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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL DE DATA 30-04-2019
A la Vila de Llançà, a trenta d’abril de dos mil dinou.
A la Casa Consistorial i sota la presidència de l’Alcalde, Sr. Pere Vila i Fulcarà,
es reuneix la Junta de Govern Local amb assistència dels Regidors i les
Regidores que a continuació s’indiquen, a l’objecte de celebrar sessió
extraordinària de conformitat amb la notificació cursada.
Assistents: Sr. Francesc Guisset i Lagresa, Sr. Juanjo Serrán i Báez i Sra.
Sònia López i Mallol.
Hi assisteixen també per invitació de l’Alcalde el Regidor Sr. Joan C. Mora i
Torrent i les Regidores Sra. Sònia Sarola i Vilà i Sra. Sílvia Barris i Roca.
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 tres quarts de set de la tarda , es dóna lectura de
l’acta anterior de data 26-04-2019, que s’aprova. Seguidament s’entra en
l’ordre del dia:

2.- Hisenda, Interior i Urbanisme
A proposta del Regidor Delegat de l’Àrea d’Hisenda, Interior i Urbanisme,
s’adopta el següent acord:
2.1 Serveis d'Hisenda
2.1.1) En data 17 d’abril de 2019 consta presentada amb el registre d’entrada
número 3568 la factura número 27 de Hier-Cons Empordà, S.L. per import de
31.334,59€ amb el concepte de millora de la xarxa de sanejament del carrer la
Mina de Llançà, que necessita ser aprovada per Junta de Govern Local.
El número assignat a l’expedient és: GEABS 954/2019 .
De conformitat amb el que disposa l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003 de
28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Regim Local
de Catalunya.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA :
Únic.- Aprovar la factura de Hier-Cons Empordà per import de 31.334,59€ amb
el concepte de millora de la xarxa de sanejament del carrer la Mina de Llançà.

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:
3.3 Obres
3.3.1) 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.
Consta a l’expedient Memòria justificativa del contracte.
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. 2019/150.619.13 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

Tipus de Tramitació: ordinària

Codi CPV: 45233250-6 treballs de pavimentació
Valor estimat del contracte: 49.737,66 €
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. APROVAR LA DESPESA corresponent, a càrrec de la consignació
pressupostària núm. 2019/150.619.13 del pressupost de despeses de l’exercici
2019, per un import màxim de 60.182,57 € IVA inclòs.
Tercer. APROVAR ELS PLECS de Clàusules Administratives Particulars i de
Prescripcions Tècniques que regiran el contracte.
Quart. PUBLICAR l'anunci de licitació en el perfil de contractant amb el
contingut contemplat en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic.
Cinquè. PUBLICAR en el perfil de contractant tota la documentació integrant
de l'expedient de contractació, així com el Plec de clàusules administratives
particulars i el de Prescripcions Tècniques.
3.3.2) 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
ACORDA:
Primer. APROVAR L’EXPEDIENT de contractació, mitjançant procediment
obert simplificat, tramitació abreujada, per la contractació de les obres
anomenades “Adequació de les platges de Llançà”, d’acord amb el Projecte
tècnic subscrit pels Serveis Tècnics municipals.
Segon. APROVAR LA DESPESA corresponent, a càrrec de la consignació
pressupostària núm. 2019/172.227.06 del pressupost de despeses de l’exercici
2019, per un import màxim de 17.000 € IVA inclòs i preveure la vinculació
jurídica dels crèdits que estableixen les bases d’execució del pressupost pels
següents exercicis.
Tercer. APROVAR ELS PLECS de Clàusules Administratives Particulars i de
Prescripcions Tècniques que regiran el contracte.
Quart. PUBLICAR l'anunci de licitació en el perfil de contractant amb el
contingut contemplat en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic.
Cinquè. PUBLICAR en el perfil de contractant tota la documentació integrant
de l'expedient de contractació, així com el Plec de clàusules administratives
particulars i el de Prescripcions Tècniques.
4.- Atenció al Ciutadà, Benestar i Família, Salut, Dona i Paisatge urbà
A proposta de la Regidora Delegada de l’Àrea d’Atenció al ciutadà, Benestar i
Família, Salut, Dona i Paisatge Urbà, s’adopta el següent acord:
4.2 Serveis de Benestar i Família
4.2.1) La Sra. Rosa Maria Masriera, Directora de la Fundació Esclerosi
Múltiple, ha presentat escrit amb RE núm. 3676, de data 24-04-2019 mitjançant
el qual sol·licita aportació econòmica per al suport a la lluita contra aquesta
malaltia neurològica i a la millora de la qualitat de vida de les persones
afectades.
El número assignat a l’expedient és: GEABS 945/2019 .
Consta a l’expedient informe de la Intervenció que a l’aplicació pressupostària
2019/231.48 hi ha quantia suficient per la concessió d’un ajut econòmic de 100
€.
Aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:

Primer.- CONCEDIR a la Fundació Esclerosi Múltiple
una aportació
econòmica per un import de 100 € , destinats a la campanya Mulla’t per
l’Esclerosi Múltiple, que aquest any tindrà lloc el dia 14 de juliol.
Segon.- APROVAR la despesa
de 100 € amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 2019/231.48, que serà ingressada en el número de compte que
consta a l’expedient.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a la sol.licitant i DONAR TRASLLAT a
l’Àrea d’Intervenció municipal.

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) Rocktail Empordà SL, ha presentat contracte l’equip de sonorització Stop
80+DJ’S, que tindrà lloc el 12/07/2019, per un import de 2.200,00.- euros
sense impostos, 46200.- euros d’IVA, el que fa un total de 2.662,00.- euros IVA
inclòs.
El número assignat a l’expedient és: GEABS 925/2019 .
L’Àrea d’intervenció ha informat favorablement la realització de la despesa, fent
constar que existeix consignació pressupostària suficient a l’aplicació
pressupostària número 2019/330.226.99..
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA :
Primer.- APROVAR el contracte de prestació de serveis presentat per Rocktail
Empordà, SL, corresponent a la sonorització Stop 80+DJ’S, que tindrà lloc el
dia 12 de juliol de 2019, per un import de 2200,00.- euros sense impostos,
462,00.- euros d’IVA, el que fa un total de 2.662,00.- euros IVA inclòs.
Segon.- AUTORITZAR l’Alcalde per a la signatura del contracte.
Tercer.- DONAR TRASLLAT a l’Àrea de Serveis Econòmics.
Quart.- NOTIFICAR a la persona interessada.
6.1.2) Rocktail Empordà SL, ha presentat contracte per l’actuació del grup
Bananna Beach, que tindrà lloc el dia 23 de juny de 2019, per un import de
2.500,00.- euros sense impostos, 525,00.- euros d’IVA, el que fa un total de
3.025,00.- euros IVA inclòs.
El número assignat a l’expedient és: GEABS 927/2019 .
L’Àrea d’intervenció ha informat favorablement la realització de la despesa, fent
constar que existeix consignació pressupostària suficient a l’aplicació
pressupostària número 2019/330.226.99.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA :
Primer.- APROVAR el contracte de prestació de serveis presentat per Rocktail
Empordà, SL, corresponent a l’actuació del grup Bananna Beach, que tindrà

lloc el dia 23 de juny de 2019, per un import de 2.500,00.- euros sense
impostos, 525,00.- euros d’IVA, el que fa un total de 3.025,00.- euros IVA
inclòs.
Segon.- AUTORITZAR a l’Alcalde a la signatura del contracte.
Tercer.- DONAR TRASLLAT a l’Àrea de Serveis Econòmics.
Quart.- NOTIFICAR a la persona interessada.
6.1.3) Rocktail Empordà SL, ha presentat contracte per l’actuació del grup
STOP 80-Grup de Versiones, que tindrà lloc el dia 12/07/2019, per un import de
1.800,00.- euros sense impostos, 378,00.- euros d’IVA, el que fa un total de
2.178,00.- euros IVA inclòs.
El número assignat a l’expedient és: GEABS 929/2019 .
L’Àrea d’intervenció ha informat favorablement la realització de la despesa, fent
constar que existeix consignació pressupostària suficient a l’aplicació
pressupostària número 2019/330.226.99.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA :
Primer.- APROVAR el contracte de prestació de serveis presentat per Rocktail
Empordà, SL, corresponent a l’actuació del grup STOP 80- Grup de versiones,
que tindrà lloc el dia 12 de juliol de 2019, per un import de 1.800,00.- euros
sense impostos, 378,00.- euros d’IVA, el que fa un total de 2.178,00.- euros IVA
inclòs.
Segon.- AUTORITZAR l’Alcalde per a la signatura del contracte.
Tercer.- DONAR TRASLLAT a l’Àrea de Serveis Econòmics.
Quart.- NOTIFICAR a la persona interessada.
6.1.4) Rocktail Empordà SL, ha presentat contracte per l’actuació del grup
Terra Endins, que tindrà lloc el dia 14 de juliol de 2019, per un import de
1.000,00.- euros IVA inclòs.
El número assignat a l’expedient és: GEABS 930/2019 .
L’Àrea d’intervenció ha informat favorablement la realització de la despesa, fent
constar que existeix consignació pressupostària suficient a l’aplicació
pressupostària número 2019/330.226.99.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA :
Primer.- APROVAR el contracte de prestació de serveis presentat per Rocktail
Empordà, SL, corresponent a l’actuació del grup Terra Endins, que tindrà lloc el
dia 14 de juliol de 2019, per un import de 1.000,00.- IVA inclòs.
Segon.- AUTORITZAR l’Alcalde per a la signatura del contracte.
Tercer.- DONAR TRASLLAT a l’Àrea de Serveis Econòmics.
Quart.- NOTIFICAR a la persona interessada.
6.1.5) Rocktail Empordà SL, ha presentat contracte per la sonorització del grup
Bananna Beach, que tindrà lloc el dia 23 de juny de 2019, per un import de
1.800,00.- euros sense impostos, 378,00.- euros d’IVA, el que fa un total de
2.178,00.- euros IVA inclòs.
El número assignat a l’expedient és: GEABS 931/2019 .

L’Àrea d’intervenció ha informat favorablement la realització de la despesa, fent
constar que existeix consignació pressupostària suficient a l’aplicació
pressupostària número 2019/330.226.99.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA :
Primer.- APROVAR el contracte de prestació de serveis presentat per Rocktail
Empordà, SL, corresponent a la sonorització del grup Bananna Beach, que
tindrà lloc el dia 23 de juny de 2019, per un import de 1.800,00.- euros sense
impostos, 378,00.- euros d’IVA, el que fa un total de 2.178,00.- euros IVA
inclòs.
Segon.- AUTORITZAR l’Alcalde per a la signatura del contracte.
Tercer.- DONAR TRASLLAT a l’Àrea de Serveis Econòmics.
Quart.- NOTIFICAR a la persona interessada.
6.1.6) Rocktail Empordà SL, ha presentat contracte per la sonorització de
l’orquestra Maribel + DJ’S, que tindrà lloc el dia 13 de juliol de 2019, per un
import de 2.300,00.- euros sense impostos, 483,00.- euros d’IVA, el que fa un
total de 2783,00.- euros IVA inclòs.
El número assignat a l’expedient és: GEABS 932/2019 .
L’Àrea d’intervenció ha informat favorablement la realització de la despesa, fent
constar que existeix consignació pressupostària suficient a l’aplicació
pressupostària número 2019/330.226.99.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA :
Primer.- APROVAR el contracte de prestació de serveis presentat per Rocktail
Empordà, SL, corresponent a la sonorització de l’orquestra Maribel + DJ’S, que
tindrà lloc el dia 13 de juliol de 2019, per un import de 2.300,00.- euros sense
impostos, 483,00.- euros d’IVA, el que fa un total de 2.783,00.- euros IVA
inclòs.
Segon.- AUTORITZAR l’Alcalde per a la signatura del contracte.
Tercer.- DONAR TRASLLAT a l’Àrea de Serveis Econòmics.
Quart.- NOTIFICAR a la persona interessada.
6.1.7) Rocktail Empordà SL, ha presentat contracte per l’actuació del grup
d’havaneres Ultramar, que tindrà lloc el dia 14 de juliol de 2019, per un import
de 1.200,00.- euros IVA inclòs.
El número assignat a l’expedient és: GEABS 933/2019 .
L’Àrea d’intervenció ha informat favorablement la realització de la despesa, fent
constar que existeix consignació pressupostària suficient a l’aplicació
pressupostària número 2019/330.226.99.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA :
Primer.- APROVAR el contracte de prestació de serveis presentat per Rocktail
Empordà, SL, corresponent a l’actuació del grup havaneres Utramar, que tindrà
lloc el dia 14 de juliol de 2019, per un import de 1.200,00.- euros IVA inclòs.
Segon.- AUTORITZAR l’Alcalde per a la signatura del contracte.
Tercer.- DONAR TRASLLAT a l’Àrea de Serveis Econòmics.

Quart.- NOTIFICAR a la persona interessada.

I no havent més assumptes a tractar, per ordre del Sr. Alcalde es dóna per
acabada la sessió a les set de la tarda, de la que s’estén la present acta que,
després de llegida i aprovada, signen electrònicament l’Alcalde i la Secretària
e.f. mitjançant certificació que consta a l’expedient.

