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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL EN FUNCIONS DE DATA 31-05-2019
A la Vila de Llançà, a trenta-u de maig de dos mil dinou.
A la Casa Consistorial i sota la presidència de l’Alcalde e.f., Sr. Pere Vila i
Fulcarà, es reuneix la Junta de Govern Local en funcions amb assistència dels
Regidors i les Regidores e.f. que a continuació s’indiquen, a l’objecte de
celebrar sessió extraordinària de conformitat amb la notificació cursada.
Assistents: Sr. Francesc Guisset i Lagresa i Sr. Juanjo Serrán i Báez.

Hi assisteixen també per invitació de l’Alcalde les Regidores e.f. 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 24-05-2019, que s’aprova. Seguidament s’entra en l’ordre del
dia:
1.- Alcaldia, Govern Local i Negociació col.lectiva
A proposta de l’Alcalde, s’adopten els següents acords:
1.1 Serveis d’Alcaldia
1.1.1) El Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Girona, mitjançant escrit
RE núm. 2019-E-RC-4629 de data 23 de maig de 2019, comunica la
interposició per part de la Sra. Maria Carme Fabregó Tetilla i Cecilio Carranza
Domínguez de recurs contenciós administratiu núm. 135/2019 Procediment
abreujat secció A, contra l’Ajuntament de Llançà, contra el Decret d’Alcaldia
número 2019/120 de data 30 de gener de 2019, que declarava la
Responsabilitat Patrimonial de l’Ajuntament de llançà i fixava la indemnització
per un import de 4.674,73€.
Així mateix reclama a l’Ajuntament de Llançà la tramesa de l’expedient
administratiu corresponent, i que se citi a tots els interessats, perquè
compareguin en el procediment en el termini de nou dies.
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Excusa la seva absència la Sra. Sònia López i Mallol.

Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:

Primer.- Comparèixer davant del Jutjat Contenciós Administratiu 1 de Girona,
en el Recurs Contenciós Administratiu Procediment Abreujat núm. 135/2019.
Segon.- Trametre l’expedient administratiu al Jutjat esmentat, de conformitat
amb el que determina l’article 49 de la Llei jurisdiccional.
Tercer.- Comunicar al Jutjat de procedència la data d’entrada en el Registre
General de l’ofici esmentat, i que aquesta administració no té coneixement de
l’existència d’altres recursos contenciosos administratius en els quals puguin
concórrer els supòsits d’acumulació que preveu la llei de la jurisdicció.
Quart.- Encarregar als serveis jurídics de la Diputació de Girona la defensa de
l’Ajuntament de Llançà en el present recurs contenciós administratiu núm.
135/2019.
Cinquè.- Citar a termini a AXA, companyia asseguradora de la responsabilitat
de l’Ajuntament de Llançà, en qualitat de co -demandada, perquè en el termini
de nou dies pugui comparèixer en les actuacions judicials.
2.- Hisenda, Interior i Urbanisme
A proposta del Regidor Delegat de l’Àrea d’Hisenda, Interior
s’adopten els següents acords:

i Urbanisme,

2.1.1) Des de la Junta del 24 de maig de 2019, s’han generat les següents
factures que necessiten ser aprovades per la Junta de Govern Local:
- Hier-Cons Empordà,S.L. amb número de factura 31 per import de 27.751,81€
corresponent certificació número 2 de les obres del carrer Nicolàs Salmeron.
- Rubau Tarres, S.A., amb el número de factura 94-19 per import de 18.011,55€
corresponent a la certificació número 3 de la reurbanització del carrer Rafel
Estela.
El número assignat a l’expedient és: GEABS 1220/2019 .
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, la competència de l’adopció de l’acord pertany a la Junta de
Govern Local per delegació de les funcions d’alcaldia.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA :
Únic.- Aprovar les següents factures que s’han generat des de la Junta del 24
de maig:
-Hier-Cons Empordà,S.L. amb número de factura 31 per import de 27.751,81€
corresponent certificació número 2 de les obres del carrer Nicolàs Salmeron.
-Rubau Tarres, S.A., amb el número de factura 94-19 per import de 18.011,55€

corresponent a la certificació número 3 de la reurbanització del carrer Rafel
Estela.
2.1.2) I. Identificació de l’expedient:
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2.1 Serveis d’Hisenda
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Expedient número 1208/2019 associat a GEABS 864/2019 – P108
La Sra. Judith Jodar Caralt, en representació de l’Associació Cultural La Cortina
Màgica, mitjançant escrit RE. 2019/4594 de data 22 de maig de 2019, formula
un recurs de reposició contra l’acord d’aquesta Junta de Govern Local de data
26 de maig de 2019, pel qual se li va desestimar la renovació de la parada
provisional per realitzar l’activitat de trenetes de fils de colors durant la
temporada d’estiu 2019 al mercat setmanal del Port, pel motiu de manca de
pagament de les taxes de mercat i l’OVP del Passeig Marítim de l’any 2018.
En data 22 de maig de 2019 ha procedit a pagar la totalitat del deute, segons
comprovant que adjunta.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local adopta el següent
ACORD:
Primer.- ESTIMAR el recurs de reposició presentat per Judith Jodar Caralt, en
representació de l’Associació Cultural la Cortina Màgica contra l’acord
d’aquesta Junta de Govern Local de data 26 de maig de 2019 i a tal efecte
RENOVAR l’autorització provisional per fer l’activitat de trenetes de fils de
colors per la temporada d’estiu 2019 al mercat del Port amb 1ml.
CONDICIONANTS:
a) La llicència s’atorga amb caràcter provisional i tindrà una durada fins l’últim
dimecres del mes de setembre de 2019.
b) El lloc de l’activitat serà assenyalat per l’assentador de mercats.
Segon.- APROVAR la relació núm. 1976000089 d’aprovació de liquidacions de
taxa de mercats per import de 47,90.-€. 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) Albert Comellas Novillo, actuant en nom i representació de Teresa
Comellas Torres, en data 20 de maig de 2019 10:39, mitjançant escrit RE 2019E-RC-4512, va sol·licitar la baixa de la placa de gual número 418, situada
al carrer La Farella, 22A.
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 Teresa Comellas Torres de baixa de la placa
de gual número 418, situada al carrer La Farella, 22A.
Segon.- DONAR DE BAIXA la taxa de d'aquesta placa de gual per a l'exercici 2019 i següents, prèvia aportació de la placa a l'Ajuntament.
Tercer.- DONAR TRASLLAT d’aquest acord al Servei de Rendes.
Quart.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada per al seu
coneixement i efectes.

3.- Turisme, Comerç i
Infraestructures

Promoció Econòmica, Obres i Serveis i

A proposta del Regidor Delegat de l’Àrea d’Obres i Activitats i Serveis i
Infraestructures s’adopten els següents acords:

3.1.1) Amb motiu de la IV Trobada de Food Trucks, els dies 8 i 9 de juny de
2019, s’han presentat diverses sol·licituds per participar-hi.
Segons disposa l’article 57 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques l’òrgan administratiu que
iniciï o tramiti un procediment, qualsevol que hagi estat la seva forma
d’iniciació, podrà disposar, d’ofici o a instancia de part, la seva acumulació a
altres amb els que guardi identitat substancial o íntima connexió, sempre que
sigui el mateix òrgan qui hagi de tramitar i resoldre el procediment .
S’ha redactat i incorporat a l’expedient els Criteris de selecció per a la IV
Trobada de Food Truck.
Per aquesta raó, s’acumulen les peticions per participar a la IV Trobada de
Food Trucks que s’exposaran a continuació:
-Laura Millan Morales ha sol·licitat llicència per participar-hi amb una caravana
de menjar pa de coca artesà.
-Nuria Presas Garcia ha sol·licitat llicència per participar-hi amb una caravana
de menjar sibarita.
-Francesc Darners Sadurní ha sol·licitat llicència per participar-hi amb una
caravana d’hamburgueses.
-Iris Gusart Casola ha sol·licitat llicència per participar-hi amb una caravana de
menjar d’autor.
-Alejandro Gonalez Jimenez ha sol·licitat llicència per participar-hi amb una
caravana de menjar mexicà.
-Miguel Angel Andreu Serra ha sol·licitat llicència per participar-hi amb una
caravana de papinis .
-David Atero Viladevait ha sol·licitat llicència per participar-hi amb una caravana
de croquetes i hummus.
-Laura Margarits Molinet ha sol·licitat llicència per participar-hi amb una
caravana de creps.
-Xavier Coll Solà ha sol·licitat llicència per participar-hi amb una caravana de
cocktails.
-Gerard Lozano Castro ha sol·licitat llicència per participar-hi amb una caravana
de burguers.
-Robert Pujeu Compte ha sol·licitat llicència per participar-hi amb una caravana
d’ entrepans d’autor.
-Ingrith Liliana Candelo Cortes ha sol·licitat llicència per participar-hi amb una
caravana de menjar colombià.
-Magdalena Ana Arenos ha sol·licitat llicència per participar-hi amb una
caravana de pizzes al forn de llenya.
-Raül Cruz Borrat ha sol·licitat llicència per participar-hi amb una caravana
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3.1 Serveis de Turisme

3.3 Obres
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d’entrepans variats.
S’ha tingut en compte l’espai, el tipus de producte que s’ofereix, la proximitat
dels productes, el model de Food Truck, però, sobretot s’ha prioritzat la
diversificació de productes, intentant que el públic assistent hi pugui trobar una
àmplia varietat gastronòmica.
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.- APROVAR els criteris de selecció per la participació a la IV Trobada de
Food Trucks, que tindrà lloc els dies 8 i 9 de juny de 2019 a l’aparcament del
Port de Llançà.
Segon.- CONCEDIR als interessats que es relacionen, llicència per participar a
la IV Trobada de Food Trucks del dia 8 i 9 de juny de 2019, a l’aparcament del
Port de Llançà, previ pagament de les taxes corresponents:
-Ingrith Liliana Candelo Cortes- Les Delicies d’en Nil - menjar colombià.
-Magdalena Ana Arenos – Café Racer Food Truck- pizzes al forn de llenya.
-Gerard Lozano Castro – Nook – hamburgueses.
-Angel Cruz Galvez – La Reliquia - empanades i burgers.
-Alejandro Gonalez Jimenez – El Violetero - mexicà.
-Gloria Prat Garolera – Glo Street Food - entrepans .
-Robert Pujeu Compte – Pocavergonya- entrepans d’autor.
-Laura Margarits Molinet – El Talleret de les Creps - creps.
-Xavier Coll Solà – El Brindis- coktails.
-Tatiana Varella Rico –Gala Urban Food - menjar variat.
-Laura Millan Morales –The Coca Co FOOD- pa de coca artesà.
-Miguel Angel Andreu Serra- La Piccola di Sandro- paninis.
-Francesc Darners Sadurní- El Petit Isard- hamburgueses.
-Iris Gusart Casola- Canela Fina-menjar d’autor.
Tercer.- APROVAR les liquidacions que van des del número 1977000017 a la
número 1977000031, ambdues incloses, a nom dels interessats admesos,
referents a les taxes d’ocupació de via pública corresponent.
Quart.- FER AVINENT a tots els participants que es fixa el dia 7 de juny com
a data límit de pagament.
Les liquidacions que restin pendents a partir d’aquesta data es consideraran
revocades i, per tant, aquests interessats no podr an participar en l’esmentada
trobada.
Cinqué.- COMUNICAR a Fàbrega Goertzen, SL, Ceigrup Finques J.Company,
SL, Agència Mediterrània, SK Kayak SL, que les seves places d’estacionament
reservades no es podran fer servir entre els dies 7,8 i 9 de juny de 2019, amb
motiu de la IV Trobada de Food Trucks.
Vuitè.- NOTIFICAR als interessats i DONAR COMPTE al servei de recaptació
als efectes pertinents.

3.3.1) 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. 3 relativa a les obres
executades durant el mes d’abril de 2019, per import de 18.011,55€, 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 6.610,86€.
Les esmentades obres s’han autoritzat amb càrrec a la consignació
pressupostària 2019/150.619.08 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, Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- APROVAR la certificació d’obra núm.3 del contracte d’obres per la
“Reurbanització del carrer Rafael Estela de Llançà”, per import de 18.011,55€
IVA inclòs, a favor de Rubau Tarres, S.A.U.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a l’interessat.
Tercer.- DONAR TRASLLAT de l’esmentat acord al servei d’Intervenció
municipal.
7.- Ensenyament i Medi Ambient
A proposta de la Regidora Delegada d’Ensenyament i Medi Ambient, s’adopten
els següents acords:

7.1.1) Marta Casas, actuant en nom i representació de NUTRILAB SL,
mitjançant escrit RE 2018/11054, de data 13 de desembre de 2018, presenta
Butlletí d’anàlisis d’aliments de la Llar d’Infants “El Patinet” de Llançà
corresponent al mes de desembre de 2018, amb el resultat d’acceptable.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA :
Primer.- DONAR-SE per assabentats del resultat de l’analítica favorables
abans esmentada.
Segon.- DONAR TRASLLAT d’una còpia de les analítiques a la Directora de
la Llar d’infants.
I no havent més assumptes a tractar, per ordre del Sr. Alcalde es dóna per
acabada la sessió a les deu hores 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.
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7.1 Serveis d’Ensenyament

Codi Validació: 5HHHZXGN66G3APXPR56HKTT9Q | Verificació: http://llanca.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 7 de 7

