Exp.: A116 JGL .14 / 2019
JGL
CF/jr

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE
DATA 24-05-2019
A la Vila de Llançà, a vint-i-quatre de maig 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. la Sra. Sara Gutiérrez i Giner.
Actua com a Secretaria el Sr. Carles Fita i Alegre, titular de la corporació.
Tot seguit s’obre la sessió a un quart de nou del matí, es dóna lectura de l’acta
anterior de data 10-05-2019, 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
s’adopten els següents acords:

i Urbanisme,

2.1 Serveis d’Hisenda
2.1.1) I. Identificació de l’expedient:
Expedient número 1132/2019 associat als expedients GEABS 411/2019 - P108 i
1058/2019 – P108 relatiu a les autoritzacions de renovació de llicències de
mercat
II. Relació de Fets:
Que s’han presentat un seguit de recursos de reposició de diferents titulars de
parades de la Vila i el Port contra l’acord d’aquesta Junta de Govern Local de
data 1 de març de 2019, pel qual se’ls va desestimar la renovació de les seves
respectives llicències per manca de pagament de les taxes de mercat de l’any
2018.

Que els recurrents han procedit a pagar la totalitat del deute, o bé han presentat
de XALOC un Pla de Pagament fraccionat d’aquest, segons comprovants que
s’adjunten a l’expedient
III. Fonaments de dret:
Segons disposa l’article 72 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les administracions públiques, d'acord amb el principi de
simplificació administrativa, s'han d'acordar en un sol acte tots els tràmits que,
per la seva naturalesa, admetin un impuls simultani i no sigui obligat el seu
compliment successiu.
Per aquesta raó es procedeix a l’acumulació de les peticions esmentades.
Per tot això, la Junta de Govern Local adopta el següent
ACORD:
Primer. ESTIMAR els recursos de reposició contra l’acord d’aquesta Junta de
Govern Local de data 1 de març de 2019 presentats pels recurrents que tot seguit
s’indiquen, i a tal efecte RENOVAR les seves respectives llicències:
Sol·licitant
Francisco Heredia
Maldonado
Wilmer Alex. Bermúdez
Alvarenga
Omar El Kabdani
M. Armando Paietta
Sagrario
Núria Mª Domingo
Batista
Oussama Hajo Talal
Natividad Domingo
Batista
René Santos Anagua
Inocéncio Fernández
Santiago
Conrado Vilella
Caballeria
Dolores Torres Morales
Javier López Morales
Juan Salazar Salazar

Núm. RE
2019/2327

Data

Núm. parada Liquidació
Núm. rebut

15/03/2019 172 Port

1876000045

S/Registre

XXX

5 Vila

1876000004

S/Registre

XXX

130 Port

1876000102

S/Registre

XXX

102 Port

1876000062

S/Registre

XXX

39 Port

1876000024

2019/2249

13/03/2019 104 Port

1876000099

2019/2468

19/03/2019

29 Port

1876000094

2019/2506

20/03/2019

3 Vila

1886000026

S/Registre

XXX

31 Port

1876000032

2019/2509

20/03/2019 168 Port

1876000095

2019/4138
2019/4137
2019/3233

08/05/2019 127 Port
08/05/2019 63 Port
10/04/2019 81 Port

1876000077
1876000054
1876000103

Segon.- NOTIFICAR el present acord als interessats.
2.1.2) En data 6 de maig d’enguany, s’ha generat el padró de la Llar d’Infants
corresponent al menjador del mes d’abril i a la mensualitat de maig de 2019, per
un import de 9.045,00.-€, que comença pel rebut número 1951000288 a nom de
la Sra. Miriam Acuña Flores, i que acaba pel rebut número 1951000369 a nom
del Sr. Sergio Vilas Barbosa.

El número assignat a l’expedient és: 1131/2019.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer. - APROVAR el padró de la Llar d’Infants corresponent al menjador del
mes d’abril i a la mensualitat de maig de 2019, per un import de 9.045,00.-€, que
comença pel rebut número 1951000288 a nom de la Sra. Miriam Acuña Flores, i
que acaba pel rebut número 1951000369 a nom del Sr. Sergio Vilas Barbosa.
Segon.- DONAR TRASLLAT al departament de Recaptació per a la seva
tramitació.
2.1.3) I. Identificació de l’expedient:
Expedient número 1126/2019 vinculat a GEABS 1052/2019 – P108, referent a
Baixa autorització provisional i anul·lació rebut de taxes de mercats de l’any
2019 a nom de María Daza Pons.
II. Relació de fets:
1. Maria Daza Pons, mitjançant escrit R.E.: 2019/4036 amb data de 6 de maig
de 2019 i que té autoritzada llicència provisional núm. 51-1 amb 4m.l. al mercat
setmanal del Port, sol·licita la baixa de la autorització esmentada, la qual va ser
autoritzada per Junta de Govern Local en data 4 de febrer de 2019 ( Exp.:
GEABS 140/2019), així com que s’anul·li el rebut que se’l va generar en el seu
dia.
2. L’Assentador municipal del mercat no sedentari de la Vila de Llançà, ha emès
informe en el qual diu que en el present any fins al dia d’avui, Maria Daza Pons
ha fet ús en alguna vegada del seu lloc de venda al mercat del Port.
III Fonaments de Dret:
1. Reglament del mercat municipal de venta no sedentària de la Vila de Llançà,
aprovat definitivament per Decret d’Alcaldia en data 12-01-2015.
2. 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, aquesta Junta de Govern Local adopta el següent
ACORD:
Primer.-. DONAR DE BAIXA la llicència provisional núm. 51-1 del mercat del
Port, la qual es va autoritzar en JGL de data 4 de febrer de 201. d’acord amb
l’informe a que es fa referència en el punt 2 de la relació de fets.
Segon.-. DESESTIMAR l’anul·lació del rebut del Padró de taxes de prestació de
serveis de mercat de l’any 2019, d’acord amb l’informe a que es fa referència en
el punt 2 de la relació de fets.
Tercer.-.NOTIFICAR el present acord a la persona interessada, i DONAR-NE
COMPTE al Departament de Gestió Tributària als efectes de baixa del Padró.
2.1.4) I. Identificació de l’expedient:
Expedient número 1121/2019 associat a GEABS 1056/2019 – P108
II. Relació de Fets:

1.

La Sra. Rosa Mª Conde Peñuela, mitjançant escrit RE: 2019/3589 de data
18 d’abril de 2019 sol·licita la renovació de la llicència núm. 149 del mercat
no sedentari del Port de venda de roba, aportant tota la documentació
preceptiva per realitzar l’activitat i amb el justificant de pagament del deute
que tenia contret amb aquest Ajuntament.
2. Que la Sra. Rosa Mª Conde Peñuela, titular de la llicència de la parada núm.
149 del mercat no sedentari del Port de venda de roba amb 6ml, se li va incoar
expedient sancionador P121 4/2016 pel deute tributari de l’esmentada
llicència contret amb aquest Ajuntament dels anys 2015 i 2016, motiu per el
qual se li va imposar una suspensió de 3 anys segons JGL del 12 de maig de
2016, finalitzant el termini de la suspensió el 25 de maig 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 l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del Procediment Administratiu comú de les Administracions Públiques
Aquesta Junta de Govern Local adopta el següent
ACORD:
Primer.- CONCEDIR a la Sra. Rosa Mª Conde Peñuela la renovació de la
llicència núm. 149 del mercat del Port de venda de roba de 6ml., una vegada
finalitzi el termini de la suspensió que se li va imposar per acord de JGL de data
12 de maig de 2016, havent liquidat la titular de la esmentada llicència el deute
que tenia contret amb aquest Ajuntament.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a la persona interessada, i DONAR-NE
COMPTE al Departament de Gestió Tributària als efectes d’ALTA del Padró
2019 de la taxa de prestació de serveis de mercat.
2.1.5) I. Identificació de l’expedient:
Expedient número 1108/2019 associat a 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 va sol·licitar la renovació anual del seu lloc de venda núm. 45 al mercat
setmanal del Port de venda de calçats.
Constava al Servei de Recaptació municipal, que la sol·licitant tenia pendent de
pagament en període executiu, la taxa de mercat de la parada núm. 45 del
mercat del Port de l’any 2018, tot això d’acord amb el que disposa el vigent
Reglament del mercat municipal, motiu per el qual es va desestimar la renovació
de l’esmentada llicència, segons Acord de JGL de data 26 d’abril de 2019.
En data 17 d’abril de 2019, la Sra. Esperanza García Yeste va presentar recurs
mitjançant escrit RE. 2019/3557 conforme ha liquidat el deute que tenia pendent
amb aquest Ajuntament, lliurant rebut de pagament de XALOC amb un import
total de 594,73.-€.

III. Fonaments de dret:
1r. Atès el que disposa l’article 11 i 15 del Reglament del mercat municipal de
venda no sedentària de la Vila de Llançà, aprovat definitivament per Decret
d’Alcaldia en data 12/01/2015.
Aquesta Junta de Govern Local adopta el següent
ACORD:
Primer. AUTORITZAR la renovació de la llicència núm. 45 del mercat del Port
de venda de calçats a la Sra. Esperanza García Yeste, amb motiu de trobar-se
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 la interessada.
2.1.6) Des de la Junta del 30 d’abril 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
3508/2019 per import de 27.897,81€ corresponent a la liquidació
d’utilització de l’abocador del mes de març.
• Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., amb el número de factura
19SM1627/1001004 per import de 67.517,35€ corresponent a la recollida
i neteja vial del mes d’abril.
• Etra Bonal, S.A., amb el número de factura 19-00467 per import de
18.020,24€ corresponent a la millora de l’enllumenat zona del port i barri
set cases.
• ABS Informatica, S.L., amb el número de factura 986 per import de
32.144,19€ corresponent al manteniment anual del programa informàtic
ABSIS.
El número assignat a l’expedient és: GEABS 1154/2019 .
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 les següents factures que s’han generat des de la Junta del 30
d’abril:
• Consell Comarcal de l’Alt Empordà, amb registre d’entrada número
3508/2019 per import de 27.897,81€ corresponent a la liquidació
d’utilització de l’abocador del mes de març.
• Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., amb el número de factura
19SM1627/1001004 per import de 67.517,35€ corresponent a la recollida
i neteja vial del mes d’abril.
• Etra Bonal, S.A., amb el número de factura 19-00467 per import de
18.020,24€ corresponent a la millora de l’enllumenat zona del port i barri
set cases.
ABS Informatica, S.L., amb el número de factura 986 per import de 32.144,19€
corresponent al manteniment anual del programa informàtic ABSIS.

2.1.7) En data 17 de maig d’enguany, el senyor David Quintana en representació
de la seva mare Joaquima Estall, mitjançant escrit registrat d´entrada amb el
número 4488, sol·licita la dispensa de la presentació de l’aval per a la sol.licitud
d’un fraccionament del deute pendent de 1.476,70.-€ a raó de 36 mesos.
L’article 53 de l’Ordenança Fiscal número 1 General de gestió, recaptació i
inspecció dels ingressos municipals de dret públic per a l’exercici 2018 disposa
que l’Ajuntament dispensarà a l’obligat tributari de la constitució de garanties
quan l’import principal de la totalitat dels deutes no excedeixin de 6.000.-€, el
termini del fraccionament no excedeixi d’un any, i el sol.licitant es trobi al corrent
de pagament d’altres obligacions davant l’Ajuntament.
No obstant això, i excepcionalment, la Junta de Goven Local, prèvia ponderació
de la documentació necessària i valorades les dificultats econòmiques
financeres, podrà resoldre les sol.licituds presentades ambla motivació de la
resolució corresponent.
En l’expedient presentat consten les dades econòmiques de la contribuent, es
valoren els extrems que expressa l’article esmentat de l’ordenança fiscal.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA :
Primer.- DISPENSAR a la senyora Joaquima Estall Madrilas en relació a la
presentació d’un aval per a la sol.licitud d’un fraccionament del deute contret amb
l’Ajuntament, atès que per les seves condicions econòmiques el termini sol.licitat
és de 36 mesos.
Segon.- NOTIFICAR aquest acord a l’interessats als efectes oportuns.
2.1.8) Sílvia Suarez Malats, mitjançant escrit RE 2796/2019, de data 29 de març
de 2019, sol·licita llicència per instal·lar una parada de 3 metres, de venda
d’articles de joieria artesanal amb plata i polseres de pell, al Passeig Marítim
durant els mesos d’estiu.
D’acord amb el Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el reglament
del patrimoni dels ens locals, la via pública és un bé de domini públic de
competència municipal i, per tant, és competència de l’Alcalde regular-ne l’ús.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- CONCEDIR llicència a per instal·lar una parada de venda d’articles de
joieria artesanal amb plata i polseres de pell, de 3 metres, al Passeig durant els
mesos de juliol i d’agost d’enguany, de 20 a 24 h.
L’efectivitat de la present autorització queda sotmesa al compliment de les
següents condicions:
⚫ A l’aportació del rebut de pagament de l’assegurança de responsabilitat
civil de la parada i de la còpia del pagament d’autònoms (o document que
acrediti que es forma part d’una cooperativa o similar i que s’està al corrent
de les obligacions amb Hisenda) en el termini de 10 dies a comptar des
de la rebuda de la present notificació. La no aportació de l’esmentada
documentació suposarà la revocació de la present llicència d’ocupació de
via pública. Caldrà disposar de la documentació esmentada, juntament

amb la llicència d’ocupació de via pública a la parada, durant tot l’estiu.
⚫ Al compliment de l’horari establert, de 20 a 24 h. El seu incompliment
suposarà la revocació de la present llicència. No obstant, es permetrà
començar a muntar les parades 30 minuts abans de l’hora establerta.
⚫ Al previ pagament de les taxes establertes per ocupació de via pública.
⚫ L’emplaçament i l’amidament l’efectuaran els Serveis Tècnics Municipals.
⚫ Els beneficiaris estaran obligats al compliment de les obligacions
corresponents en relació a mercaderies, venda ambulant i, si cal, sanitat
alimentària.
⚫ Els beneficiaris de l’autorització seran responsables de la neteja de
l’entorn de la instal·lació.
⚫ Un cop instal·lada la parada hauran de retirar els vehicles del Passeig
Marítim.
⚫ Es fa avinent que, com en anys anteriors, l’Ajuntament no facilitarà
electricitat per a les parades.
⚫ Quan motius d’interès municipal ho facin necessari, haurà de retirar
l’element d’ocupació.
⚫ La present autorització no suposa la pròrroga de la mateixa per a anys
posteriors.
⚫ Els dies puntuals que el Passeig Marítim estigui ocupat per algun col·lectiu
firaire, o qualsevol altre tipus d’activitat municipal, s’haurà de compartir
l’espai. Això pot suposar un canvi d’ubicació de les parades habituals.
⚫ Es recorda que l’espai autoritzat per instal·lar parades, i fer trenes, és el
que hi ha entre el Bar Restaurant Pacu-Pacu i la Gelateria Dino, qualsevol
parada situada fora d’aquest espai podrà ser retirada, en qualsevol
moment, per la Policia Local.
Segon.- APROVAR la liquidació número 1977000016 per un import de 360,00.euros, corresponent a la taxa per parades situades en terrenys d’ús públic, sense
perjudici de les que es puguin generar després de la comprovació d’amidament
per part dels Serveis Tècnics.
Tercer.- COMUNICAR a la persona interessada que haurà de personar-se a
l’Ajuntament per tal d’obtenir una tarja identificativa que haurà de col·locar en un
lloc visible de la parada.
Quart.- DONAR TRASLLAT d’aquest acord al servei de Recaptació i a la Policia
municipal pel seu coneixement i efectes.
Cinquè.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada.

2.3 Serveis d’Urbanisme
2.3.1) Ferran Baus Torroella, actuant en nom i representació de Jean François
Leys, mitjançant escrit 2278/2019, de data 14 de març de 2019, ha sol·licitat
llicència municipal per la construcció d’una piscina, a la finca situada al carrer
Llobregat, 15.
L’arquitecte tècnic municipal, en data 15 de maig de 2019, ha emès informe

favorable amb condicionants.
L’òrgan competent per a resoldre les sol·licituds de llicències és l’AlcaldePresident de la Corporació d’acord amb el que disposa l’article 21.1.q) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, que va delegar la
facultat a la Junta de Govern Local.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- CONCEDIR a Jean François Leys, llicència municipal per la
construcció d’una piscina, a la finca situada al carrer Llobregat, 15, d’acord amb
el projecte obrant a l’expedient subscrit per l’arquitecte tècnic Ferran Baus
Torroella.
La llicència queda condicionada al compliment dels condicionants generals i els
particulars següents:
Abans d’iniciar les obres caldrà presentar:
▪
Un aval de runes per un import de 242,68.- euros.
▪
Un aval per un import de 1.200,00.- euros com a garantia de urbanització.
⚫ Al tractar-se d’obres en zona de protecció de Costes, s’haurà de sol.licitar
la corresponent autorització al Servei de Costes del Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el punt
7 de la disposició addicional 6a de la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de
modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret
legislatiu 1/2010, del 3 d’agost. “Correspon al departament competent en
matèria de costes d’autoritzar noves actuacions amb relació a les obres, les
instal·lacions i les activitats implantades legalment en la zona de servitud de
protecció del domini públic maritimoterrestre. Això no obstant, si aquestes
actuacions no comporten l’increment de la superfície ocupada o de la volumetria
existent, ni canvi de l’ús autoritzat, se subjecten al règim de comunicació prèvia.
En aquest cas, la persona interessada ha de presentar la comunicació
corresponent conjuntament amb la documentació acreditativa de la implantació
legal de les obres i les instal·lacions preexistents i, si l’òrgan competent en
matèria de costes no manifesta motivadament la disconformitat de l’actuació amb
la legislació aplicable en matèria de costes en el termini de dos mesos, pot dur a
terme l’actuació comunicada”

⚫ El desguàs de la piscina haurà d’anar connectat a la xarxa de
clavegueram.
⚫ 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 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.
Segon.- APROVAR la liquidació número 1905000147 per un import de 528,94.euros, corresponent a l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
Tercer.- APROVAR la liquidació número 1963000144 per un import de 108,65.euros, corresponent a la taxa administrativa.
Quart.- APROVAR la liquidació número 1979000106 per un import de 25,20.euros, corresponent a la taxa per gestió de terres.
Cinquè.- COMUNICAR a l’interessat 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 l’interessat.
2.3.2) Enrique Pasarello, actuant en nom i representació de Mariano Pasarello
Clerice, mitjançant escrit RE 1119/2019, de data 21 de març de 2019, sol·licita
llicència per instal·lar una parada de 8 metres, de venda de bijuteria, al Passeig
Marítim durant els mesos d’estiu.
D’acord amb el Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el reglament
del patrimoni dels ens locals, la via pública és un bé de domini públic de
competència municipal i, per tant, és competència de l’Alcalde regular-ne l’ús.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- CONCEDIR llicència a Mariano Pasarello Clerice per instal·lar una
parada de bijuteria, de 6 metres, al Passeig durant els mesos de juliol i d’agost
d’enguany, de 20 a 24 h.
L’efectivitat de la present autorització queda sotmesa al compliment de les
següents
condicions:
• A l’aportació del rebut de pagament de l’assegurança de responsabilitat civil
de la parada i de la còpia del pagament d’autònoms (o document que acrediti
que es forma part d’una cooperativa o similar i que s’està al corrent de les
obligacions amb Hisenda) en el termini de 10 dies a comptar des de la rebuda
de la present notificació. La no aportació de l’esmentada documentació
suposarà la revocació de la present llicència d’ocupació de via pública. Caldrà
disposar de la documentació esmentada, juntament amb la llicència
d’ocupació de via pública a la parada, durant tot l’estiu.
• Al compliment de l’horari establert, de 20 a 24 h. El seu incompliment
suposarà la revocació de la present llicència. No obstant, es permetrà
començar a muntar les parades 30 minuts abans de l’hora establerta.
• Al previ pagament de les taxes establertes per ocupació de via pública.
• L’emplaçament i l’amidament l’efectuaran els Serveis Tècnics Municipals.
• Els beneficiaris estaran obligats al compliment de les obligacions
corresponents en relació a mercaderies, venda ambulant i, si cal, sanitat
alimentària.
• Els beneficiaris de l’autorització seran responsables de la neteja de l’entorn
de la instal·lació.
• Un cop instal·lada la parada hauran de retirar els vehicles del Passeig
Marítim.
• Es fa avinent que, com en anys anteriors, l’Ajuntament no facilitarà electricitat
per a les parades.
• Quan motius d’interès municipal ho facin necessari, haurà de retirar l’element
d’ocupació.
• La present autorització no suposa la pròrroga de la mateixa per a anys
posteriors.
• Els dies puntuals que el Passeig Marítim estigui ocupat per algun col·lectiu

firaire, o qualsevol altre tipus d’activitat municipal, s’haurà de compartir
l’espai. Això pot suposar un canvi d’ubicació de les parades habituals.
• Es recorda que l’espai autoritzat per instal·lar parades, i fer trenes, és el que
hi ha entre el Bar Restaurant Pacu-Pacu i la Gelateria Dino, qualsevol parada
situada fora d’aquest espai podrà ser retirada, en qualsevol moment, per la
Policia Local.
Segon.- COMUNICAR a la persona interessada que haurà de personar-se a
l’Ajuntament per tal d’obtenir una tarja identificativa que haurà de col·locar en un
lloc visible de la parada.
Tercer.- DONAR TRASLLAT d’aquest acord al servei de Recaptació i a la Policia
municipal pel seu coneixement i efectes.
Quart.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada.
2.3.3) Mónica Noguera Prim, mitjançant escrit RE 2533/2019, de data 21 de març
de 2019, sol·licita llicència per instal·lar una parada de 4 metres, de venda de
bijuteria, roba i complements, al Passeig Marítim durant els mesos d’estiu.
D’acord amb el Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el reglament
del patrimoni dels ens locals, la via pública és un bé de domini públic de
competència municipal i, per tant, és competència de l’Alcalde regular-ne l’ús.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- CONCEDIR llicència a Mónica Noguera Prim per instal·lar una parada
de bijuteria, roba i complements, de 4 metres, al Passeig durant els mesos de
juliol i d’agost d’enguany, de 20 a 24 h.
L’efectivitat de la present autorització queda sotmesa al compliment de les
següents
condicions:
• A l’aportació del rebut de pagament de l’assegurança de responsabilitat
civil de la parada i de la còpia del pagament d’autònoms (o document que
acrediti que es forma part d’una cooperativa o similar i que s’està al corrent
de les obligacions amb Hisenda) en el termini de 10 dies a comptar des
de la rebuda de la present notificació. La no aportació de l’esmentada
documentació suposarà la revocació de la present llicència d’ocupació de
via pública. Caldrà disposar de la documentació esmentada, juntament
amb la llicència d’ocupació de via pública a la parada, durant tot l’estiu.
• Al compliment de l’horari establert, de 20 a 24 h. El seu incompliment
suposarà la revocació de la present llicència. No obstant, es permetrà
començar a muntar les parades 30 minuts abans de l’hora establerta.
• Al previ pagament de les taxes establertes per ocupació de via pública.
• L’emplaçament i l’amidament l’efectuaran els Serveis Tècnics Municipals.
• Els beneficiaris estaran obligats al compliment de les obligacions
corresponents en relació a mercaderies, venda ambulant i, si cal, sanitat
alimentària.
• Els beneficiaris de l’autorització seran responsables de la neteja de
l’entorn de la instal·lació.
• Un cop instal·lada la parada hauran de retirar els vehicles del Passeig
Marítim.

•

Es fa avinent que, com en anys anteriors, l’Ajuntament no facilitarà
electricitat per a les parades.
• Quan motius d’interès municipal ho facin necessari, haurà de retirar
l’element d’ocupació.
• La present autorització no suposa la pròrroga de la mateixa per a anys
posteriors.
• Els dies puntuals que el Passeig Marítim estigui ocupat per algun col·lectiu
firaire, o qualsevol altre tipus d’activitat municipal, s’haurà de compartir
l’espai. Això pot suposar un canvi d’ubicació de les parades habituals.
• Es recorda que l’espai autoritzat per instal·lar parades, i fer trenes, és el
que hi ha entre el Bar Restaurant Pacu-Pacu i la Gelateria Dino, qualsevol
parada situada fora d’aquest espai podrà ser retirada, en qualsevol
moment, per la Policia Local.
Segon.- APROVAR la liquidació número 1977000022 per un import de 360,00.euros, corresponent a la taxa per parades situades en terrenys d’ús públic, sense
perjudici de les que es puguin generar després de la comprovació d’amidament
per part dels Serveis Tècnics.
Tercer.- COMUNICAR a la persona interessada que haurà de personar-se a
l’Ajuntament per tal d’obtenir una tarja identificativa que haurà de col·locar en un
lloc visible de la parada.
Quart.- DONAR TRASLLAT d’aquest acord al servei de Recaptació i a la Policia
municipal pel seu coneixement i efectes.
Cinquè.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada.
2.3.4) Raymond Cholet, en data 30 d’abril de 2019, mitjançant escrit
RE2019/3871, va sol·licitar la baixa de la placa de gual número 857 i de la
reserva de la via pública situada al carrer Sant Genís, 9.
El número assignat a l’expedient és: GEABS 986/2019 - 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, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- ESTIMAR la sol·licitud de Raymond Cholet de baixa de la placa de gual
número 857 i la reserva de la via pública, situada al Sant Genís, 9.
Segon.- DONAR DE BAIXA la taxa de l’esmentada placa de gual i la reserva de
la via pública per a l’exercici 2019 i següents, prèvia aportació de la placa de gual
a l’Ajuntament.
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada per al seu
coneixement i efectes.
2.3.5) Elise Verdeille Epous. Crebassa, mitjançant escrit RE 2019/2964, sol·licita
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que es pinti una plaça per a persones amb discapacitat, al carrer Cap Ras , 2-4.
Adjunta còpia de la targeta blava d’aparcament que disposen les persones amb
discapacitat.
El número assignat a l’expedient és: GEABS 784/2019 - F121.
La Policia municipal, en data 17 d’abril de 2019 ha emès un informe favorable,
que consta a l’expedient.
L'ús comú especial dels béns de domini públic es pot subjectar a llicència d'acord
amb la naturalesa del bé, d’acord amb el que disposa l’article 56.3 del Decret
336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens
locals.
L’òrgan competent per a resoldre les sol·licituds de llicències és l’AlcaldePresident de la Corporació d’acord amb el que disposa l’article 21.1.q) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, que va delegar la
facultat a la Junta de Govern Local.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- ESTIMAR la sol·licitud de Elise Verdeille Epous. Crebassa referent a
pintar una plaça d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda propera al
carrer Cap Ras , 2-4.
Els treballs de pintura i senyalització aniran a càrrec de la Brigada Municipal.
El present acord resta condicionat al que s’assenyala a l’informe policial i que es
relaciona a continuació:
La targeta serà estrictament personal i només podrà esser utilitzada quan el seu
titular sigui transportat en el vehicle, o aquest sigui conduït per la persona amb
mobilitat reduïda titular d’aquesta.
La targeta s’haurà de col·locar en el parabrises davanter, de tal forma que el
seu anvers sigui llegible des de l’exterior del vehicle, i exposar-se pel seu control
si l’autoritat competent així ho requerís.
El titular de la targeta haurà de complir les indicacions de la Policia Local en la
interpretació de les condicions discrecionals i/o específiques de cada municipi.
La targeta només dona autorització per estacionar a les zones pintades d’ús per
a persones amb mobilitat reduïda que hi ha en tot el municipi. També en les zones
de càrrega i descàrrega i altres llocs on no es pertorbi, ni es posi en perill, la
circulació de vehicles ni la de vianants.
Queda completament prohibit estacionar en zones reservades a l’estacionament
de determinats usuaris, com taxis, autobusos, ciclomotors i motocicletes,
bicicletes, etc.; així com a les voreres i els passos de vianants.
Està prohibit estacionar en zones senyalitzades temporalment per aquesta
Policia Local, en motiu de reserva de la via pública, per qualsevol acte o
esdeveniment que requereixi tal actuació.
Segon.- ENCARREGAR a la Brigada Municipal els treballs de pintura i
senyalització. L’estacionament s’haurà de senyalitzar en cordó a l’inici del carrer
Cap Ras, a la primera plaça d’estacionament senyalitzada. Les mides i
característiques a l’hora de senyalitzar la plaça, haurien de ser d’acord amb el
que disposa l’Ordre VIV/561/2010, amb la corresponent senyal vertical R-308 de
prohibit estacionar, amb la placa complementaria de “Excepte minusvàlid”.
Tercer.- DONAR TRASLLAT d’aquest acord a la Policia Municipal i al Cap de la

Brigada municipal.
Quart.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada.

3.- Turisme, Comerç i Promoció Econòmica, Obres i Serveis i
Infraestructures
A proposta del Regidor Delegat de l’Àrea d’Obres i Activitats i Serveis i
Infraestructures s’adopten els següents acords:

3.1 Serveis de Turisme
3.1.1) L’Associació Monmar de Llançà és una entitat sense ànim de lucre, que té
com a finalitat divulgar les activitats nàutico-pesqueres de Llançà.
L’Ajuntament de Llançà, des de la seva Àrea de Turisme, Comerç i Promoció
Econòmica, té com a objectiu posar en valor les activitats nàutiques i de pesca
del municipi.
Vist l’objectiu comú d’amdues entitats, es preveu la signatura d’un conveni de
col·laboració.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Llançà i
l’Associació Monmar per a la realització d’activitats de divulgació de les activitats
nauticopesqueres de Llançà.
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 Monmar i
TRASLLADAR-LO a l’Àrea de Turisme de l’Ajuntament de Llançà.
3.1.2) L’Àrea de Turisme, Comerç i Promoció Econòmica durà a terme el
programa LlançÀctivitat (activitats de descoberta del territori - actives, culturals,
gastronòmiques i familiars) del 21 de juny al 11 de setembre. Aquest
programa d’activitats té un cost previst de 16.600.- € + IVA.
El número assignat a l’expedient és: 1115/2019 .
Consta a l’expedient informe del tècnic responsable de l’Àrea amb la relació
d’activitats i despeses previstes.
Intervenció ha emès informe de fiscalització favorable fent constar que
existeix consignació pressupostària suficient a les aplicacions pressupostàries
número 2019/432.226.99 i 2019/432.227.06.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA :
Primer.- DONAR COMPTE I CONFORMITAT del programa LlançÀctivitat que
tindrà lloc del 21 de juny al 11 de setembre.
Segon.- FACULTAR la despesa corresponent amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries número 2019/432.226.99 i 2019/432.227.06 del pressupost
general a l’exercici 2019.

Tercer.- DONAR TRASLLAT del present acord a l’Àrea d’Intervenció Municipal.
3.1.3) L’Ajuntament de Llançà, actuant com a líder del projecte transfronterer
“Valorització d’una part del sender europeu E12, camí de ronda/sender litoral
entre Argelès-sur-Mer i Roses”, ha signat un conveni de col·laboració amb els
ajuntaments de Portbou, Colera, El Port de la Selva, Cadaqués i Roses.
Val a dir que aquest projecte, valorat en 13.066,60€, va ser presentat a la
convocatòria de subvencions de l’Eurodistricte per al desenvolupament de
projectes de cooperació a l’Espai Català Transfronterer 2018 – 2019 (DOGC núm
7669, de 23 de juliol de 2018) i ha obtingut un finançament de 6.000€.
La despesa corresponent a aquest conveni per a l’Ajuntament de Llançà
consta degudament informada per Intervenció en el mateix expedient.
En el mateix conveni es fan constar les aportacions econòmiques que li
corresponen a cada Ajuntament participant, i les condicions de les mateixes.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA :
Primer.- APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Llançà i els ajuntaments de
Portbou, Colera, El Port de la Selva, Cadaqués i Roses per la realització del
projecte transfronterer “Valorització d’una part del sender europeu E12, camí de
ronda/sender litoral entre Argelès-sur-Mer i Roses”, valorat en 13.066,60€.
Segon.- APROVAR les liquidacions corresponents als Ajuntament subscrits a
aquest conveni amb les dades següents, i que s’hauran de fer efectives
mitjançant transferència bancària a favor de l’Ajuntament de Llançà en el termini
de dos mesos, a partir de la signatura del conveni, amb les aportacions següents:
- Ajuntament de Roses:
4.011,84.-€
- Ajuntament de Portbou:
1.750,74.-€
- Ajuntament de Colera:
1.600,00.-€
- Ajuntament del Port de la Selva:
1.637,68.-€
- Ajuntament de Cadaqués:
2.014,53.-€
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord als interessats als efectes oportuns.
3.3 Obres
3.3.1) La Junta de Govern Local en sessió de data 21 de desembre de 2018,
va adjudicar el contracte d’obres per la reurbanització del carrer Nicolàs
Salmerón de Llançà a l’empresa Hier Cons Empordà, S.L., per ser l’oferta
econòmicament més avantatjoses, diversos criteris d’adjudicació quantificables
automàticament, i subjecte al Plec de Clàusules Administratives Particulars, al
Plec de Prescripcions Tècniques, i a la seva oferta, així com al Projecte tècnic
de l’obra, per import de 179.000 € sense impostos, i 37.590 € d’IVA, el que fa un
total de 216.590 € IVA inclòs.
Per l’interessat s’ha aportat Certificació d’obra núm. 2, per import per import de
27.751,81€, amb la conformitat de la Direcció facultativa de l’obra.
L’esmentada despesa es computarà a l’aplicació pressupostària
2018/150.619.06 del pressupost de despeses de l’exercici 2018.
D’acord amb el que disposen els art. 118 i 131 i de conformitat amb l’establert en

la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, pel qual
s’aprova la Llei de Contractes del Sector Públic, aquesta Junta de Govern Local
adopta el següent
ACORD:
Primer.- APROVAR la certificació d’obra núm. 2, del contracte d’obres per la
reurbanització del carrer Nicolàs Salmerón de Llançà, per import de 27.751,81€,
a favor de Hier Cons Empordà, S.L..
Segon.- NOTIFICAR el present acord a l’interessat.
Tercer.- DONAR TRASLLAT de l’esmentat acord al servei d’Intervenció
municipal.
3.3.2) 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
Tipus de Tramitació: ordinària
abreujat
Codi CPV: 45233250-6 treballs de pavimentació
Valor estimat del contracte: 49.737,66 €
Pressupost base de licitació IVA exclòs:
IVA 21 %: 10.444,91 €
49.737,66 €
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

Nom empresa
Agustí y
1 Masoliver, SA
Construccions
2 Fusté, SA
3 Firtec, SA
Rubau Tarres,
4 SAU

B- Termini C- Termini
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43.445,85 12,6
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simplificat de tramitació abreujada.
L’Àrea de Contractació en data 22 de maig de 2019 a les 10:30h a través de la
Plataforma de Contractació del Sector Públic, va procedir a l’obertura del sobre
digital.
D’acord amb la clàusula dotzena del Plec de clàusules administratives, els criteris
d’adjudicació es puntuen i quantifiquen automàticament.
La classificació i puntuació obtinguda de les ofertes personades a la licitació és
la següent:
L’empresa Construccions Fusté, SA ha obtingut la millor puntuació.
Consta inscrita al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades
l’empresa proposada com a adjudicatària, i està degudament constituïda, el
signant de la proposició té poders per formular l'oferta, té la solvència econòmica,
financera i tècnica o, si escau la classificació corresponent i no està incursa en
cap prohibició per contractar.
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. ADJUDICAR el contracte d’obres de “Reparació de l’asfaltat de diversos
carrers”, a favor Construccions Fusté, SA, 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 43.445,85€ sense impostos i 9.123,62€ d’IVA,
el que fa un total de 52.569,47€ IVA inclòs.
Segon. APROVAR LA DESPESA corresponent, a càrrec de la consignació
pressupostària núm. 2019/150.619.13 del pressupost de despeses de l’exercici
2019.

Tercer. PUBLICAR l'anunci d’adjudicació en el perfil de contractant.
Quart. DESIGNAR com a responsable del contracte, Josep Alegrí i Padern,
arquitecte tècnic municipal.
Cinquè. NOTIFICAR l’adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris.
Sisè. COMUNICAR al Registre Públic de Contractes del Sector Públic les dades
bàsiques del contracte incloent la identitat de l’adjudicatari, l’import de
l’adjudicació, juntament amb el desglossament corresponent de l’IVA.
Setè.- DONAR TRASLLAT de l’esmentat acord al Servei d’Intervenció
municipal.
3.3.3) La Junta de Govern Local en sessió de data 14 de desembre de 2018, va
adjudicar el contracte d’obres de reurbanització del carrer Rafael Estela de
Llançà a l’empresa Rubau Tarres, S.A.U., per ser l’oferta econòmicament més
avantatjoses, per import de 81.390,57 € sense impostos, i 17.092,02 € d’IVA, el
que fa un total de 98.482,59 € IVA inclòs, d’acord amb Projecte tècnic, el Plec de
clàusules administratives i Plec de prescripcions tècniques.
Per l’interessat s’ha aportat Certificació d’obra núm. 1 relativa a les
obres executades durant el mes de febrer de 2019, per import de de 52.210,69€
i Certificació d’obra núm. 2 per les obres executades durant el mes de març, per
import de 21.649,48€, ambdues amb la conformitat de la Direcció facultativa de
l’obra.
D’acord amb els imports d’obra executada, resten pendent d’executar les obres
per un import de 24.622,42€.
Les esmentades obres s’han autoritzat amb càrrec a la consignació
pressupostària núm. 2018/150.619.08 del pressupost de despeses de l’exercici
2018 i a l’aplicació pressupostària del pressupost de despeses de l’exercici 2019
reservada a tal efecte.
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
adopta el següent
ACORD:
Primer.- APROVAR la certificació d’obra núm. 1 del contracte d’obres per la
“Reurbanització del carrer Rafael Estela de Llançà”, per import de 52.210,69€
IVA inclòs, a favor de Rubau Tarres, S.A.U.
Segon.- APROVAR la Certificació d’obra núm. 2, del contracte d’obres per la
“Reurbanització del carrer Rafael Estela de Llançà”, per import de 21.649,48€
IVA inclòs, a favor de Rubau Tarres, S.A.U.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a l’interessat.
Quart.- 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
màxima afluència de persones, degut a l’estat en què es troben actualment,

després de les inclemències climàtiques rebudes durant tot l’any.
Nom empresa
1 Excavacions i
Obres Rodà S.L.
2 Excavacions Malé
i Hurtós SL

A- Preu B- Termini de lliurament Per
la
Punts
Import
per Preu
Dies
25.285,20 10,0
2
23.900,00

14,9

0

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
Tipus de Tramitació: ordinària
abreujat
Codi CPV: 45112500-0 Treballs de moviment de terres
Valor estimat del contracte: 42.148,77 €
Pressupost base de licitació IVA exclòs:
IVA 21 %: 5.900,82 €
28.099,18 €
Pressupost base de licitació IVA inclòs: 34.000 €
Durada de l'execució: 2 anys
Durada màxima: 3 anys
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.
L’Àrea de Contractació en data 22 de maig de 2019 a les 12:00h a través de la
Plataforma de Contractació del Sector Públic va procedir a l’obertura del sobre
digital.
D’acord amb la clàusula tretzena del Plec de clàusules administratives, els
criteris d’adjudicació es puntuen i quantifiquen automàticament.
La classificació i puntuació obtinguda de les ofertes personades a la licitació és
la següent:

L’empresa Excavacions Malé i Hurtós SL ha obtingut la millor puntuació.
Consta inscrita al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades
l’empresa proposada com a adjudicatària, i està degudament constituïda, el
signant de la proposició té poders per formular l'oferta, té la solvència econòmica,
financera i tècnica o, si escau la classificació corresponent i no està incursa en
cap prohibició per contractar.
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. ADJUDICAR el contracte d’obres pels “Treball d’adequació i neteja de
les platges de Llançà”, a favor Excavacions Malé i Hurtós SL, 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 la Memòria
valorada dels treballs a executar, pel preu de 23.900,00 € sense impostos i
5.019,00 € d’IVA, el que fa un total de 28.919,00 € IVA inclòs.
Segon. APROVAR LA DESPESA corresponent, a càrrec de la consignació
pressupostària núm. 2019/172.227.06 del pressupost de despeses de l’exercici
2019 i fer-ne la previsió pels propers exercicis pressupostaris.
Tercer. PUBLICAR l'anunci d’adjudicació en el perfil de contractant.
Quart. DESIGNAR com a responsable del contracte, Josep Alegrí i Padern,
arquitecte tècnic municipal.
Cinquè. NOTIFICAR l’adjudicació als licitadors que no han resultat
adjudicataris.
Sisè.- COMUNICAR al Registre Públic de Contractes del Sector Públic les
dades bàsiques del contracte incloent la identitat de l’adjudicatari, l’import de
l’adjudicació, juntament amb el desglossament corresponent de l’IVA.
Setè.- DONAR TRASLLAT de l’esmentat acord al Servei d’Intervenció
municipal.
3.4 Serveis i Infraestructures
3.4.1) SOREA SA, mitjançant escrit RE 3428/2019, de 16 d’abril de 2019,
presenta relació individualitzada, d’abonats no domèstics del servei municipal
que tenen rebuts pendents de liquidar amb la referència 2615743.
Ens comuniquen la interrupció de subministrament, d’acord amb l’article 49 del
Reglament del servei municipal d’abastament domiciliari d’aigua a Llançà.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- DONAR-SE per assabentats de la interrupció de subministrament
d’aigua dels deutors que consten a la relació llistada en data amb la referència

2615743.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a SOREA SA.
3.4.2) La Sra. Rosa Baró Vilà, en escrit RE núm. 10468 de data 19 de novembre
de 2018, sol·licita que l’Ajuntament accepti el rescat del nínxol núm. 45-F del
Cementiri del Port.
Consultat el registre de nínxols, el nínxol núm. 45-F del Cementiri del Port consta
a nom del Sr. Sebastià Baró Sasot.
Consta a l’expedient l’escriptura de manifestació d’herència número 909 de data
28 de juny de 2017.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local adopta el següent
ACORD
Primer.- ACCEPTAR el rescat del nínxol núm. 45-F del Cementiri del Port.
Condicionat: Prèviament haurà d‘entregar a l’Ajuntament el títol de concessió de
l’esmentat nínxol.
Segon.- ACCEPTAR que les restes inhumades en el nínxol núm. 45-F del
Cementiri del Port siguin dipositades a la fossa comuna i, en conseqüència, no
abonar a la Sra. Baró la quantitat que li pertocaria per la cessió de l’esmentat
nínxol a l’Ajuntament.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a la persona interessada.

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:
4.4 Serveis de la Dona
4.4.1) Des de l’Àrea de Joventut del Consell Comarcal de l’Alt Empordà han
engegat accions per als casos de violències en l’àmbit de l’oci nocturn i que s’han
convertit darrerament en una de les situacions que més preocupen a nivell social
i, per la forta incidència que tenen entre la població jove.
Aquestes accions pretenen ser de prevenció, formació i intervenció, per tal
d’arribar a la transformació social en el tema que ens ocupa.
Les agressions sexuals en grup, agressions per homofòbia o transfòbia,
situacions de micromasclismes normalitzades, violència de gènere, etc... ocupen
tot sovint els espais informatius. Poden donar-se en qualsevol lloc o moment del
dia, però és d’especial importància fer-ne prevenció en l’àmbit de la nit.
Per tot això, proposen a aquest ajuntament adherir-se al Servei Comarcal de
Prevenció de les violències en l'àmbit de l'oci nocturn, mitjançant una sèrie de
reunions i intervencions instal.lant l’Espai Punt Lila, durant festes majors, que
aquest any 2019 en ser dues festes tindrien un cost total de 1.200 € segons el
pressupost obrant a l’expedient.
La Interventora acctal. en data 10-5-2019 ha emès informe en el sentit que en el
pressupost per a l’exercici 2019 consta consignació pressupostària suficient per

a la despesa proposada per un import màxim de 1.200.-€ exempt d’iva, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària número 2019/231.227.06.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA :
Primer.- ADHERIR-SE al Servei Comarcal de Prevenció de les violències en
l'àmbit de l'oci nocturn, l’any 2019 entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i
aquest ajuntament, amb un cost de 1.200 €.
Segon.- APROVAR la despesa de 1.200 €, prevista a l’aplicació pressupostària
2019/231.227.06.
Tercer.- DESIGNAR la Sra. Sílvia Barris i Roca, Regidora de l’Àrea de la Dona,
com a responsable de la coordinació del servei i FACULTAR-LA per a la
signatura del document d’adhesió a què es refereix aquest acord.
Quart.- NOTIFICAR l’acord al Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

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) CARME SABATER PAGES, actuant en nom i representació de
ASSOCIACIO GANXET PIM PAM PUNT, mitjançant escrit RE 2019/4270, de
data 13 de maig de 2019, sol·licita el 50% de la subvenció del 2019.
La sol·licitud compleix els requisits de l’article 7, i acompanya la documentació
assenyalada a l’article 10 de l’Ordenança general reguladora de la concessió de
subvencions de l’Ajuntament de Llançà.
Consta en el pressupost per a l’exercici 2019 una subvenció per import de 540 €
en concepte d’ajut directe per l’associació ASSOCIACIO GANXET PIM PAM
PUNT.
És d’aplicació la normativa prevista a la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions, el Real Decreto 887/2006, de 21 de juliol, pel que
s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, General de Subvencions, i l’Ordenança
General reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament de Llançà.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local adopta el següent
ACORD
Primer.- CONCEDIR a l’ ASSOCIACIO GANXET PIM PAM PUNT una subvenció
de 540 € en concepte d’ajut directe per a les activitats pròpies de l’entitat, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 480.00.330, del pressupost municipal per a
l’exercici 2019, amb els següents condicionants:
- Per percebre la subvenció i d’acord amb el que disposa l’art. 13.1 de
l’Ordenança, és necessari haver realitzat l’activitat subvencionada i presentar a
l’Ajuntament durant el mes següent a la data de finalització de l’activitat, els
següents documents:
1) Memòria detallada de l’activitat o activitats realitzades.
2) Factures originals corresponents a les despeses derivades de l’activitat

Segon.- AUTORITZAR el pagament l’ ASSOCIACIO GANXET PIM PAM PUNT
per import de 270€ corresponent al 50% del total concedit en concepte de
subvenció, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 480.00.330 del pressupost
municipal per l’exercici 2018.
Tercer .- DEIXAR PENDENT el pagament del 50% restant, condicionat a la
previa 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) MARINA MASÓ BUXEDA actuant en representació de l’Associació
Mandala Ioga, mitjançant escrit RE 2019/4091, de data 7 de maig de 2019,
sol·licita la inscripció de l'associació Mandala al registre d'entitats municipals de
l’Ajuntament de Llançà.
El número assignat a l’expedient és: GEABS 1051/2019 .
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA :
Primer.- INSCRIURE a l’Associació Mandala Ioga en el registre municipal
d’entitats de l’Ajuntament de Llançà.
Segon.- COMUNICAR que les associacions inscrites estan obligades a notificar
al Registre tota modificació de les dades dins del mes següent a què es
produeixi,especialment les que fan referència a modificacions dels estatuts,
canvi de domicili i renovació de càrrecs de la Junta. El pressupost i el programa
anual d’activitats es comunicaran en el mes de gener de cada any. L’
incompliment d’aquestes obligacions faculta l’Ajuntament a donar de baixa
l’associació en el Registre.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a la interessada.

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) MARTA CASAS CORNELLA, actuant en nom i representació de
NUTRILAB, SL, mitjançant escrit RE 2019/4139, de data 8 de maig de 2019,
presenta Butlletí d’anàlisis d’aliments de la Llar d’Infants “El Patinet” de Llançà
corresponent al mes d’abril de 2019, amb el resultat d’acceptable.
El número assignat a l’expedient és: GEABS 1053/2019 .
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA :
Primer.- DONAR-SE per assabentats del resultat de l’analítica favorables abans
esmentada.
Segon.- DONAR TRASLLAT d’una còpia de les analítiques a la Directora de la
Llar d’infants.

7.2 Serveis de Medi Ambient
7.2.1) S’ha elaborat el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Llançà i
l’Associació Mediambiental Xatrac per a la realització d’estades marines- camps
de treballs vies Braves.
Aquest conveni tindrà una despesa per part de l’Ajuntament de Llançà per import
de 300€ en concepte de beca per a 3 joves de Llançà per anar a altres estades
marines d’altres municipis de la costa catalana o al mateix municipi de Llançà.
La despesa corresponent a aquest conveni per a l’Ajuntament de Llançà consta
degudament informada per Intervenció en el mateix expedient.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA :
Primer.- APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Llançà i
l’Associació Mediambiental Xatrac per a la realització d’estades marines- camps
de treballs vies Braves.
Segon.- AUTORITZAR l’Alcaldia- Presidència per a la signatura de l’esmentat
conveni.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a l’interessat, i a l’àrea d’intervenció, als
efectes oportuns.

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

