Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2019/21

Junta de Govern Local

Ordinària

Data

22 / de juliol / 2019

Durada

Des de les 18:00 fins a les 19:00 hores

Lloc

Sala de Juntes

Presidida per

Francesc Guisset i Lagresa

Secretari

Carles Fita i Alegre

Nom i Cognoms

Assisteix

Carles Fita i Alegre

SÍ

Elsa Rodríguez Castaño

SÍ

Francesc Guisset i Lagresa

SÍ

Juanjo Serrán Báez

SÍ

Núria Escarpanter i Olivet

SÍ

Sara Gutiérrez Giner

SÍ

Sílvia Barris Roca

SÍ

Sònia Sarola Vila

SÍ

Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President obre la
sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia

A) PART RESOLUTIVA

Codi Validació: 9G6MSMDAXMSW6G6C5JR9657LH | Verificació: http://llanca.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 25

Tipus de convocatòria

Número: 2019-0021 Data: 06/08/2019

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA JUNTA JGL

Francesc Guisset i Lagresa (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 08/08/2019
HASH: 7acd15eded20ff6f6d60a4ce3c670bd5

Sílvia Tabernero Jódar (1 de 2)
Secretària en funcions
Data Signatura: 06/08/2019
HASH: e2f69f07da3c444acd5754cfc88cd2db

ACTA

Aprovació de l'acta de la sessió anterior, de data 11-7-2019
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Llegida l'acta de la sessió anterior, de data 11-07-2019, que ha estat tramesa
junt amb la convocatòria s'aprova per unanimitat.

1.2- HISENDA Expedient 1815/2019. Aprovació del Padró Fiscal
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer. - APROVAR el padró del Casal Esportiu corresponent a la matrícula i
l’assistència del mes de juliol d’enguany, per un import de 17.745,81.-€, que
comença pel rebut número 1970000001 a nom del Sr. Carles Trilla Gómez, i
que acaba pel rebut número 1970000137 a nom de la Sra. Rosa Maria Valls
Gómez.
Segon.- DONAR TRASLLAT al departament de Recaptació per a la seva
tramitació.”

1.2 SERVEIS D'HISENDA.- Expedient 1132/2019. Autoritzacions de Venda
Ambulant
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“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:
Amparo Heredia Jiménez mitjançant escrit amb RE.: 2019/4876 de data 5 de
juny de 2019, ha presentat recurs de reposició contra l’acord de Junta de
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El número assignat a l’expedient és: 1815/2019.

ACTA JUNTA JGL

corresponent a la matrícula i l’assistència del mes de juliol d’enguany, per un
import de 17.745,81.-€, que comença pel rebut número 1970000001 a nom
del Sr. Carles Trilla Gómez, i que acaba pel rebut número 1970000137 a nom
de la Sra. Rosa Maria Valls Gómez.

Número: 2019-0021 Data: 06/08/2019

“En data 11 de juliol d’enguany, s’ha generat el padró del Casal Esportiu

1.2- HISENDA Expedient 1814/2019. Aprovació del Padró Fiscal
Favorable

Número: 2019-0021 Data: 06/08/2019

Segon.- NOTIFICAR el present acord a la interessada”.

ACTA JUNTA JGL

Govern Local de data 1 de març de 2019, per el qual se li va desestimar la
renovació de la seva llicència per manca de pagament de les taxes de mercat
de l’any 2018.
Que la recurrent ha procedit a pagar la totalitat del deute a XALOC, segons
comprovant que s’adjunta 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 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.- ESTIMAR el recurs de reposició contra l’acord de Junta de Govern
Local de data 1 de març de 2019 presentat per la recurrent que tot seguit
s’indica, i a tal efecte RENOVAR la seva llicència:
Sol·licitant
Núm. RE
Data
Amparo Heredia Jiménez
2019/4876
05/06/2019
10 Vila

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

corresponent a la matrícula i l’assistència dels mesos de juny i juliol
d’enguany, per un import de 19.200,49.-€, que comença pel rebut número
1950000001 a nom de la Sra. Nadia Llombart Rubio, i que acaba pel rebut
número 1950000138 a nom de la Sra. Susana Arias Medrano.
El número assignat a l’expedient és: 1814/2019.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer. - APROVAR el padró del Casal d’Estiu corresponent a la matrícula i
l’assistència dels mesos de juny i juliol d’enguany, per un import de
19.200,49.-€, que comença pel rebut número 1950000001 a nom de la Sra.
Nadia Llombart Rubio, i que acaba pel rebut número 1950000138 a nom de la

Codi Validació: 9G6MSMDAXMSW6G6C5JR9657LH | Verificació: http://llanca.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 25

“En data 11 de juliol d’enguany, s’ha generat el padró del Casal d’Estiu

Sra. Susana Arias Medrano.
Segon.- DONAR TRASLLAT al departament de Recaptació per a la seva
tramitació.”

1.2 SERVEIS D'HISENDA.- Expedient 1633/2019. Autoritzacions de Venda
Ambulant
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Número: 2019-0021 Data: 06/08/2019
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Expedient número 1633/2019, associat a exp. GEABS 451/2019 – P108.
II. Antecedents:
La Sra. Djeumbe Sene, mitjançant escrit RE. 2019/5278 de data 27 de juny de
2019, formula recurs de reposició contra l’acord d’aquesta Junta de Govern
Local de data 15 de març de 2019, per el qual se li va desestimar la renovació
de la parada provisional per realitzar l’activitat de trenetes i venda de polseres
artesanes durant la temporada d’estiu al mercat setmanal del Port, per manca
de pagament de les taxes de mercat i l’OVP del Passeig Marítim dels anys
2017 i 2018.
A l’esmentat recurs de reposició, la Sra. Djeumbe Sene adjunta un Pla
d’ajornament/fraccionament del deute contret amb aquest Ajuntament,
presentat a XALOC en data 30 de maig de 2019. Així mateix, a procedit a
pagar el rebut d’autoliquidació de l’any 2019 del mercat del Port, segons
comprovant que s’adjunta 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.- ESTIMAR el recurs de reposició presentat per Djeumbe Sene, contra
l’acord d’aquesta Junta de Govern Local de data 15 de març de 2019, i a tal
efecte, RENOVAR l’autorització provisional per fer l’activitat de trenetes i
venda de polseres artesanes per a la temporada d’estiu 2019 al mercat del
Port amb 1ml., amb els següents,
CONDICIONANTS:
a) La llicència s’atorga amb caràcter provisional i tindrà una durada fins l’últim

ACTA JUNTA JGL

“I. Identificació de l’expedient:

dimecres del mes de setembre de 2019.
b) El lloc de l’activitat serà assenyalat per l’assentador de mercats.
Segon.- ADVERTIR a la Sra. Djeumbe Sene, que en cas d’incompliment del
compromís de pagament que ha presentat a XALOC, no se li autoritzarà cap
mes altre renovació al mercat no sedentari de Llançà.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a la interessada”

1. 2 Serveis d’Hisenda - Expedient 1828/2019. Autorització de Pagaments a
Justificar
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“Des de la Junta del 4 de juliol de 2019, s’han generat les següents factures

Consell Comarcal de l’Alt Empordà, amb registre d’entrada número 2019/5321
i per import de 30.427,75€, corresponent a la liquidació per utilització de
l’abocador comarcal durant el mes de maig.
Joaquin Gonzalez Carrillo obres y Construcciones, S.L., amb el número de
factura 856 per import de 25.241,01€ corresponent a la certificació número 1
per la construcció d’uns nínxols al cementiri dels ximblars.

Número: 2019-0021 Data: 06/08/2019

Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., amb número de factura
19SM1627/1001437 per import de 67.517,35€ corresponent al servei de
recollida i neteja vial del mes de juny.

ACTA JUNTA JGL

que necessiten ser aprovades per la Junta de Govern Local:

El número assignat a l’expedient és: 1828/2019.
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, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Únic.- APROVAR les següents factures que s’han generat des de la junta del
4 de juliol:
Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., amb número de factura
19SM1627/1001437 per import de 67.517,35€ corresponent al servei de
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Hier-Cons Empordà, S.L., amb el número de factura 42 per import de
44.757,14€ corresponent a la certificació número 4 per les obres de
reurbanització del carrer Nicolás Salmerón.

recollida i neteja vial del mes de juny.
Consell Comarcal de l’Alt Empordà, amb registre d’entrada número 2019/5321
i per import de 30.427,75€, corresponent a la liquidació per utilització de
l’abocador comarcal durant el mes de maig.
Joaquin Gonzalez Carrillo obres y Construcciones, S.L., amb el número de
factura 856 per import de 25.241,01€ corresponent a la certificació número 1
per la construcció d’uns nínxols al cementiri dels ximblars.

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

"Antolin Avezuela Aristu, mitjançant escrit amb RE 2019-E-RC-5187, de data
20 de juny de 2019, sol·licita llicència per instal·lar una parada de venda
d’artesania i minerals, al passeig marítim de la via pública, al Passeig Marítim
durant els mesos d'estiu.
L'òrgan competent per a resoldre les sol·licituds de llicències d'ocupació de via
pública és la Junta de Govern Local per delegació de 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.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- DENEGAR la llicència a Antolin Avezuela Aristu per instal·lar la
parada de venda d’artesania i minerals, al Passeig Marítim, atès que es
preveu la venda d'aquest tipus de producte i el lloc on es sol·licita instal·lar-la,
no hi ha prou espai.
Segon.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada."

1.3 URBANISME, OBRES I ACTIVITATS Expedient 1608/2019. Llicències
d'Ocupació
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

"La Junta de Govern Local, en sessió de data 27 de juny de 2019, va concedir
llicència a Ramon López López per instal·lar una atracció de llits elàstics i un
escalèxtric, durant la Festa del Carme d’enguany.
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Favorable

ACTA JUNTA JGL

1.3 URBANISME, OBRES I ACTIVITATS Expedient 1657/2019. Llicències
d'Ocupació

Número: 2019-0021 Data: 06/08/2019

Hier-Cons Empordà, S.L., amb el número de factura 42 per import de
44.757,14€ corresponent a la certificació número 4 per les obres de
reurbanització del carrer Nicolás Salmerón.”

Maria Augusta Frade Dos Santos, actuant en nom i representació de José
Manuel Raul de los Angeles, ha liquidat la taxa número 1977000063,
corresponent a la parada anomenada escalèxtric, que li ha estat transpassada
per Ramón López López.
L'òrgan competent per a resoldre les sol·licituds de llicències d'ocupació de via
pública és la Junta de Govern Local per delegació de 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.

Número: 2019-0021 Data: 06/08/2019
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Segon.- CONCEDIR llicència a José Manuel Raúl de los Angeles, per
instal·lar la parada anomenada escalextric, ocupant 65 m2 de la via pública,
durant la Festa del Carme d'enguany.
Tercer.- ANUL·LAR la liquidació número 1977000050, per un import de
520,00.- euros, corresponent a la taxa per ocupar la via pública amb l'atracció
anomenada escalextric.
Quart.- RECORDAR a Ramon López López, que s’ha aprovat la liquidació
número 1977000051, per un import de 400,00.- euros, corresponent a la taxa
per ocupar la via pública amb l'atracció de llits elàstics.
Cinquè.- INFORMAR a les persones interessades que la llicència queda
condicionada al compliment dels condicionants generals que s'adjunten i els
particulars següents:
1.- Al pagament de les taxes per ocupació de via pública, segons regula
l’Ordenança fiscal corresponent. La data límit de pagament es fixa en el
dimarts 15 de juliol de 2019.
2.- Cada parada haurà de disposar d’un extintor tipus PABC de 6 kg.
3.- A la presentació de la següent documentació:
a.- Assegurança de Responsabilitat Civil.
b.- Declaració jurada d’exoneració de qualsevol tipus de responsabilitat a
l’Ajuntament de Llançà.
c.- Alta IAE autònoms.
d.- Document acreditatiu de la propietat de l’atracció.
e.- Un cop instal·lada l'atracció, i abans de la seva posta en funcionament,
hauran d'acreditar la possessió del corresponent certificat d’assentament i
muntatge, visat pel Col·legi Oficial corresponent, acreditatiu que l'atracció
reuneix les condicions d'idoneïtat i tècniques suficients per a garantir
correctament la seguretat de les persones. Així mateix totes les instal·lacions
hauran de comptar amb el control inicial favorable per part d’una entitat de
control autoritzada que hagi inspeccionat el seu muntatge i comprovat el seu
funcionament.
f.- Un document certificant que les fires estan construïdes amb material
ignífug.
4.- Les instal·lacions o parades s’instal·laran el dia 10 de juliol, a la nit, a la

ACTA JUNTA JGL

Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- MODIFICAR, el punt primer de l’acord concedit en data 27 de juny de
2019, concedint llicència a Ramon López López per instal·lar una parada de
llits elàstics, ocupant 50 m2 de la via pública.

Número: 2019-0021 Data: 06/08/2019

ACTA JUNTA JGL

zona del Port assenyalada.
5.- Mantenir el lloc de la instal·lació i els seus voltants en perfectes condicions
de neteja.
6.- El nivell sonor de la música de les atraccions i parades s’haurà d’ajustar
per no provocar molèsties als veïns.
7.- Cada firaire podrà instal·lar com a màxim dues caravanes que s’hauran de
situar a l’aparcament de la zona del Camp de futbol municipal. Es podran
instal·lar a partir del dia 10 de juliol i hauran de deixar lliure l’espai, com a
màxim el dia 18 de juliol de 2019, abans de les 24 hores. Hauran de mantenir
el seu voltant en perfectes condicions de neteja i salubritat, així com tenir ben
visible la targeta d’identificació de la llicència que hauran de recollir
prèviament a les dependències municipals.
8.- Totes les atraccions i parades hauran d’haver estat retirades abans de les
24h. del dijous 17 de juliol d’enguany.
Sisè.- ADVERTIR a les persones interessades que les atraccions que estiguin
instal·lades a l'aparcament de la Gola, el dia 14, a les 22:00 hores hauran
d'aturar el seu funcionament fins finalitzats els focs d'artifici.
Setè.- COMUNICAR a les persones interessades que l'autorització municipal
no eximeix de l'obtenció d'altres permisos sectorials. En cas que aquests
siguin desfavorables, la llicència quedarà revocada, sense dret a cap
indemnització i el firaire estarà obligat a retirar l'atracció en el termini màxim
de 12 hores.
Vuitè.- DONAR TRASLLAT d'aquest acord a la Policia Municipal per tal que
vetlli per impedir l'accés a qualsevol ciutadà durant la durada dels focs, a la
zona propera i mediacions del lloc on es realitza el llançament dels focs.
Novè.- DONAR-NE TRASLLAT al Servei de Recaptació a efectes de
cobrament i a la Policia Municipal, per al seu coneixement i efectes.
Desè.- NOTIFICAR a les persones interessades als efectes pertinents."

Desfavorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Michele Angelard, mitjançant escrit amb RE 2019-E-RC-5289, de data 28 de
juny de 2019, sol·licita llicència per instal·lar una parada de venda de
productes artesanals de punt, per dies esoràdics, 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.
L'òrgan competent per a resoldre les sol·licituds de llicències d'ocupació de via
pública és la Junta de Govern Local per delegació de l'Alcalde-President de la
Corporació d'acord amb el que disposa l'article 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2
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1.3 URBANISME, OBRES I ACTIVITATS Expedient 1673/2019. Llicències
d'Ocupació

d'abril, reguladora de les bases del règim local.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- DENEGAR la llicència a Michele Angelard per instal·lar la parada de
venda de productes artesanals de punt, al Passeig Marítim, atès que es
preveu la venda d'aquest tipus de producte i el lloc on es sol·licita instal·lar-la,
no hi ha prou espai.
Segon.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada."

1.3.- URBANISME, OBRES I ACTIVITATS- Expedient 1806/2019. Llicències
d'Ocupació

Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- ESTIMAR la sol·licitud de Casimiro González Carbonero, referent a
pintar línia groga d’un metre de llarg davant del portal d’accés a la finca per
facilitar l’accés al domicili. Els treballs de pintura i senyalització aniran a càrrec
de la Brigada Municipal.
Segon.- DONAR TRASLLAT de l'acord al Cap de la Brigada Municipal als
efectes pertinents per pintar una línia groga, d’un (1m.) metre de llarg per
0,20m. d’ample, en línia amb els estacionaments, davant del portal d’accés a
la finca situada al carrer Sirena, 28.
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada.

1.3 URBANISME, OBRES O ACTIVITATS Expedient 1697/2019. Llicències
d'Ocupació
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Jose Dos Anjos Angelo, mitjançant escrit amb RE 2019-E-RE-271, de data 3
de juliol de 2019, sol·licita llicència per instal·lar una venda ambulant de
globus a les fires de la Festa del Carme ocupant 1 m2 de la via pública, durant
la Festa del Carme d'enguany.
L'òrgan competent per a resoldre les sol·licituds de llicències d'ocupació de via
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CASIMIRO GONZALEZ CARBONERO, mitjançant escrit RE ENTRA-20186783, en data 25 de juliol de 2018, ha sol·licitat que es pinti una línia groga a
l’entrada del seu domicili situat al carrer Sirena,28 per facilitar l’accés al
domicili.
La Policia Local, en data 6 de maig de 2019, ha emès un informe favorable,
que consta a l'expedient.

Número: 2019-0021 Data: 06/08/2019

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA JUNTA JGL

Favorable

pública és la Junta de Govern Local per delegació de 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.

1.3 URBANISME, OBRES I ACTIVITAT Expedient 1681/2019. Llicències
d'Ocupació
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“Miquel Vilà Ruiz, mitjançant escrit RE 2019-E-RC-5330, de data 2 de juliol de

2019, sol·licita llicència per col·locar un rètol al principi del carrer Castellar,
entre la capella del Port i la farmacia des del dia 1 de juliol fins al 31 d’agost.
L’arquitecte tècnic municipal, en data 3 de juliol de 2019, ha emès informe
favorable, fent constar que s’ocuparà 1,5 m2 de vorera.
L'òrgan competent per a resoldre les sol·licituds de llicències d'ocupació de via
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La llicència queda condicionada al compliment dels condicionants generals
que s'adjunten i els particulars següents:
1.- Al pagament de les taxes per ocupació de via pública, segons regula
l’Ordenança fiscal corresponent. La data límit de pagament es fixa en el
dimarts 15 de juliol de 2019.
2.- Les instal·lacions o parades s’instal·laran el dia 10 de juliol, a la nit, a la
zona del Port assenyalada.
3.- Mantenir el lloc de la instal·lació i els seus voltants en perfectes condicions
de neteja.
4.- Cada firaire podrà instal·lar com a màxim dues caravanes que s’hauran de
situar a l’aparcament de la zona del Camp de futbol municipal. Es podran
instal·lar a partir del dia 10 de juliol i hauran de deixar lliure l’espai, com a
màxim el dia 18 de juliol de 2019, abans de les 24 hores. Hauran de mantenir
el seu voltant en perfectes condicions de neteja i salubritat, així com tenir ben
visible la targeta d’identificació de la llicència que hauran de recollir
prèviament a les dependències municipals.
5.- Totes les atraccions i parades hauran d’haver estat retirades abans de les
24h. del dijous 17 de juliol d’enguany.
Segon.- APROVAR la liquidació número 1977000062, per un import de
100,00.- euros, corresponent a la taxa per ocupar la via pública amb l'atracció
de venda ambulant de globus a les fires de la Festa del Carme.
Tercer.- DONAR-NE TRASLLAT al Servei de Recaptació a efectes de
cobrament i a la Policia Municipal, per al seu coneixement i efectes.
Quart .- NOTIFICAR a les persones interessades als efectes pertinents

ACTA JUNTA JGL

Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- CONCEDIR llicència a Jose Dos Anjos Angelo per instal·lar la parada
de venda ambulant de globus a les fires de la Festa del Carme ocupant 1
m2 la via pública durant la Festa del Carme d'enguany.

pública és la Junta de Govern Local per delegació de 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
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- CONCEDIR llicència a Miquel Vilà Ruiz per col·locar un rètol al
principi del C/ Castellar entre la capella i la farmàcia, sense fixar-lo al terra.
Segon.- COMUNICAR a l’interessat, que l’Ajuntament, en qualsevol
moment, podrà demanar que es retiri o bé que es col·loqui en un altre lloc.

Cinquè.- NOTIFICAR la present resolució a l’interessat.
Sisè.- DONAR TRASLLAT a la Policia Municipal i al servei de Rendes als
efectes pertinents.”

1.3 URBANISME, OBRES I ACTIVITATS. Expedient 1776/2019. Llicències
d'Ocupació
Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

La Junta de Govern, en sessió de data 9 de novembre de 2019, va desestimar
la sol·licitud realitzada per Maria Dolors Fa Fàbrega, referent a pintar una
plaça d’aparcament per a persones amb diversitat funcional, al carrer Sant
Vicenç, cruïlla amb el carrer Floridablanca.
Maria Dolors Fa Fabrega, mitjançant escrit RE2019-E-RC-4702, en data 28 de
maig de 2019, ha sol·licitat que es pinti una plaça per a persones amb
diversitat funcional, el més a prop possible del seu habitatge del carrer Sant
Vicens, 12A.
La Policia Local, en data 4 de juliol de 2019, ha emès un informe favorable
fent constar que es podria senyalitzar la plaça al carrer Gardissó,
concretament, la primera plaça d’estacionament davant del número 22, cruïlla
amb el carrer Floridablanca, sentit Plaça de les Esplanes.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- ESTIMAR la sol·licitud de MARIA DOLORES FA FABREGA, referent
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Favorable

Número: 2019-0021 Data: 06/08/2019

Quart.- ADVERTIR a la persona interessada, que en cas, que per motius
de seguretat viaria, o bé per incompliment dels condicionants de la llicència o
per incompliment de l'ordenança de policia i bon govern, fos requerit perquè
s'enretirés l'ocupació, aquesta s'hauria d'enretirar sense dret a indemnització.

ACTA JUNTA JGL

Tercer.- APROVAR la liquidació número 1978000100 per un import de
42,00.- euros corresponent a la taxa anual d’ocupació del sòl, subsòl i volada.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“DANNI CHRISTIAN, en data 17 de maig de 2019, mitjançant escrit RE 2019-

E-RC-4476, ha sol·licitat que s’ampliï la línia groga 3 m al final del carrer
Gravina, per facilitar la circulació dels vehicles.
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.
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1.3 - URBANISME, OBRES I ACTIVITATS - Expedient 1158/2019. Llicències
d'ocupació

ACTA JUNTA JGL

a pintar una plaça d'aparcament de persones amb diversitat funcional al carrer
Gardissó, concretament, la primera plaça d’estacionament davant del número
22, cruïlla amb el carrer Floridablanca, sentit Plaça de les Esplanes. Els
treballs de pintura i senyalització aniran a càrrec de la Brigada Municipal.
Segon.- INFORMAR a la persona interessada que la utilització de places no
nominatives, només es podrà realitzar per persones que disposin de la targeta
acreditativa de discapacitat i amb els següents condicionants:
1-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.
2-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.
3-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.
4-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.
5-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.
6-Resta 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.
7.- En cas que hi hagi algun canvi respecte a la situació que ha motivat la
sol·licitud, com ara un canvi de domicili, s’hauria de comunicar a aquest
Ajuntament.
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada.
Quart.- DONAR TRASLLAT de l'acord al Cap de la Brigada Municipal als
efectes pertinents."

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 DANNI CHRISTIAN per ampliar la línia
groga 3 metres al carrer Gravina fins a la cruïlla del carrer Sebastian Elcano, i
una altra a la cruïlla amb el carrer Narcís Monturiol, per facilitar la circulació
viària dels vehicles.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“Maria Clara Vila Devenoge, mitjançant escrit RE 3850/2019, de data 30

d’abril de 2019, sol·licitant que es desplaci la ratlla blanca que marca
l’aparcament de cotxes, de la cruïlla entre el carrer Llevant i el carrer Canigó,
ja que actualment envaeix la porta del seu garatge, on hi ha la placa de gual
1071 i té dificultats per maniobrar.
La Policia Municipal, ha emès un informe favorable, fent constar que no
creuen convenient desplaçar la línia groga cap a la cruïlla, sinó que s’hauria
d’eliminar la plaça d’estacionament i pintar una línia groga de 3,00 metres
entre el garatge i la cruïlla amb el carrer Llevant.
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 Maria Clara Vila Devenoge, eliminant la
plaça d’estacionament senyalitzada al carrer Canigó, tocant el carrer Llevant, i
pintant-hi una línia groga.
Segon.- ENCARREGAR a la Brigada Municipal que pinti una línia groga de 3
metres, entre la porta de garatge amb el gual número 1071, i el carrer Llevant.
Tercer.- DONAR TRASLLAT al cap de la Brigada Municipal als efectes
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1.3 URBANISME, OBRES I ACTIVITATS Expedient 1283/2019. Llicències
d'Ocupació

ACTA JUNTA JGL

Tercer.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada per al seu
coneixement i efectes."

Número: 2019-0021 Data: 06/08/2019

Segon- DONAR TRASLLAT a la brigada municipal perquè realitzi els treballs
de pintura.

pertinents.
Quart.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada.”

1.3 URBANISME, OBRES I ACTIVITATS - Expedient 1576/2019. Llicències
d'Ocupació
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Segon.- APROVAR les liquidacions que es relacionen:
1. Número 1902009224, per un import de 63,05.- €, corresponent a la
placa de gual número 1091 i als tràmits administratius.
2. Número 1902009225, per un import de 8,15.- €, corresponent a dos
trimestres de la taxa anual per la placa de gual esmentada.
Tercer.-NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada.
Quart.- DONAR TRASLLAT al Servei de Recaptació i al cap de la Brigada
Municipal als efectes pertinents.”

1.3 URBANISME, OBRES I ACTIVITATS. Expedient 1320/2019. Llicències
d'Ocupació
Desfavorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Jordi Balagué López, actuant en nom i representació de Rafi Ahmed,
mitjançant escrit amb RE 2019-E-RE-52, de data 31 de maig de 2019,
sol·licita llicència per ocupar la via pública, amb taules i cadires, ocupant un

Número: 2019-0021 Data: 06/08/2019

Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- CONCEDIR llicència a Vicenç Heras Domingo, per col·locar una
placa de gual al carrer Josep Coll,12, previ pagament de la taxa corresponent
i supeditada al compliment de les condicions adjuntes a l’acord.
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juny de 2019, sol·licitant llicència per col·locar una placa de gual al seu
garatge de carrer Josep Coll,12.
La Policia Local, en data 12 de juliol de 2019, ha emès un informe favorable,
que consta a l’expedient.
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.

ACTA JUNTA JGL

“Vicenç Heras Domingo, mitjançant escrit RE 2019-E-RC-5158, de data 19 de

espai de 36,28 m2 al carrer Méndez Núñez i 17,44 m 2 al carrer Castellar, 64,
durant tot l’any.
L’arquitecte tècnic municipal, en data 3 de juliol de 2019, ha emès informe fent
constar que per obtenir la llicència d’ocupació de la via pública amb taules i
cadires, al carrer Méndez Núñez, cal presentar l’autorització o permís exprés
del propietari de l’edifici on es pretén adossar l’ocupació.

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.- CONCEDIR llicència a Rafi Ahmed per ocupar la via pública amb
taules i cadires al carrer Castellar, 64, a la vorera, ocupant un espai de 1
metre d’amplada per 8 metres de façana, a partir de les 22:00 de la nit.
La llicència queda condicionada al compliment dels condicionants generals
que s'adjunten i els particulars següents:
1.- En cas que per motius de seguretat viaria, o bé per incompliment dels
condicionants de la llicència o per incompliment de l'ordenança de policia i
bon govern, sigui requerit perquè s'enretiri l'ocupació, aquesta s'haurà
d'enretirar sense dret a indemnització.
2.- Només es podrà ocupar els 8 m de façana per 1 m d’amplada i a partir de
les 22:00 hores de la nit.
Segon.- DENEGAR la llicència a Rafi Ahmed, per ocupar la via pública amb
taules i cadires, al carrer Méndez Núñez, atès que no s’ha presentat el permís
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Pel que fa a l’ocupació del carrer Méndez Núñez, al no tractar-se de la seva
façana, i la impossibilitat de presentar l’autorització dels propietaris de la finca,
on es pretén adossar l’ocupació, l’arquitecte tècnic ha emès informe
desfavorable.

ACTA JUNTA JGL

L'arquitecte tècnic, en data 11 de juliol de 2019, ha emès informe fent constar
que pel que fa a la ocupació sol·licitada al carrer Castellar, 64, a la vorera,
només es pot autoritzar una amplada màxima de 1 metre per 8 metres de
façana, i sempre a partir de les 22:00 de la nit.

Número: 2019-0021 Data: 06/08/2019

Rafi Ahmed, mitjançant escrit RE 2019-E-RE-5449, presenta un document
signat per la Confraria de Pescadors de Llançà, en el qual s’exposa que
l’edifici de la Casa del Mar, no és de la seva titularitat, i que aquest, pertany a
l’Institut Social de la Seguretat Social.

exprés o autorització de la Comunitat de Propietaris de l’edifici, al que es
pretén adossar l’ocupació, o en el seu defecte, l’autorització de tots els
propietaris de l’edifici.
Tercer.- APROVAR la liquidació número 1974000050, per un import de
292,00.- euros, corresponent a la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic
amb taules i cadires amb finalitat lucrativa, al carrer Castellar.
Quart.- RATIFICAR aquesta resolució en la propera sessió de Junta de
Govern Local que se celebri.
Cinquè.- DONAR TRASLLAT al Servei de Recaptació a efectes de cobrament
i a la Policia Municipal.

Únic.- DONAR-SE PER ASSABENTATS i RATIFICAR el Decret anteriorment
transcrit, en tot el seu contingut.

1.3.-URBANISME, OBRES I ACTIVITATS- Expedient 1477/2019. Llicències
d'Ocupació per gual
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Rosa Calsina Pujol, mitjançant escrit RE 2019-E-RC-5055, de data 13 de juny
de 2019, sol·licitant llicència per col·locar una placa de gual al seu garatge,
situat al C/ La Farella,6.
La Policia Municipal, en data 11 de juliol de 2019, ha emès un informe
favorable, que consta a l'expedient.
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 llicència a Rosa Calsina Pujol, per col·locar una placa
de gual al carrer La Farella,6, previ pagament de la taxa corresponent i
supeditada al compliment de les condicions adjuntes a l'acord.
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ACORD:

ACTA JUNTA JGL

De conformitat amb l’apartat tercer del Decret transcrit , es proposa a la Junta
de Govern Local adoptar el següent

Número: 2019-0021 Data: 06/08/2019

Sisè.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada.

Segon.- APROVAR les liquidacions que es relacionen:
1.- Número 1902009226, per un import de 63,05.- €, corresponent a la placa
de gual número 1092 i als tràmits administratius.
2.- Número 1902009227, per un import de 12,05.- €, corresponent a la meitat
de la taxa anual per la placa de gual esmentada.
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada.

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“Juan Luis Gonzalez Hidalgo, mitjançant escrit RE 2019-E-RC-4954, de data

10 de juny de 2019, sol·licitant llicència per col·locar una placa de gual al seu
garatge de carrer La mina, 9.
La Policia Local, en data 9 de juliol de 2019, ha emès un informe favorable,
que consta a l’expedient.
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 llicència a Juan Luis Gonzalez Hidalgo, per col·locar una
placa de gual al carrer La mina, 9, previ pagament de la taxa corresponent i
supeditada al compliment de les condicions adjuntes a l’acord.
Segon.- APROVAR les liquidacions que es relacionen:
1. Número 1902009228, per un import de 63,05.- €, corresponent a la placa
de gual número 1093 i als tràmits administratius.
2. Número 1902009229, per un import de 8,15.- €, corresponent a la meitat de
la taxa anual per la placa de gual esmentada.
Tercer.-NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada.
Quart.- DONAR TRASLLAT al Servei de Recaptació.”

1.3 URBANISME, OBRES I ACTIVITATS Expedient 1409/2019. Llicències
d'Ocupació
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Favorable

ACTA JUNTA JGL

1.3 URBANISME, OBRES I ACTIVITATS Expedient 1415/2019. Llicències
d'Ocupació

Número: 2019-0021 Data: 06/08/2019

Quart.- DONAR TRASLLAT al Servei de Recaptació i al cap de la Brigada
Municipal als efectes pertinents."

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“Anna Giralt García, mitjançant escrit RE 2019-E-RC-4950, de data 10 de juny

1.3 URBANISME, OBRES I ACTIVITATS. Expedient 1648/2019. Llicències
d'Ocupació
Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

"Carmen Portela Romero, mitjançant escrit amb RE 2019-E-RE-199, de data
20 de juny de 2019, sol·licita llicència per ocupar la via pública, amb un
expositor de fruites, al carrer Castellar,6, ocupant un espai de 1 m2, durant la
temporada alta.
L'arquitecte tècnic, en data 11 de juliol de 2019, ha emès informe favorable
amb condicionants.
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
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Favorable

Número: 2019-0021 Data: 06/08/2019

Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- CONCEDIR llicència a Anna Giralt García, per col·locar una placa de
gual al carrer La Mina,11, previ pagament de la taxa corresponent i
supeditada al compliment de les condicions adjuntes a l’acord.
Segon.- APROVAR les liquidacions que es relacionen:
1. Número 1902009230, per un import de 63,05.- €, corresponent a la placa
de gual número 1094 i als tràmits administratius.
2. Número 1902009073, per un import de 8,15.- €, corresponent a la meitat de
la taxa anual per la placa de gual esmentada.
Tercer.-NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada.
Quart.- DONAR TRASLLAT al Servei de Recaptació.”

ACTA JUNTA JGL

de 2019, sol·licitant llicència per col·locar una placa de gual al seu garatge de
carrer La Mina,11.
La Policia Local, en data 9 de juliol de 2019, ha emès un informe favorable,
que consta a l’expedient.
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.

delegar la facultat a la Junta de Govern Local.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local

ACORDA:
Primer.- CONCEDIR llicència a Carmen Portela Romero per ocupar la via
pública amb un expositor de fruita, al carrer Castellar,6, ocupant un espai de
1m2, durant la temporada alta.
La llicència queda condicionada al compliment dels condicionants generals
que s'adjunten i els particulars següents:
1.- S’haurà de deixar en tot moment un espai lliure de pas pels vianants de la
vorera de 1,5 m essent aquesta situada arran de façana.

Segon.- APROVAR la liquidació número 1973000034, per un import de
28,75.- euros, corresponent a la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic
amb expositors.

Tercer.- DONAR TRASLLAT al Servei de Recaptació a efectes de cobrament
i a la Policia Municipal.

Quart.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada.

Número: 2019-0021 Data: 06/08/2019

3.- En cas que per motius de seguretat viaria, o bé per incompliment dels
condicionants de la llicència o per incompliment de l'ordenança de policia i
bon govern, sigui requerit perquè s'enretiri l'ocupació, aquesta s'haurà
d'enretirar sense dret a indemnització.

ACTA JUNTA JGL

2.- S'haurà de donar compliment als condicionants particulars de la
corresponent llicència d'ocupació de via pública.

Favorable

Tipus de
votació:
Unanimitat/
Assentiment

“ La Junta de Govern Local de data 15 de març de 2019 va aprovar iniciar

l’expedient per a la contractació del subministrament mitjançant arrendament
financer modalitat leasing, d’un vehicle grua per la Policia Local, mitjançant
procediment obert simplificat, tramitació ordinària.
L’empresa Interdiesel, S.A. és la única empresa que es persona a la licitació.
En data 30 de maig de 2019, R.E. 2019/4755, Interdiesel, S.A. comunica que el
model ofertat és el Bàsic, el qual no incorpora aire condicionat tal com estableix el
PPT, i sol·licita que es desestimi l’adjudicació de la licitació al seu favor seu per
no donar compliment amb el PPT i la devolució de la garantia definitiva
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1.5 SERVEIS D'INTERIOR. Inici expedient per la contractació del subministrament
d'una grua per laPolicia Local

dipositada.
Atès l’incompliment del que disposen els Plecs de Prescripcions Tècniques per
part de l’únic licitador que s’ha personat, la Junta de Govern Local de data 6 de
juny de 2019 acorda declarar deserta la licitació del contracte de
subministrament, mitjançant arrendament en la modalitat de Leasing financer,
d’un vehicle grua per la Policia Local, per no existir cap oferta de cap licitador que
doni compliment al Plec de Prescripcions tècniques.

El contracte comporta despeses de caràcter plurianual, motiu pel qual la seva
autorització o realització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzin
els respectius Pressupostos municipals.
Per la Secretaria municipal s’ha emès informe jurídic fent contar el procediment
administratiu per a dur a terme la contractació.
Les característiques del contracte són les següents:
Tipus de contracte: Contracte de subministrament
Subtipus de contracte: Lloguer (Leasing de 48 mesos – arrendament amb opció
de compra)
Objecte del contracte: “Adquisició de vehicle grua”
Procediment de contractació: obert simplificat
Tipus de Tramitació: ordinària
Codi CPV: 42414100-2 grues
Valor estimat del contracte: 53.337€
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 53.337€ IVA 21 %: 11.200,77€
Pressupost base de licitació IVA inclòs: 64.537,77€
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Per la Intervenció municipal s’ha emès informe favorable a l’execució del
contracte, assenyalant l’òrgan competent i fent constar que consta consignació
pressupostària per un import màxim de 10.000 € IVA inclòs, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària número 2019/132.624.02, per les quotes mensuals que
li restin a l’exercici 2019 a partir de l’adjudicació del contracte, i que les quotes
restants, des que s’adjudiqui el contracte fins a la finalització del mateix, que
constarà d’un total de 48 quotes, s’haurà de preveure la consignació
pressupostària suficient per atendre aquesta despesa en els exercicis successius.

ACTA JUNTA JGL

Per Provisió d’alcaldia s’ha informat que la necessitat del contracte ve motivada
per la necessitat de donar servei als guals concedits, el control de vehicles
aparcats en la ubicació d’on es realitza mercat els dimecres, i el respecte en les
zones de càrrega i descàrrega.

Número: 2019-0021 Data: 06/08/2019

Havent quedat desert el procediment de licitació i, per tant, insatisfeta la
necessitat administrativa que ho motiva, la regidoria d’Interior s’ha emès Memòria
justificativa manifestant la necessitat d’iniciar els tràmits per a la contractació del
subministrament d’un vehicle grua per la Policia Local.

Durada: 48 mesos
Lots: no es preveu la divisió en lots del contracte
Consta a l’expedient informe sobre la conveniència de no efectuar la divisió en
lots per les característiques del contracte.
Per l'import del contracte es proposa l'adjudicació mitjançant procediment obert
simplificat.
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de
conformitat amb la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, la Junta de Govern Local

Segon.- JUSTIFICAR la celebració del contracte per tal de donar servei als guals
concedits, el control de vehicles aparcats en la ubicació d’on es realitza mercat
els dimecres, i el respecte en les zones de càrrega i descàrrega.
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.

Número: 2019-0021 Data: 06/08/2019

Primer.- INICIAR l'expedient per a la contractació del subministrament mitjançant
arrendament financer modalitat leasing, d’un vehicle grua per la Policia Local,
mitjançant procediment obert simplificat, tramitació ordinària.

ACTA JUNTA JGL

ACORDA:

Cinquè.- Donar compte de totes les actuacions a aquesta Junta de Govern Local
per a que resolgui el què sigui procedent.”

3.2 SERVEIS MUNICIPALS-Expedient 1762/2019. Canvis de Titularitat de Drets
Funeraris
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“La Sra. Isabel Pacreu Pérez, en escrit RE núm. 5191 de data 20 de juny de

2019, sol.licita la concessió de titularitat del nínxol núm. 7-C del Cementiri Els
Ximblars.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local adopta el següent
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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.

ACORD:
Primer.- CONCEDIR a la Sra. Isabel Pacreu Pérez, concessió administrativa
per l’ús privatiu del nínxol núm. 7-C del Cementiri Els Ximblars, pel termini de
cinquanta anys, d’acord amb el Plec de condicions i Reglament de Cementiri
municipal aprovats per l’Ajuntament en data 26-05-1993.
Segon.- APROVAR les liquidacions núms. 1971001463 i 1971001464 per un
import de 1.050.-€ i 33,60.-€, respectivament, a nom de la Sra. Isabel Pacreu
Pérez.

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“El Sr. Joaquim Figa Imbert, en escrit RE núm. 1583 de data 20 de febrer de

2019, sol·licita la concessió de titularitat del columbari núm. 14-D del
Cementiri Els Ximblars.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- CONCEDIR al Sr. Joaquim Figa Imbert, concessió administrativa per
l’ús privatiu del columbari núm. 14-D del Cementiri Els Ximblars, pel termini de
cinquanta anys, d’acord amb el Plec de condicions i Reglament de Cementiri
municipal aprovats per l’Ajuntament en data 26-05-1993.
Segon.- APROVAR la liquidació núm. 1971001465 per un import de 300.-€, a
nom del Sr. Joaquim Figa Imbert.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a la persona interessada. “

3.2 SERVEIS MUNICIPALS-Expedient 1792/2019. Canvis de Titularitat de Drets
Funeraris
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

"El Sr. Joaquim Figa Imbert, en escrit RE núm. 1584 de data 20 de febrer de
2019, sol.licita la concessió de titularitat del nínxol núm. 22-C del Cementiri
Els Ximblars.
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Favorable

ACTA JUNTA JGL

3.2 SERVEIS MUNICIPALS-Expedient 1781/2019. Canvis de Titularitat de Drets
Funeraris

Número: 2019-0021 Data: 06/08/2019

Tercer.- NOTIFICAR el present acord a la peticionària i DONAR TRASLLAT al
servei de Recaptació per tal de notificar la liquidació a Funerària Àltima. “

Per tot això, aquesta Junta de Govern Local adopta el següent
ACORD:
Primer.- CONCEDIR al Sr. Joaquim Figa Imbert, concessió administrativa per
l’ús privatiu del nínxol núm. 22-C del Cementiri Els Ximblars, pel termini de
cinquanta anys, d’acord amb el Plec de condicions i Reglament de Cementiri
municipal aprovats per l’Ajuntament en data 26-05-1993.
Segon.- APROVAR la liquidació núm. 1971001466 per un import de 1.050.-€,
a nom del Sr. Joaquim Figa Imbert.

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“El Sr. Ramon Granollers Feliu, en escrit RE núm. 2463 de data 19 de març

de 2019, sol·licita la concessió de titularitat del columbari núm. 29-D del
Cementiri Els Ximblars.
Consta pagada l’autoliquidació núm. 1971000006, a nom de Ramon
Granollers Feliu, per un import de 300.-€.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- CONCEDIR al Sr. Ramon Granollers Feliu, concessió administrativa
per l’ús privatiu del columbari núm. 29-D del Cementiri Els Ximblars, pel
termini de cinquanta anys, d’acord amb el Plec de condicions i Reglament de
Cementiri municipal aprovats per l’Ajuntament en data 26-05-1993.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a la persona interessada. “

3.3 OBRES - Certificació d'obres núm.4 del contracte d'obres per la
Reurbanització del C/Nicolàs Salmerón
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“ 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
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Favorable

ACTA JUNTA JGL

3.2 SERVEIS MUNICIPALS-Expedient 1805/2019. Canvis de Titularitat de Drets
Funeraris

Número: 2019-0021 Data: 06/08/2019

Tercer.- NOTIFICAR el present acord a l’interessat. “

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. 4, per import de
44.757,14€, amb la conformitat de la Direcció facultativa de l’obra.

Primer.- APROVAR la certificació d’obra núm. 4, del contracte d’obres per la
reurbanització del carrer Nicolàs Salmerón de Llançà, per import de
44.757,14€, 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.”

6.3 SERVEIS D'ACTIVITATS PÚBLIQUES. Proposta Acord JGL Aprovació
Conveni col·laboració amb Rocktail Empordà, SL
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Des de l’Àrea d’Activitats Públiques d’aquest Ajuntament s’ha iniciat el
procediment per l’elaboració i aprovació d’un conveni que té per objecte
regular la col·laboració entre l’Ajuntament de Llançà i Rocktail, SL per
l’organització i la gestió de l’espectacle musical que es realitza anualment
durant la vesprada del 14 d’agost al Pàrquing de la Gola de Llançà, en el
context del ventall d’activitats lúdiques i culturals que s’ofereixen a la
ciutadania durant el transcurs de la Festa Major d’Estiu de Llançà.
Consta a l’expedient l’esborrany del text del Conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament de Llançà i Rocktail Empordà, SL per la gestió i organització de
l’actuació musical de la vesprada del 14 d’agost.
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ACORD:

ACTA JUNTA JGL

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

Número: 2019-0021 Data: 06/08/2019

L’esmentada despesa es computarà a l’aplicació pressupostària
2018/150.619.06 del pressupost de despeses de l’exercici 2018 i a l’aplicació
pressupostària 2019/150.619.01 del pressupost de despeses de l’exercici
2019.

La Prefectura de la Policia Local ha emès una Guia de Seguretat, Prevenció i
Emergències que haurà de regir la celebració del concert de la vesprada del
14 d’agost. A tal efecte, l’enginyer tècnic industrial ha emès Informe valorant
els costos requerits per tal que la celebració de l’espectacle es desenvolupi
amb les garanties instruïdes a la guia de seguretat, prevenció i emergència
esmentada.
Per la Intervenció municipal s’ha emès informe on es fa constar que no consta
consignació pressupostària suficient i condiciona la despesa proposada a la
tramitació de l’expedient de modificació de crèdit 01/2019 per tal d’habilitar
consignació pressupostària a l’aplicació econòmica número 2019/330.226.09.
Per tot això, la Junta de Govern Local

Segon.- AUTORITZAR l’Alcalde-President d’aquesta corporació, el Sr.
Francesc Guisset i Lagresa, per a la signatura del conveni.
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord a l’empresa Rocktail Empordà, SL.
Quart.- PUBLICAR el contingut íntegre del Conveni a la seu electrònica
municipal.”

Número: 2019-0021 Data: 06/08/2019

Primer.- APROVAR el conveni de col·laboració a subscriure entre
l’Ajuntament de Llançà i Rocktail Empordà, SL per la gestió i organització de
l’actuació musical de la vesprada del 14 d’agost.

ACTA JUNTA JGL

ACORDA:
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