Ferrer Pubill
l’aportació de la documentació preceptiva 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 a la Sra. Ferrer Pubill, 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.
Que notificat l’Acord de Junta de Govern Local i transcorregut el temps
legalment establert i no haver-se aportat la documentació requerida ni
presentada cap al·legació al respecte,
La Junta de Govern Local adopta el següent
ACORD:
Primer.- DECLARAR REVOCADA I EXTINGUIDA l’autorització de la llicència
de la parada núm. 30 del mercat no sedentari de la Vila, qui ha estat titular fins
a la data d’avui Juana Ferrer Pubill.
Segon.- DONAR DE BAIXA del Padró de taxes de mercats a Juana Ferrer
Pubill.
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a l’interessat, al servei de Gestió
Tributària i al Departament de Recaptació.

2.1.10) “I. Identificació de l’expedient:
Expedient número GEABS 851/2019 – P108
II. Relació de Fets
1. Que la Sra. Dolores Heredia Santiago, titular de la llicència de la parada
núm. 120 del mercat no sedentari del Port de roba amb 10ml, se li va incoar
expedient sancionador P121 4/2016 pel deute tributari de l’esmentada llicència
contret amb aquest Ajuntament de l’any 2015, pel que se li va imposar una
suspensió de 2 anys segons JGL del 12 de maig de 2016, havent finalitzat el
termini de la suspensió el 26 de maig de 2018.
2. L’Assentador municipal de mercats ha emès informe relatiu a l’absència de la
titular que consta incorporat a l’expedient.
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.- REQUERIR a la Sra. Dolores Heredia Santiago, perquè en el termini
de QUINZE DIES comptats a partir de la rebuda de la notificació del present
acord, procedeixi a aportar la documentació preceptiva per a la renovació de la
llicència,
així com estar al corrent de pagament del deute que en tenia contret amb
aquest Ajuntament i justificant que hagi motivat la seva absència al seu lloc de
venda del mercat del Port a l’estiu de l’any 2018.
Segon.- ADVERTIR a la Sra. Dolores Heredia Santiago, que en cas de no
presentar la documentació i justificants requerits es procedirà a iniciar
expedient de revocació i extinció de la llicència.
Tercer.- NOTIFICAR el present Acord a la interessada.
2.1.11) “I. Identificació de l’expedient:
Expedient número GEABS 859/2019 – P108
II. Relació de Fets:
“L’Assentador municipal de mercats ha redactat en data 15 d’abril de 2019,
informe fent constar que la Sra. Silvia Masó Castro, titular de la concessió
administrativa de la parada núm. 207 del mercat del Port de venda de
xarcuteria, no ha presentat fins la data d’avui la documentació preceptiva per a
la renovació de l’esmentada llicència, així com que no ha fet ús del seu lloc de
venda des de finals de juliol de 2018 fins a la data d’avui, a més a més de tenir

un deute pendent de pagament per la transmissió de la llicència de l’any 2018,
segons es va acordar per Junta de Govern Local de 8 de març de 2018 ( Exp.
P108 9/2018)”.
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
La Junta de Govern Local adopta el següent
ACORD:
Primer.- REQUERIR a la Sra. Silvia Masó Castro, perquè en el termini de
QUINZE DIES comptats a partir de la rebuda de la notificació del present acord,
procedeixi a aportar la documentació preceptiva per a la renovació de la
llicència, així com estar al corrent del pagament del deute que en té contret
amb aquest Ajuntament, així com la aportació de justificant que hagi motivat la
seva absència al mercat.
Segon.- ADVERTIR a la Sra. Silvia Masó Castro, que en cas de no presentar la
documentació requerida i haver liquidat tot el deute contret amb aquest
Ajuntament, es procedirà a iniciar expedient de revocació i extinció de la
llicència.
Tercer.- NOTIFICAR el present Acord a la persona interessada.
2.1.12) “I. Identificació de l’expedient:
Expedient número GEABS 861/2019 – P108,
relatiu a la renovació
d’autorització de mercat setmanal no sedentari per l’any 2019.
II. Relació de Fets:
“Esperanza García Yeste mitjançant escrit RE. 2019/1685 de data 25 de febrer
de 2019 sol·licita la renovació anual del seu lloc de venda núm. 45 al mercat
setmanal del Port de venda de calçat
Consta al Servei de Recaptació municipal, que la sol·licitant té pendent de
liquidar les taxes del mercat de l’any 2018.
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.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local adopta el següent
ACORD:
Primer. DESESTIMAR la sol·licitud de la Sra. Esperanza García Yeste de
renovació de llicència núm. 45 del mercat no sedentari del Port, pel motiu de
tenir pendent de pagament i en període executiu, la taxa de mercat de l’any

2018. Tot això d’acord amb el que disposa el vigent Reglament del mercat
municipal.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a la interessada.
2.1.13) “I. Identificació de l’expedient:
Expedient número GEABS 864/2019 – P108
II. Relació de Fets:
Judith Jodar Caralt, actuant en nom i representació de l’Associació Cultural La
Cortina Màgica mitjançant escrit amb RE. 2019/3389 de data 15 d’abril de
2019, sol·licita autorització per poder realitzar l’activitat de fer trenetes de fils de
colors al mercat setmanal del Port durant la temporada d’estiu amb 2ml.
Que en data 16 d’abril de 2019, el Servei de Recaptació municipal va emetre
certificat de rebuts pendents de pagament amb aquest Ajuntament, la taxa de
mercats i l’O.V.P. del Passeig Marítim de l’any 2018, on va desenvolupar
L’Associació Cultural La Cortina Màgica l’activitat de fer trenetes de fils de
colors durant la temporada d’estiu de 2018.
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.
3r. 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,
La Junta de Govern Local adopta el següent
ACORD:
Primer.- DESESTIMAR la sol·licitud d’autorització provisional per realitzar
activitats durant l’estiu al mercat del Port, per manca de pagament de les taxes
que es relacionen:
Núm.
Rebut
187600008
8
187700001
8

Contribuent
Asso. Cult. La Cortina
Màgica
Asso. Cult. La Cortina
Màgica

Objecte Tributari

Import pral.€

Recàrrec.€

47,90.-€.

2,40.-€.

120,00.-€.

6,00.-€.

Mercats
Act. Art. P.
Marítim

Total.-€
50,30.€.
126,00.
€.

Segon.- NOTIFICAR el present Acord a la interessada.

2.3 Serveis d'Urbanisme
2.3.1) Belen Rodríguez Guillen, en representació de Eladio Rodríguez Guillen
mitjançant escrit R.E.: 2019/2921, de data 02 d’abril de 2019, sol·licita que es
pinti una reserva de pas davant la porta d’entrada del C/ Narcís Monturiol, 2-C.

El número assignat a l’expedient és: GEABS 546/2019 .
La Policia Municipal, en data 6 d’abril de 2019, ha emès informe favorable fent
constar que es tracta d’una vorera d’amplada reduïda i les dimensions del
portal d’entrada fan convenient aquest tipus de reserva de pas, degut a la
proximitat dels vehicles aparcats i el poc espai entre els vehicles per passar i
accedir al carrer.
La competència per resoldre, de conformitat amb l’article 21.1q) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i l’article 53.1 r)
del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat pel
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 72.1 del Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de les Entitats
Locals de Catalunya, està atribuïda a l’Alcalde.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- ESTIMAR la sol·licitud de Eladio Rodriguez Guillen per pintar una
reserva de pas davant la porta d’entrada del domicili del c/Narcís Monturiol, 2C.
Segon.- ENCARREGAR a la Brigada Municipal que realitzi els treballs de
pintura del vial, dibuixant un quadrat d’un metre per un metre de color groc i un
dibuix a l’interior d’una aspa també de color groc davant del domicili del carrer
Narcís Monturiol , 2 C.
Tercer.-. DONAR TRASLLAT a la Policia Municipal als efectes pertinents.
Quart.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada.
2.3.2) Joan Company i Agustí, actuant en nom i representació de CP
FARALLO III, mitjançant escrit RE 2019/3052, de 5 d’abril de 2019, ha
sol·licitat canviar la placa e gual número 654, de la finca situada al carrer
Empúries ,33 ja que es troba deteriorada.
El número assignat a l’expedient és: GEABS 834/2019 - 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.- CONCEDIR a CP FARALLO III llicència per canviar la placa de gual
654, per una de nova, previ pagament de la taxa corresponent i supeditada al
compliment de les condicions adjuntes a l’acord.
Segon.- ESTIMAR la sol·licitud de CP FARALLO III referent a la baixa de la
placa de gual número 654, situada al carrer Empúries, 33.
Tercer.- APROVAR la liquidació número 1902009204 per un import de 30,50
€.- corresponent a la nova placa de gual, amb número 1084, situada al carrer
Empúries 33.

Quart.- INFORMAR a la persona interessada que en el moment de recollir la
nova placa, haurà de lliurar la placa deteriorada.
Cinquè.- DONAR TRASLLAT d’aquest acord al Servei de Recaptació.
Sisè.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada.
2.3.3) Laura Margarits Molinet, mitjançant escrit RE 2019/2595, de data 24 de
març de 2019, ha sol·licitat llicència per col·locar un carret de creps a
l’aparcament del Port, des del dia 13 d’abril al 22 d’abril, ocupant 4,70 m2 i
instal·lar per la temporada d’estiu dos carrets, el de creps de 4,70 m2 o un
mòdul de 4,00 m2 per vendre focaccies al tall, des del dia 15 de juny fins al 15
de setembre de 2019.
L’espai on s’instal·la cada temporada el carret de creps, és que hi ha darrera
l’oficina de turisme a l’aparcament del Port.
L’espai pels clients, estarà delimitat amb jardineres, d’uns 21,51 m2 del 15 de
juny al 15 de setembre de 2018, d’acord amb el plànol de distribució que consta
a l’expedient.
El número assignat a l’expedient és: F160 6/2018.
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 21.1q) 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 d’ocupació de via pública a Laura Margarits
Molinet, per col·locar el carret de creps, des del dia 13 d’abril al 22 d’abril,
ocupant un espai de 4,70 m2, durant 10 dies a l’aparcament del Port, previ
pagament de les taxes corresponents.
Segon.- CONCEDIR llicència d’ocupació de via pública a Laura Margarits
Molinet, per col·locar el carret de creps i un mòdul per fer focaccies, des del dia
15 de juny al 11 de setembre a l’aparcament del Port, ocupant 8,70 m2 de via
pública, previ pagament de les taxes corresponents.
Tercer.- COMUNICAR a la persona interessada, la zona on s’han de col·locar
és al mateix lloc on ho ha fet fins ara, és a dir, a l’espai de l’aparcament que hi
ha darrera l’oficina de turisme.
Quart.- INFORMAR a la persona interessada que aquesta autorització resta
sotmesa al compliment dels següents condicionants:
 Presentació del rebut de pagament de l’assegurança de responsabilitat
civil de la instal·lació i dels autònoms. (La no aportació d’aquesta
documentació suposarà la revocació d’aquesta llicència d’ocupació de la
via pública).
 Pagament de les taxes establertes per ocupació de via pública.
 La interessada haurà de contactar amb l’Ajuntament i amb la Policia
Local, la setmana abans de la instal·lació de la parada, per tal que es
reservi l’espai a l’aparcament i per fixar l’horari d’arribada.
L’emplaçament i l’amidament l’efectuaran els Serveis Tècnics
Municipals.

 La interessada haurà de respectar, en tot moment, els metres d’ocupació
de via pública autoritzats.
 La vorera de darrera i els laterals de la xurreria hauran d’estar lliures
d’elements externs (com remolcs o altres).
 La interessada no podrà vendre cap altre producte que estigui autoritzat
a un altre titular que es trobi dins del mateix espai de l’aparcament del
Port. L’incompliment d’aquest condicionant pot suposar la revocació
immediata de la present llicència.
 Queda completament prohibit la utilització de cap aparell musical per tal
d’evitar problemes de soroll amb els veïns.
 El beneficiari estarà obligat al compliment de les obligacions
corresponents en relació a mercaderies, venda ambulant i sanitat
alimentària.
 El beneficiari de l’autorització serà responsable de la neteja de l’entorn
de la instal·lació.
 S’haurà de mantenir, en tot moment, una actitud de cordialitat i respecte
amb els veïns de l’entorn, així com afavorir un ambient tranquil i
agradable per tothom.
 Quan motius d’interès municipal ho facin necessari, haurà de retirar
l’element d’ocupació.
Cinquè.- GENERAR I APROVAR les liquidacions que seguidament es
relacionen, a nom de la interessada, corresponents a les taxes d’ocupació de
via pública esmentada, sens perjudici de les que es puguin generar després de
la corresponent comprovació de l’amidament, per part dels Serveis Tècnics
Municipals:
 Liquidació número 1977000004, per un import de 250,00.- euros,
corresponent a la taxa d’ocupació de via pública del carret de creps, el i
el durant 10 dies, ocupant un espai de 4,70 m2.
 Liquidació número 1977000005, per un import de 783,00.- euros,
corresponent a la taxa d’ocupació de via pública del carret de creps i del
mòdul per vendre focaccies, des del dia 15 de juny fins el dia 15 de
setembre, ocupant un espai de 8,70 m2.
 Liquidació número 1977000006, per un import de 1.890,00.- euros,
corresponent a la taxa d’ocupació de via pública de del 15 de juny al 15
de setembre per la utilització privativa del domini públic local, derivada
de l’ocupació de la via pública amb la caseta, d’acord amb l’article 2 de
l’ordenança fiscal número 4.12.
Sisè.- COMUNICAR a l’interessat que amb la notificació de la llicència,
s’adjunta una tarja identificativa que s’hauria de col·locar en un lloc visible de la
parada.
Setè.- NOTIFICAR a la interessada i DONAR TRASLLAT a la Policia Local als
efectes pertinents.
2.3.4) Maria Teresa Riera Gudayol, mitjançant escrit RE 2019/1421, de data
18 de febrer de 2019, sol·licita llicència per instal·lar una caseta de tir, de 9 m
per 2,20m, com cada any, a l’aparcament del Port, des de mitjans de juny fins
al final d’agost.

L’òrgan competent per a resoldre les sol·licituds de llicències d’ocupació de via
pública és l’Alcalde-President de la Corporació, d’acord amb el que disposa
l’article 21.1q) 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 d’ocupació de via pública a Maria Teresa Riera
Gudayol, per instal·lar una caseta de tir a l’aparcament del Port, al lloc habitual,
davant la façana lateral de la Casa del Mar, ocupant un espai de 19,80 m 2, des
del 15 de juny fins al 31 d’agost.
La present autorització resta sotmesa al compliment dels següents
condicionants:
 Presentació del rebut de pagament de l’assegurança de responsabilitat
civil de la instal·lació i dels autònoms. (La no aportació d’aquesta
documentació suposarà la revocació d’aquesta llicència d’ocupació de la
via pública).
 Pagament de les taxes establertes per ocupació de via pública.
 La interessada haurà de contactar amb l’Ajuntament i amb la Policia
Local, la setmana abans de la instal·lació de la caseta, per tal que es
reservi l’espai a l’aparcament i per fixar l’horari d’arribada.
L’emplaçament i l’amidament l’efectuaran els Serveis Tècnics
Municipals.
 La interessada haurà de respectar, en tot moment, els metres d’ocupació
de via pública autoritzats.
 La vorera de darrera i els laterals de la xurreria hauran d’estar lliures
d’elements externs (com remolcs o altres).
 Queda completament prohibit la utilització de cap aparell musical per tal
d’evitar problemes de soroll amb els veïns.
 El beneficiari estarà obligat al compliment de les obligacions
corresponents en relació a mercaderies i venda ambulant.
 El beneficiari de l’autorització serà responsable de la neteja de l’entorn
de la instal·lació. S’haurà de mantenir, en tot moment, una actitud de
cordialitat i respecte amb els veïns de l’entorn, així com afavorir un
ambient tranquil i agradable per tothom.
 Quan motius d’interès municipal ho facin necessari, haurà de retirar
l’element d’ocupació.
Segon.- GENERAR i APROVAR la liquidació número 1977000008, a nom de la
persona interessada, per un import de 1.485.- euros, corresponent a la taxa
d’ocupació de via pública del 15 de juny al 31 d’agost, amb la caseta, sens
perjudici de la que es pugui generar després de la corresponent comprovació
d’amidament per part dels Serveis Tècnics.
Tercer.- GENERAR i APROVAR la liquidació número 1977000007, a nom de la
persona interessada, per un import de 787,50.- euros, corresponent a la taxa
d’ocupació de via pública del 15 de juny al 31 d’agost per la utilització privativa
del domini públic local, derivada de l’ocupació de la via pública amb la caseta,
d’acord amb l’article 2 de l’ordenança fiscal número 4.12.

Quart.- COMUNICAR a la persona interessada que haurà de personar-se a les
dependències municipals per tal de recollir una tarja identificativa que s’hauria
de col·locar en un lloc visible de la parada.
Cinquè.- NOTIFICAR a la persona interessada i DONAR TRASLLAT a la
Policia Local als efectes pertinents.
2.3.5) Francesc de Paula Risques Corbella, actuant en nom i representació de
Sílvia Barris Roca, mitjançant escrit RE 2019/1011, de data 6 de febrer de
2019, ha sol·licitat llicència municipal per la construcció d’un habitatge
unifamiliar, a la finca situada al carrer Mitjarola, 4-8.
El número assignat a l’expedient és: F131 GEABS 258/2019.
L’arquitecte assessor municipal, en data 9 d’abril 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 Sílvia Barris Roca, llicència municipal per la construcció
d’un habitatge unifamiliar, a la finca situada al carrer Mitjarola, 4-8, d’acord amb
el projecte obrant a l’expedient subscrit per l’arquitecte Francesc de Paula
Risques Corbella.
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 259,63.- euros.
- Una fiança per un import de 3.600,00.- euros com per garantir les
obligacions derivades de la llicència.
- Full d’assumeix de l’arquitecte director de l’obra.
- Full d’assumeix de l’arquitecte tècnic.
- Projecte executiu visat.
 Les plaques solars en cas que s’instal·lin a la coberta inclinada caldrà
col·locar-les integrades o en el cas que s’instal·lin de tub situades en el
mateix pla de la coberta. En les cobertes planes haurà de col·locar-se en
posició planera o justificar que no es percebran des de la via pública. En
cap cas es podran instal·lar dipòsits d’aigua calenta sanitària sobre la
coberta.
 L’accés per a vehicles no podrà alterar la pendent del vial preexistent.
 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.- APROVAR la liquidació numero 1905000123 per un import de
3.162,00.- euros, corresponent a l’impost sobre construccions, instal·lacions i
obres.

Tercer.- APROVAR la liquidació numero 1963000120 per un import de 510,00.euros, corresponent a la taxa administrativa.
Quart.- APROVAR la liquidació numero 1979000086 per un import de 350,00.euros, corresponent a la taxa per la gestió de terres a l’abocador.
Cinquè.- COMUNICAR a la persona interessada que els serveis tècnics
municipals podran accedir a l´obra per a la seva inspecció, d’acord amb
l’article 201 del TRLU DL 1/2010.
Sisè.- DONAR-NE TRASLLAT a la policia local.
Setè.- NOTIFICAR el present acord a la persona interessada.
2.3.6) Francesc Baquer Font, actuant en nom i representació de Carme
Oliveras Sacrest, mitjançant escrit RE 2018/10165, de data 8 de novembre de
2018, ha sol·licitat llicència municipal per la reforma d’un habitatge situat al
carrer La Farella, 32.
El número assignat a l’expedient és: F131 38/2018.
L’arquitecte tècnic municipal, en data 12 d’abril de 2019, ha emès informe
favorable amb condicionants, fent constar que les obres preveuen l’anul·lació
de l’escala interior que comunica les dues plantes, permetent un ús residencial
en planta baixa i un en planta pis, amb accessos independents des de
l’exterior.
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 Carme Oliveras Sacrest, llicència municipal per
reformar un habitatge situat al carrer La Farella, 32, d’acord amb el projecte
obrant a l’expedient subscrit pels l’arquitectes Francesc Baquer i Laura Plana.
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 6.000,00.- euros com per garantir les
obligacions derivades de la llicència.
- Un projecte executiu visat.
- S’haurà de presentar un certificat visat, emès pel tècnic redactor,
conforme el projecte executiu presentat s’adequa al projecte bàsic pel
qual se li va concedir llicència i en cas contrari, caldrà especificar les
modificacions aportades.
 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.
 S’haurà de donar compliment l’article 5 de l’Ordenança de Protecció de
l’arbrat del municipi de Llançà de 29 d’abril de 2010, BOP Núm.

81.“Article 5. Protecció d’arbres situats en parcel·les de propietat
privada. …. Les autoritzacions per construccions d’habitatges o les
llicències urbanístiques en general, només podran autoritzar la tala dels
que afectin la pròpia construcció i mai els que no estiguin en el
perímetre. La llicència haurà de preveure la plantació d’un arbre per
cada 50 metres quadrats de parcel·la lliure d’edificació.
L’alzina, el roure, el tamariu, la morera, el lledoner, el cirerer d’arboç,
l’olivera, el pi, el plàtan i l’acàcia, així com d’altres que per el seu valor
estètic, funcional de representativitat, raresa, situació i contribució a la
millora mediambiental que designi la direcció facultativa de l’Ajuntament
o els serveis urbanístics, seran arbres catalogats amb la màxima
protecció en tot el terme i per treure’ls s’haurà de demanar un permís
especial. La zona definida entre els carrers Farella, ctra de Port de la
Selva i les platges de la Gola i Cau del Llop, les especies de les zones
privades seran en un 80% pi pinyer.
Pel que fa als jardins particulars, es demana que es plantin espècies
autòctones amb menys manteniment, tant en les restes vegetals com en
estalvi d’aigua. Espècies aromàtiques recomanades per l’estalvi d’aigua:
Farigola, Romaní, Sàlvia, Espígol o lavanda, Santalina o esparnellac,
Cap d’ase, Sajolida, Menta, Llorer, Julivert, Conillet, Mata, Isop,
Llentinea, Bruc i l’Aloc.”
 El projecte presentat justifica l’existència de 10 arbres, donant així
compliment a l’establert a 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 accessos per a vehicles s’hauran d’adaptar a la pendent preexistent
del vial públic, no podent en cap cas modificar la pendent de la vorera,
que haurà de tenir un pendent mínim en sentit perpendicular a la vorada
del 2% i màxim del 3%.
 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 color dels paraments verticals hauran de ser de color blanc, per una
millor integració amb les edificacions de l’entorn. Caldrà també concretar
el color i materials de la serralleria, obertures i persianes.
 Es recomana que els aparells exteriors d’aire condicionat s’instal·lin en
punts que no es vegin des de la via pública i no afectin a les finques
veïnes.
Segon.- APROVAR la liquidació numero 1905000124 per un import de
7.729,63.- euros, corresponent a l’impost sobre construccions, instal·lacions i
obres.
Tercer.- APROVAR la liquidació numero 1963000121 per un import de
1.246,72.- 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.

-

2.3.7) Ferran Roquer i Padrosa, actuant en nom i representació de Club Nàutic
Llançà, mitjançant escrit RE 2019/2733, de data 28 de març de 2019, ha
sol·licitat llicència provisional d’obres i d'ús de l’edifici auxiliar de la benzinera
de la dàrsena esportiva al Moll Jordi Canal.
El número assignat a l’expedient és: F131 GEABS 739/2019.
L’arquitecte assessor municipal, en data 4 d’abril 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 Club Nàutic Llançà, llicència municipal per la realització
d'obres i d'ús de l'edifici auxiliar de la benzinera de la dàrsena esportiva situada
al Moll Jordi Canal, d’acord amb el projecte obrant a l’expedient subscrit per
l’enginyer Oriol Garcia, condicionada a l’aprovació definitiva del Pla especial del
Port de Llançà.
Segon.- AUTORITZAR l’inici de les obres a precari, un cop complerts els
condicionants generals i els particulars següents:
- Una fiança per un import de 10.000,00.- euros com a garantia en cas
que el Pla especial del Port no preveiés aquesta instal·lació i fos
necessari la seva restitució. Aquest aval caldrà mantenir-lo fins que
s’aprovi definitivament el Pla especial del Port.
Un document de concreció cromàtica i textural dels acabats, recomanant
un color que es mimetitzi amb el fons del castellar.
El corresponent Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
L’estudi de residus amb el TM de producció de runes d’edificació i els m 3
de producció de terres.
Tercer.- DEIXAR EN SUSPENS l’aprovació de la liquidació número
1905000125, corresponent a l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres
fins que es resolgui la petició de bonificació de l’ICIO.
Quart.- APROVAR la liquidació número 1963000122, per un import de 208,05.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 i a Ports de la
Generalitat de Catalunya.
2.3.8) Miguel Girbal Roch, mitjançant escrit RE 2019/2663, de data 26 de
març de 2019, sol·licita llicència per instal·lar una parada de 12 m 2 a
l’aparcament del Port, al costat de l’oficina de turisme, els divendres, de les 17

a les 21 hores, des del 3 de maig fins el 30 de setembre de 2019, per vendre
productes d’horta: fruita i verdura.
El número assignat a l’expedient és: GEABS 780/2019 - F160.
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 Miguel Girbal Roch per instal·lar una parada de
12 m2 a l’aparcament del Port, al costat de l’oficina de turisme, els divendres,
de les 17 a les 21 hores, des del 3 de maig fins el 30 de setembre de 2019, per
vendre productes d’horta: fruita i verdura, d’acord amb el plànol adjunt.
La present autorització resta sotmesa al compliment dels següents
condicionants:
 Presentació del rebut de pagament de l’asssegurança de responsabilitat
civil de la instal·lació i dels autònoms. (La no aportació d’aquesta
documentació suposarà la revocació d’aquesta llicència d’ocupació de la
via pública).
 Pagament de les taxes establertes per ocupació de via pública.
 La persona interessada haurà de contactar amb l’Ajuntament i amb la
Policia Local, la setmana abans de la instal·lació de la parada, per tal
que es reservi l’espai a l’aparcament i per fixar l’horari d’arribada.
L’emplaçament i l’amidament l’efectuaran els Serveis Tècnics
Municipals.
 La persona interessada haurà de respectar, en tot moment, els metres
d’ocupació de via pública autoritzats.
 La vorera de darrera i els laterals de la parada hauran d’estar lliures
d’elements externs (com remolcs o altres).
 La persona interessada no podrà vendre cap altre producte que estigui
autoritzat a un altre titular que es trobi dins del mateix espai de
l’aparcament del Port. L’incompliment d’aquest condicionant pot suposar
la revocació immediata de la present llicència.
 Queda completament prohibit la utilització de cap aparell musical per tal
d’evitar problemes de soroll amb els veïns.
 El beneficiari estarà obligat al compliment de les obligacions
corresponents en relació a mercaderies, venda ambulant i sanitat
alimentària.
 El beneficiari de l’autorització serà responsable de la neteja de l’entorn
de la instal·lació.
 S’haurà de mantenir, en tot moment, una actitud de cordialitat i respecte
amb els veïns de l’entorn, així com afavorir un ambient tranquil i
agradable per tothom.

Quan motius d’interès municipal ho facin necessari, haurà de retirar
l’element d’ocupació.
Segon.- APROVAR la liquidació número 1977000009 les liquidacions per un
import de 550,00.- corresponent a la taxa d’ocupació de via pública pels
divendres des del 3 de maig fins el 30 de setembre de 2019, sens perjudici de
la que es pugui generar després de l’amidament exacte per part dels Serveis
Tècnics Municipals.
Tercer.- COMUNICAR a la persona interessada que amb la notificació de la
llicència, s’adjunta una tarja identificativa que s’hauria de col·locar en un lloc
visible de la parada.
Quart.- NOTIFICAR a la persona interessada i DONAR TRASLLAT a la Policia
Local als efectes pertinents.


3.- Turisme, Comerç i Promoció Econòmica, Obres i Serveis i
Infraestructures
A proposta del Regidor Delegat de l’Àrea d’Obres i Activitats i Serveis i
Infraestructures s’adopten els següents acords:
3.2 Serveis de Comerç i Promoció Econòmica
3.2.1) L’Ajuntament de Llançà, a fi de dinamitzar l’economia local, vol
organitzar, conjuntament amb l’Associació Cultural Sabors Catalans, una fira al
municipi.
L’Associació Cultural Sabors Catalans, mitjançant la signatura d’un conveni,
està interessada en celebrar la fira de l’Abat (mercat medieval), els dies 29 i 30
de juny a la Vila (Plaça Major i carrers).
El número assignat a l’expedient és: GEABS 755/2019.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Llançà i l’Associació
Cultural Sabors Catalans, per a la realització de la Fira de l’Abat (mercat
medieval) els dies 29 i 30 de juny a la Vila (Plaça Major i carrers adjacents)
sense cap cost per la corporació.
Segon.- FACULTAR l’Alcalde-President, Sr. Pere Vila i Fulcarà, per a la
signatura del conveni.
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord al President de l’Associació Cultural Sabors
Catalans i TRASLLADAR-LO a l’Àrea de Turisme de Llançà i a la Prefactura de
la Policia Local.
3.3 Obres
3.3.1)
La Junta de Govern Local de data 21 de desembre de 2018 va
adjudicar el Lot 1 corresponent a l’estructura metàl·lica del contracte d’obres
per la construcció d’una passarel·la per a vianants a favor de Samartec98, S.L.,
d’acord amb les condicions que figuren en la seva oferta i les que es detallen

en els Plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques, i d’acord
amb el Projecte tècnic de les obres a executar, pel preu de 44.443,30 € sense
impostos i 9.333,09 € d’IVA, el que fa un total de 53.776,39 € IVA inclòs.
Per l’interessat s’ha aportat Certificació d’obra núm. 1, per import de
23.744,86€ IVA inclòs, amb la conformitat de la Direcció facultativa de l’obra.
L’esmentada despesa es computarà a l’aplicació pressupostària 150.600.02 del
pressupost de despeses corresponent a l’exercici 2017 i a l’aplicació
pressupostària 150.600.01 del pressupost de despeses corresponent a
l’exercici 2017
D’acord amb el que disposen els art. 118 i 131 i de conformitat amb l’establert
en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, pel
qual s’aprova la Llei de Contractes del Sector Públic, aquesta regidoria proposa
a aquesta Junta de Govern Local l’adopció del següent
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- APROVAR la certificació d’obra núm. 1 del Lot 1 corresponent a
l’estructura metàl·lica del contracte d’obres per la construcció d’una passarel·la
per a vianants a favor de Samartec98, S.L, per import de 23.744,86€ IVA
inclòs.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a l’interessat.
Tercer.- DONAR TRASLLAT de l’esmentat acord al servei d’Intervenció
municipal.
3.3.2) Des de l’Àrea de Turisme, Comerç i Promoció Econòmica de Llançà es
proposa posar a disposició de la ciutadania d’un servei d’autobús pels mesos
de juliol i agost que voregi les platges del municipi costaner, facilitant l’accés a
les mateixes així com també els desplaçaments entre el Port i la Vila.
S’ha redactat la Memòria justificativa del contracte a realitzar.
Per Provisió d’alcaldia s’ha informat la necessitat del contracte que es justifica
en la voluntat d’agilitzar i facilitar la mobilitat i accessibilitat de la població
residents i dels visitants als diferents punts d’atracció turística del municipi
durant la temporada alta de turisme, fet que alhora contribueix en millorar la
prestació dels serveis públics que des d’aquest ajuntament s’ofereixen als
ciutadans.
Per la Intervenció municipal s’ha emès informe favorable a l’execució del
contracte, assenyalant l’òrgan competent i fent constar que consta consignació
pressupostària a l’aplicació núm. 2019/432.226.99 del pressupost de l’exercici
2019 i que, per l’exercici següent, s’haurà de preveure la corresponent
consignació pressupostària per al mateix import.
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 serveis
Objecte del contracte: “Servei d’autobús d’estiu”
Procediment de contractació: obert simplificat

Tipus de Tramitació: ordinària

abreujat
Codi CPV: 60140000-1 transport no regular de passatgers
Valor estimat del contracte: 30.900€ sense impostos (juliol i agost del 2019 i del
2020)
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 30.900€ IVA 10 %: 3.090€
Pressupost base de licitació IVA inclòs: 33.990€
Durada del contracte: 2 anys
Lots: no es preveu la divisió en lots del contracte

Consta a l’expedient informe tècnic 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 de tramitació abreujada.
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. INICIAR l'expedient per a la contractació del servei d’autobús que
voregi les platges de Llançà durant els mesos de juliol i agost, mitjançant
procediment obert simplificat, tramitació abreujada.
Segon. JUSTIFICAR la celebració del contracte per tal d’agilitzar i facilitar la
mobilitat i accessibilitat de la població residents i dels visitants als diferents
punts d’atracció turística del municipi durant la temporada alta de turisme.
Tercer. ORDENAR la redacció dels Plecs de clàusules administratives
particulars i de Prescripcions tècniques que han de regir el contracte i el procés
d'adjudicació.
Quart. Que per la Intervenció municipal es faci la retenció de crèdit, que
acrediti que existeix crèdit suficient i adequat per finançar la despesa que
comporta la celebració del contracte.
Cinquè. Donar compte de totes les actuacions a aquesta Junta de Govern
Local per a que resolgui el què sigui procedent.
3.3.3) La Junta de Govern Local de data 18 de desembre de 2019 va adjudicar
el contracte menor d’obres pels treballs de “Millora de la xarxa de sanejament
del tram central del Carrer La Mina” pel preu de 47.107,44 € sense impostos i
9.892,56 € d’IVA, el que fa un total de 57.000 € IVA inclòs, a favor d’Hier Cons
Empordà, S.L. d’acord amb el Projecte tècnic dels treballs efectuat pels Serveis
Tècnics municipals, per ser l’oferta econòmicament més avantatjosa, diversos
criteris d’adjudicació.

Per l’interessat es va aportar Certificació d’obra núm. 1, per import de de
25.665,41€, amb la conformitat de la Direcció facultativa de l’obra, que va estar
aprovada per la Junta de Govern Local en data 26 de febrer de 2019.
Per l’interessat s’ha aportat Certificació d’obra núm. 2, per import de
31.334,60€, amb la conformitat de la Direcció facultativa de l’obra.
L’esmentada despesa es computarà a l’aplicació pressupostària
2017/1532.619.04 del pressupost de l’exercici 2017.
D’acord amb el que disposen els art. 118 i 131 i de conformitat amb l’establert
en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, pel
qual s’aprova la Llei de Contractes del Sector Públic, aquesta Junta de Govern
Local
ACORDA:
Primer.- APROVAR la certificació d’obra núm. 2, del contracte de “Millora de la
xarxa de sanejament del tram central del Carrer La Mina”, per import de
31.334,60€ impostos inclosos, a favor d’Hier Cons Empordà, S.L. .
Segon.- NOTIFICAR el present acord a l’interessat.
Tercer.- DONAR TRASLLAT de l’esmentat acord al servei d’Intervenció
municipal.
3.3.4) El Serveis tècnics municipals han redactat la Memòria justificativa del
contracte d’obres pels treball d’adequació i neteja de les platges de Llançà.
Per Provisió d’alcaldia s’ha informat la necessitat del contracte, que es justifica
en la necessitat d’adequar les platges per la temporada d’estiu, a on es rep la
máxima afluència de persones, degut a l’estat en què es troben actualment,
després de les inclemències climàtiques rebudes durant tot l’any.
Per la Intervenció municipal s’ha emès informe favorable a l’execució del
contracte, assenyalant l’òrgan competent i fent constar que existeix consignació
pressupostària a la partida núm. 2019/172.227.06 del pressupost de l’exercici
2019 i tenint en compte la vinculació jurídica dels crèdits que estableixen les
bases d’execució del pressupost.
Per la Secretaria municipal s’ha emès informe jurídic fent contar el procediment
administratiu per a dur a terme la contractació.
Les característiques del contracte són les següents:
Tipus de contracte: contracte d’obres
Objecte del contracte: “Adequació i neteja de les platges de Llançà”
Procediment de contractació: obert simplificat abreujat

Tipus de Tramitació: ordinària

Codi CPV: 45112500-0 Treballs de moviment de terres
Valor estimat del contracte: 42.148,77 €
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 28.099,18 €

IVA 21 %: 5.900,82 €

Pressupost base de licitació IVA inclòs: 34.000 €
Durada de l'execució: 2 anys
Lots: no es preveu la divisió en lots del contracte

Durada màxima: 3 anys

Per l'import del contracte es proposa l'adjudicació mitjançant procediment obert
simplificat de tramitació abreujada.
Examinada la documentació que l'acompanya, i de conformitat amb el que
disposa la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, aquesta Junta de Govern Local adopta
el següent
ACORD:
Primer. APROVAR L’EXPEDIENT de contractació, mitjançant procediment
obert simplificat abreujat, tramitació ordinària, per la contractació de les obres
anomenades “adequació de les platges de Llançà”, d’acord amb la memòria
redactada pels Serveis Tècnics municipals.
Segon. JUSTIFICAR la celebració del contracte per tal d’adequar les platges
de Llançà.
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.
3.3.5) Per Decret d’Alcaldia de data 24 d’abril de 2019 s’ha aprovat
definitivament el Projecte d’obres per la “Reparació de l’asfaltat de diversos
carrers” de Llançà, redactat pels Serveis tècnics municipals.
Per Provisió d’alcaldia s’ha informat la necessitat del contracte, que es justifica
en la reparació urgent i puntual del paviment asfàltic de diversos carrers,
enquadrades en el sí de la campanya de reparació iniciada anys enrere, que
tenen per objecte reparar fissures i despreniments de la capa superficial de
rodadura de l’asfalt i reparar les deficiències en l’asfalt d’alguns carrers
produïdes bàsicament per l’acció de les arrels dels pins.
Per la Intervenció municipal s’ha emès informe favorable a l’execució del
contracte, assenyalant l’òrgan competent i fent constar que existeix consignació
pressupostària a la partida núm. 2019/2019/150.619.13 del pressupost de
l’exercici 2019.
Per la Secretaria municipal s’ha emès informe jurídic fent contar el procediment
administratiu per a dur a terme la contractació.
Les característiques del contracte són les següents:
Tipus de contracte: contracte d’obres
Objecte del contracte: “Reparació de l’asfaltat de diversos carrers”
Procediment de contractació: obert simplificat abreujat
Codi CPV: 45233250-6 treballs de pavimentació
Valor estimat del contracte: 49.737,66 €

Tipus de Tramitació: ordinària

Pressupost base de licitació IVA exclòs: 49.737,66 €

IVA 21 %: 10.444,91 €

Pressupost base de licitació IVA inclòs: 60.182,57 €
Durada de l'execució: 1 mes
Lots: no es preveu la divisió en lots del contracte

Per l'import del contracte es proposa l'adjudicació mitjançant procediment obert
simplificat de tramitació abreujada.
Examinada la documentació que l'acompanya, i de conformitat amb el que
disposa la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, aquesta Junta de Govern Local adopta
el següent
ACORD:
Primer. APROVAR L’EXPEDIENT de contractació, mitjançant procediment
obert simplificat, tramitació ordinària, per la contractació de les obres
anomenades “Reparació de l’asfaltat de diversos carrers” de Llançà, d’acord
amb el Projecte tècnic subscrit pels Serveis Tècnics municipals.
Segon. JUSTIFICAR la celebració del contracte per tal reparar urgentment el
paviment asfàltic de diversos carrers malmesos.
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.

3.4 Serveis i Infraestructures
3.4.1) 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-B del
Cementiri Els Ximblars.
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 5 d’abril de 2019 on consta per
error que s’autoritza el canvi de titularitat del nínxol núm. 234 del Cementiri del
Port.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- DEIXAR SENSE EFECTE l’acord de la Junta de Govern Local de
data 5 d’abril de 2019.
Segon.- AUTORITZAR al Sr. Joan Maria Bes Riera el canvi de titularitat del
nínxol núm. 234-B del Cementiri Els Ximblars.
Tercer.- 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’adopten els següents acords:
4.2 Serveis de Benestar i Família
4.2.1) L’Ajuntament de Llançà realitza el transport de persones usuàries fins a
les instal·lacions del Centre ALTEM, amb un vehicle adaptat.
Creu Roja Llançà, a data d’avui, és l’empresa contractada per l’Ajuntament de
Llançà, per efectuar el trasllat, des del municipi, de les persones usuàries al
Centre ALTEM i viceversa.
L’Ajuntament de Vilajuïga està interessat que una persona del seu municipi
puguin fer ús del vehicle en la ruta de transport d’anada i tornada.
El número assignat a l’expedient és: GEABS 577/2019 .
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- ESTABLIR un conveni amb l’Ajuntament de Vilajuïga per al trasllat
d’una persona usuària del seu municipi fins a les instal·lacions del Centre
ALTEM, i en viatge de tornada.
Segon.- FACULTAR l’ Alcalde, Sr. Pere Vila i Fulcarà, per a la signatura del
conveni i per dictar tots les resolucions que calguin per al desplegament i
efectivitat del present acord.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a l’Ajuntament de Vilajuïga i a Creu Roja
Llançà.
4.2.2) El Consell Comarcal de l’Alt Empordà presta el “Servei d’atenció i
prevenció a la dependència”, un servei d’atenció a domicili que s’adreça, en
primer lloc, als malalts d’Alzheimer i altres demències i també té cura dels
familiars, que, a causa d’aquestes malalties, són incapaços d’afrontar la
situació i trobar sortides, donant-los suport per poder assumir millor la tasca de
tenir cura d’aquests malalts.
Aquesta acció també inclou l'organització d'activitats per a la gent gran:
físiques, com la gimnàstica de manteniment, i mentals, com els tallers de
memòria; amb l’objectiu d’estimular les capacitats que intervenen en la
memòria i aprendre a utilitzar estratègies que en millorin el seu funcionament, a
més de fomentar la promoció de la salut i un envelliment satisfactori i actiu.
L’Ajuntament de Llançà i les entitats de gent gran de la població estan
interessats en continuar realitzant
l'activitat de tallers de memòria i
l'organització de grups de gimnàstica durant l’any 2019 amb l’objectiu de
promoure un envelliment saludable i satisfactori, mitjançant la delegació al
Consell Comarcal la realització de les activitats de tallers de memòria i tallers
de gimnàstica per a persones grans del municipi.
El número assignat a l’expedient és: GEABS 871/2019 .
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- ADHERIR-SE al conveni marc de delegació, per a la realització de les
activitats de tallers de memòria i tallers de gimnàstica per a persones grans,

l’any 2019 entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i diversos ajuntaments
de la comarca.
Segon.- ACREDITAR la plena disponibilitat de la despesa a la que es
compromet, en els exercicis pressupostaris corresponents (si s’escau), prevista
a la partida pressupostària 2019/231.227.99 del Casal Municipal del
Pensionista, i la disposició del pressupost mínim per a garantir l’aportació
acordada de 2.700 €, l’any 2019.
Tercer.- COMPROMETRE’S a posar a disposició el local i els recursos
materials necessaris per tal de dur a terme les activitats.
Quart.- NOMENAR la persona que es delegui com a Regidor/a de l’Àrea de
Benestar d’aquesta corporació , resultant de les eleccions municipals del proper
26 de maig, com a interlocutora única de l’entitat davant el Consell Comarcal de
l'Alt Empordà.
Cinquè.- FACULTAR l’Alcalde, Sr. Pere Vila i Fulcarà, per a la signatura del
documents necessaris per a l’efectivitat dels presents acords.
Sisè.- SOTMETRE aquest acord a ratificació del Ple de l’Ajuntament en la
primera sessió ordinària que celebri.
Setè.- NOTIFICAR l’acord al Secretari del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.
4.2.3) L’Ajuntament té la intenció de prorrogar el conveni subscrit amb SOREA
SA, en data 29-3-2016, de col·laboració per regular la possibilitat de l’accés de
les persones usuàries del servei municipal d’abastament d’aigua en situació
econòmica precària, la denominada “pobresa energètica”, als ajuts del Fons de
Solidaritat.
L’Ajuntament de Llançà i SOREA,SA han estat treballant solidàriament i eficaç
aquests anys per solucionar els problemes de la ciutadania derivats del
pagament de la factura de l’aigua.
El número assignat a l’expedient és: GEABS 891/2019 , on l’informe de la
Interventora accidental indica que en el Pressupost de l’any 2019 consta
consignació pressupostària suficient per una aportació màxima al Fons de
Solidaritat per part de l’Ajuntament de 3.500.-€, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària número 2019/231.48.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- PRORROGAR el Conveni de col.laboració entre SOREA i aquest
ajuntament, signat el 29-03-2016 per continuar fent ús del Fons de solidaritat,
de conformitat amb els termes obrants a l’expedient.
Segon.- FACULTAR l’Alcalde, Sr. Pere Vila i Fulcarà, per a la signatura de tots
els documents que resultin necessaris per a l’efectivitat del present acord.
Tercer.- NOTIFICAR-HO a SOREA per a la signatura de la pròrroga aprovada.

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) DOLORS GIBERT PALET, actuant en nom i representació de
ASSOCIACIO RECREATIVA BALL-LLAN LLANÇÀ, mitjançant escrit RE
2019/2995, de data 3 d'abril de 2019, sol·licita el 50% de la subvenció que
tenen en concepte d’activitats varies.
El número assignat a l’expedient és: GEABS 779/2019 .
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
4.000 € en concepte d’ajut directe per activitats varies de l’associació.
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, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- CONCEDIR a l’Associació Ball-Llan una subvenció de 4.000 € en
concepte d’ajut directe per a les activitats pròpies de l’entitat, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 480.00.330, del pressupost municipal per a l’exercici
2019.
Segon.- AUTORITZAR el pagament a l’Associació Ball-llan de la subvenció
per import de 2.000 €, corresponent al 50 % del total concedit, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 480.00.330, del pressupost municipal per l’exercici
2019.
Tercer.- DEIXAR PENDENT el pagament del 50% restant, condicionat a la
prèvia justificació de les despeses corresponent al total subvenció.
Quart.- NOTIFICAR el presenta acord a la interessada i DONAR TRASLLAT a
l’àrea d’Intervenció, als efectes oportuns.
6.1.2) El senyor Joan Serra i Perals, arxiver-bibliotecari d’aquesta corporació en
data 16 d’abril de 2019 , informa de tot un seguit d’activitats que la biblioteca
“Pere Calders” té previst organitzar entre els mesos de juliol i setembre per
fomentar fomentar l’hàbit lector entre els adults i infants de la població i alhora
animar-los a utilitzar els serveis que els hi ofereix la biblioteca i la biblioplatja .
Per tot això, proposo a la Junta de Govern Local el següent
ACORD:
Primer.- ESTIMAR la proposta de realització de les sessions en les dates, i
llocs esmentats en l’informe de data 16 d’abril de 2019 presentat per l’arxiver –
bibliotecari.
Segon.- AUTORITZAR la corresponent despesa de 1.483 € a càrrec de la
partida destinada a la Biblioteca per a l’exercici 2019.
6.1.3) Des de l’Àrea de Cultura i voluntariat, es proposa la contractació dels
subministraments necessaris per a dur a terme l’espectacle pirotècnic del

Castell de focs artificials pels volts del 16 de juliol, a la zona del Castellar, amb
motiu de la festa de la Mare de Déu del Carme, festa dels pescadors, i per a
l’espectacle anomenat “La gran tronada” que es realitza sempre el 16 de juliol,
que és l’acompanyament de la Verge del Carme fins al Port per fer la
passejada en barca. Aquests espectacles s’han de contractar amb empresa
externa al propi Ajuntament, professionals del sector especialitzats en la
matèria.
S’ha redactat la Memòria justificativa del contracte a realitzar.
Per Provisió d’alcaldia s’ha informat la necessitat del contracte que es justifica
en la celebració d’una festa popular i tradicional del municipi de Llançà i alhora
en l’interès turístic que reverteix en l’economia del municipi, atès que es tracte
d’uns actes que acostumen a ser multitudinaris.
Per la Intervenció municipal s’ha emès informe favorable a l’execució del
contracte, assenyalant l’òrgan competent i fent constar que consta consignació
pressupostària a l’aplicació núm. 2019/330.227.06 del pressupost de l’exercici
2019 i que, per l’exercici següent, s’haurà de preveure la corresponent
consignació pressupostària per al mateix import.
Per la Secretaria municipal s’ha emès informe jurídic fent contar el procediment
administratiu per a dur a terme la contractació.
Les característiques del contracte són les següents:
Tipus de contracte: contracte de subministrament
Objecte del contracte: “Espectacle pirotècnic de castell de focs artificials”
Procediment de contractació: obert simplificat
abreujat

Tipus de Tramitació: ordinària

Codi CPV: 24613000-4 coets de senyals, coets granífugs, senyals per a la boira i articles
de pirotècnia i 92360000-2 serveis de pirotècnia
Valor estimat del contracte: 29.752,06 € sense impostos (juliol 2019 i juliol 2020)
Pressupost base de licitació IVA exclòs:
29.752,06 €

IVA 21 %: 6.247,94 €

Pressupost base de licitació IVA inclòs: 36.000 €
Durada del contracte: 2 anys
Lots: no es preveu la divisió en lots del contracte

Consta a l’expedient informe sobre la conveniència de no efectuar la divisió en
lots per les característiques del contracte.
Per l'import del contracte es proposa l'adjudicació mitjançant procediment obert
simplificat de tramitació abreujada.
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. INICIAR l'expedient per a la contractació dels subministraments
necessaris per a dur a terme “l’espectacle pirotècnic del Castell de focs
artificials i l’acompanyament de la Verge del Carme fins al Port ” en l’àmbit
cultural, mitjançant procediment obert simplificat, tramitació abreujada.
Segon. JUSTIFICAR la celebració del contracte per tal de celebrar una festa
popular i tradicional del municipi de Llançà que, alhora, té un gran interès
turístic que reverteix en l’economia del municipi,
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.
6.1.4) El senyor Joan Serra i Perals, arxiver-bibliotecari d’aquesta corporació en
data 17 d’abril de 2019 , informa de tot un seguit d’activitats que la biblioteca
“Pere Calders” té previst organitzar entre els mesos de octubre i desembre per
fomentar fomentar l’hàbit lector entre els adults i infants de la població i alhora
animar-los a utilitzar els serveis que els hi ofereix la biblioteca.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- ESTIMAR la proposta de realització de les sessions en les dates, i
llocs esmentats en l’informe de data 17 d’abril de 2019 presentat per l’arxiver –
bibliotecari .
Segon.- AUTORITZAR la corresponent despesa de 687 € a càrrec de la partida
destinada a la Biblioteca per a l’exercici 2019.
6.1.5) Vist l’informe de data 17 d’abril de 2019 , presentat per el Sr. Joan Serra i
Perals , arxiver-bibliotecari d’aquesta corporació on s’ informa que el
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya ha elaborat aquest
passat mes de març , els nous formularis de sol·licitud d’usuari del SLPC
(català, castellà i occità) adaptat al nou RGPD, i un manual de procediment
que inclou a part dels camps obligatoris que han de tenir els formularis,
s’explica com s’ha d’actuar en les trameses dels formularis d’alta, baixa
voluntària i defunció; i en l’arxivament dels formularis i la visualització de les
peticions tramitades.
Que el departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya juntament amb
l’Ajuntament de Llançà són corresponsables del registre d’usuaris del programa
de gestió bibliotecària (MILENIUM) de la biblioteca Pere Calders de Llançà i
com a titulars de les dades són els màxims responsables d’aquest fitxer.
La finalitat d’aquest fitxer del Sistema de Gestió Bibliotecària és la gestió dels
serveis que es presten als usuaris de les biblioteques públiques, tramesa
d’informació relacionada amb serveis i productes culturals i gestió de concursos
i sortejos relacionats.

Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- Que l’Ajuntament de Llançà, com a corresponsable juntament amb el
Departament de Cultura del registre d’usuaris del programa de gestió
bibliotecària (MILENIUM) i que com a titulars de les dades són els màxims
responsables del fitxer que té per finalitat la gestió dels serveis que es presta
als usuaris de la biblioteca pública de Llançà (Biblioteca Pere Calders), la
tramesa d’informació relacionada amb serveis i productes culturals i gestió de
concursos i sortejos relacionats.
Segon .- Que per aquesta raó vol ACCEPTAR I SUBSCRIURE el formulari de
sol·licitud d’usuari del SLPC proposat per el Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya, com a model de formulari per a la biblioteca
municipal Pere Calders de Llançà.
Tercer.- FACULTAR al senyor JOAN SERRA I PERALS, Arxiver- bibliotecari
de l’Ajuntament de Llançà, per portar a terme tots els necessaris per a
l’execució d’aquest acord.
Quart.- TRASLLADAR , si es dóna el cas, el present acord al Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya.
6.1.6) Vist l’informe de data 17 d’abril 2019, presentat per el Sr. Joan Serra i
Perals , arxiver-bibliotecari d’aquesta corporació on s’ informa que el Servei de
Cooperació Local, Cultural i d’Acció social de la Diputació de Girona, a través
del Servei de Biblioteques ha concedit a la biblioteca Pere Calders de Llançà la
realització de set tallers TIC orientats a majors a de 18 anys , a realitzar en les
seves instal·lacions entre els mesos d’octubre de 2019 i febrer de 2020; i que el
cost d’aquests tallers els assumirà la DGI a través del propi Servei de
Biblioteques.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Únic.- DONAR-SE PER ASSABENTATS de la concessió per part del Servei de
Cooperació Local, Cultural i d’Acció social de la Diputació de Girona, a través
del Servei de Biblioteques dels següents set tallers TIC , a realitzar a la
biblioteca Pere Calders de Llançà en els dies i dates que s’esmenten a
continuació : Iniciació a la informàtica 2 (Divendres 18/10/2019, de 17:00 h. a
20:00 h.), Iniciació a les cerques a Internet (Divendres 25/10/2019, de 17:00 h.
a 20:00 h.), Iniciació al processador de textos (Divendres 8/11/2019, de 17:00
h. a 20:00 h.), Participar a les xarxes socials : facebook (Divendres 15/11/2019,
de 17:00 h. a 20:00 h.), Gestions quotidianes a Internet (Divendres 31/01/2020,
de 17:00 h. a 20:00 h.), Treball amb arxius i carpetes (Divendres 7/02/2020, de
17:00 h. a 20:00 h.) i Iniciació al full de càlcul (Divendres 14/02/2019, de 17:00
h. a 20:00 h.).
6.1.7) ROSA MARIA CAMARA SORIANO, actuant en nom i representació de
AMIGOS ROCIEROS DE LLANÇA, mitjançant escrit RE 2019/3148, de data 9
d'abril de 2019, sol·licita el 50% de la subvenció 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
2.250 € en concepte d’ajut directe per l’associació Amigos Rocieros de Llançà.
És d’aplicació la normativa prevista a la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions, el Real Decreto 887/2006, de 21 de juliol, pel que
s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, General de Subvencions, i
l’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions de
l’Ajuntament de Llançà.
El número assignat a l’expedient és: GEABS 895/2019 .
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- CONCEDIR a l’Associació Amigos Rocieros de Llançà,
una
subvenció de 2.250 € en concepte d’ajut directe per a les activitats pròpies de
l’entitat, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 480.00.330, del pressupost
municipal per a l’exercici 2019.
Segon.- AUTORITZAR el pagament a l’Agrupació Amigos Rocieros de Llançà,
de la subvenció per import de 1.125 €, corresponent al 50% del total concedit
en concepte de subvenció, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 480.00.172,
del pressupost municipal per l’exercici 2019.
Tercer.- DEIXAR PENDENT el pagament del 50% restant, condicionat a la
prèvia justificació de les despeses corresponent al total subvenció.
Quart.- NOTIFICAR el present acord a 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) ELISABET CASAS PERIZ, actuant en nom i representació de ESCOLA
POMPEU FABRA, mitjançant escrit RE 2019/3288, de data 11 d'abril de 2019,
ha sol·licitat poder disposar dela subvenció d’ enguany que tenen
pressupostada per el centre, corresponent al primer trimestre. Adjunten
justificants de despeses.
El número assignat a l’expedient és: GEABS 897/2019 .
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
3.600€ en concepte d’ajut directe per l’ ESCOLA POMPEU FABRA LLANÇA.
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.
L’Àrea d’intervenció ha donat conformitat de la justificació de les despeses
presentades.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- CONCEDIR a l’ ESCOLA POMPEU FABRA LLANÇA una subvenció
de 3.600 € en concepte d’ajut directe per a les activitats pròpies de l’entitat,
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 480.00.320, del pressupost municipal
per a l’exercici 2019.
Segon.- AUTORITZAR el pagament a l’ ESCOLA POMPEU FABRA LLANÇA
de la subvenció per import de 900 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
480.00.320, del pressupost municipal per l’exercici 2019.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a la interessada i DONAR TRASLLAT A
l’àrea d’Intervenció als efectes oportuns.

7.2 Serveis de Medi Ambient
7.2.1) La Junta de Govern Local, en sessió de data 28 de gener de 2019 va
acordar sol·licitar el suport de Dipsalut en la gestió de les sorreres infantils dins
del programa PT09.
En data 19 de març de 2019, es fa necessari realitzar una sol·licitud
complementària pel suport de la gestió de les sorreres infantils de la llar
d’infants, no incloses en la sol·licitud inicial.
La taxa prevista per aquest servei es de 144.- euros.
La intervenció municipal fa constar que existeix la consignació pressupostària
en el pressupost de l’exercici 2019 a la partida 2019/172.227.06
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- SOL·LICITAR a Dipsalut el suport a la gestió de les sorreres infantils
de la llar d’infants, dins del programa PT09.
Segon.- AUTORITZAR a l’Alcalde a la signatura dels documents que
corresponguin.
Tercer.- APROVAR el pagament de la taxa complementària per un import de
144,00.-euros amb càrrec a l’aplicació pressupostaria 2019/172.227.06.
Quart.- DONAR TRASLLAT del present acord a l’àrea de intervenció.
7.2.2) Dipsalut, Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, dóna
suport al programa d’avaluació de la salubritat de les piscines d’ús públic,
PT05.
Aquest servei es realitza gratuïtament.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- SOL·LICITAR a Dipsalut el suport al programa d’avaluació de la
salubritat de les piscines d’ús públic, PT05.

Segon.- AUTORITZAR a l’Alcalde per la signatura dels documents que
corresponguin.
7.2.3) Dipsalut, Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, dóna
suport al programa per la gestió de la salubritat de les platges.
Aquest servei es realitza gratuïtament.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- Sol·licitar a Dipsalut el suport de la gestió de la salubritat de les
platges, dins del programa Pt07.
Segon.- AUTORITZAR a l’Alcalde a la signatura dels documents que
corresponguin.

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.

