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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE
DATA 22-02-2018
A la Vila de Llançà, a vint-i-dos de febrer de dos mil divuit.
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, Sra.
Sònia López i Mallol.
Hi assisteixen també per invitació de l’Alcalde el Regidor Sr. Joan C. Mora i
Torrent, i les Regidores Sra. Sònia Sarola i Vilà i Sra. Sílvia Barris i Roca ; així
com la Interventora acctal. Sra. Sara Gutiérrez i Giner.
Actua com a Secretari el Sr. Carles Fita i Alegre, titular de la Corporació.
Oberta la sessió a les nou hores , es dóna lectura de l’acta anterior de data 1402-2018, que s’aprova. Seguidament s’entra en l’ordre del dia:
1.-Alcaldia, Govern Local, Interior, Negociació col.lectiva
A proposta de l’Alcalde, s’adopta el següent acord:
1.1 Serveis d’Alcaldia
1.1.1)Les sol·licitud dels períodes de vacances per a l’any 2018, corresponents
al personal municipal de l’Ajuntament de Llançà de les diferents àrees, ha estat
examinades.
Els Caps d’Àrea corresponents han signat la seva conformitat d’acord amb el
que estableix la Resolució del 28 de desembre de 2012, de la Secretaria
d’Estat de les Administracions Públiques, per la qual es dicten instruccions
sobre la jornada i horaris de treball del personal al servei de l’Administració
General de l’Estat i els seus organismes públics.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORD :

Primer.- APROVAR els períodes de vacances per l’any 2018 del personal
municipal de l’Ajuntament de Llançà, d’acord amb l’annex que consta unit a
l’expedient.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades.
1.1.2) El Magistrat Jutge de Jutjat Contenciós Administratiu 2 de Girona, en
data 12 de febrer de 2018, ha dictat la sentència 27/2018, en el recurs ordinari
74/2017 que va interposar l’Advocada de l’Estat Sra. Marta Ayllón Martín en
representació del Ministeri de Defensa contra els acords del Ple de
l’Ajuntament de data 12-12-2016 i de la Junta de Govern Local de data 16-22017, a fi que cessin les maniobres militars en espais no estrictament militars i
en el terme municipal de Llançà.
Ha fallat que estima el recurs contenciós administratiu interposat, anul.lant els
acords municipals per no ser ajustats a Dret i imposa les despeses del recurs a
l’Ajuntament de Llançà, d’acord amb el que disposa l’article 139 de la LJCA.
Contra la resolució pot interposar-se recurs d’apel.lació en el termini de quinze
dies des de la notificació.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- Donar-se per assabentats de la sentència 27/2018 del Magistrat
Jutge de Jutjat Contenciós Administratiu 2 de Girona, en tot el seu contingut.
Segon.- ENCARREGAR als Serveis Jurídics de la Diputació de Girona, la
interposició de recurs d’apel.lació contra la referida Sentència 27/2018.
2.- Hisenda i Urbanisme
A proposta del Regidor Delegat de l’Àrea d’Hisenda i Urbanisme, s’adopten els
següents acords:
2.1 Serveis d'Hisenda
2.1.1) En data 12 de febrer de 2018 s’han generat els Padrons anuals 2018,
provisionals, de taxes de prestació dels serveis de mercat, per un import total
de 44.834,40.-€, amb el detall següent:
- Padró Mercat de la Vila per import de 11.591,80.-€
- Padró Mercat del Port per import de 33.242,60.-€
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- APROVAR els Padrons anuals 2018 de la taxa de prestació de servei
de mercat, segons es detalla:
Padró Mercat de la Vila
11.591,80.-€
Padró Mercat del Port
33.242,60.-€
Segon.- APROVAR el període de cobrament dels esmentats padrons, que
queda establert del 15 de març al 15 de maig de 2018, ambdós inclosos.
Tercer.- ASSENYALAR com a lloc de pagament Caixabank, els terminals del
“Servicaixa”, per Internet www.llanca.cat o en les entitats col·laboradores

següents: BBVA, Banc Popular, Banc Sabadell, Banco Santander i Bankia. Als
contribuents que tinguin domiciliat el pagament a través d’una entitat bancària,
se’ls passarà el rebut directament a la mateixa.
Quart.- ASSENYALAR que, finalitzat el termini establert, els rebuts que no
hagin estat liquidats seran exigits pel procediment de cobrament en via
executiva i meritarà els corresponent recàrrec de constrenyiment, interessos de
demora i costes.
Cinquè.- EXPOSAR al públic l’esmentat padró durant un termini de vint dies, a
comptar des del dia següent al de la publicació de l’anunci en el BOP, als
efectes de possibles al·legacions que els interessats estimin adients.
Sisè.- DONAR TRASLLAT al servei de recaptació als efectes pertinents.”
2.1.2) Fets:
1. El Sr. Coronado Mataix Ferran, en representació de LA RUFA HORTA
ECOLÒGICA, SCP, mitjançant escrit R.E.: 2017/6868 de data 21 de juny
de 2017, titular de la concessió administrativa de la parada núm. 212
amb 4,00m.l. del mercat setmanal del Port, sol·licita el canvi
d’emplaçament al mercat de la Vila.
2. Que amb motiu de les últimes baixes produïdes en el darrer any, tant pel
que fa a les jubilacions, suspensions o baixa dels respectius titulars de
parades al mercat de la Vila, aquest funcionari procedeix estimar la
sol·licitud de canvi d’emplaçament de la llicència administrativa de la
parada núm. 212 a nom de LA RUFA ECOLÒGICA, SCP.
Fonaments de dret
1r. L’article 12 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 preveu els canvis d’ubicació de les parades en funció de la
disponibilitat de l’Ajuntament, pel qual els titulars de l’autorització poden
presentar una sol·licitud de canvi d’ubicació.
2n. L’òrgan competent per a resoldre les qüestions d’ocupació de via pública és
l’alcalde president de la Corporació d’acord amb el que disposa l’article 21.1.q)
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, que va
delegar la facultat a la Junta de Govern Local.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer. AUTORITZAR, a petició del titular de la llicència administrativa núm.
212 del mercat no sedentari del Port, el canvi emplaçament del la parada al
mercat de la Vila, amb els següents CONDICIONANTS:
- La ubicació de la parada serà la que determini l’Assentador municipal,
segons espai disponible.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a l’interessat, al servei de Gestió
Tributària i el departament de Recaptació.
2.1.3) Fets:
1. “Carlos Javier Montes Alaminos, mitjançant escrit R.E.: 2018/1173 amb
data 7 de febrer de 2018 i titular de la concessió administrativa de la

parada núm. 6 amb 12 m.l. del mercat setmanal de la Vila, sol·licita la
baixa de la concessió esmentada..
Fonaments de dret
1r. L’article 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 preveu la renúncia expressa i escrita del titular de la concessió
administrativa.
2n. L’òrgan competent per a resoldre les qüestions d’ocupació de via pública és
l’alcalde president de la Corporació d’acord amb el que disposa l’article 21.1.q)
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, que va
delegar la facultat a la Junta de Govern Local.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer. DECLARAR EXTINGIDA, a petició del seu actual titular Carlos Javier
Montes Alaminos, l'autorització administrativa corresponent a la parada núm.
6 del mercat no sedentari de la Vila.
Segon.- DONAR DE BAIXA l’objecte tributari al Padró de taxes de mercat
2018, pendent d’elaboració.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a l’interessat, al servei de Gestió
Tributària i el departament de Recaptació.
2.1.4) S’han presentat diverses sol·licituds de pròrroga de l’adjudicació
d’autoritzacions dels serveis de temporada del Pla d’Usos a les platges del
municipi, que seguidament es relacionen:
- En data 4 d’octubre de 2017, Carolina Torres, mitjançant registre d’entrada
número 11.075/17, va sol·licitar la renovació del permís d’ocupació dels serveis
de temporada del Pla d’Usos, amb una caseta de bar i terrassa, a la Platja de
Grifeu, per la temporada 2018.
- En data 7 de desembre de 2017, Pol Macau Sala, mitjançant registre
d’entrada número 13.128/17, va sol·licitar la renovació del permís d’ocupació
dels serveis de temporada del Pla d’Usos, amb una caseta de bar i terrassa, a
la Platja de Cau del Llop, per la temporada 2018.
- En data 11 de desembre de 2017, Xavier Garcia, en representació de
l’empresa Water Sports Llansá SL, mitjançant registre d’entrada número
13.150/17, va sol·licitar la renovació del permís d’ocupació dels serveis de
temporada del Pla d’Usos, amb planxes de windsurf, a la platja del Port, per la
temporada 2018.
-En data 12 de gener de 2018, Pau Calero i Figueras, en representació de SK
Kayak Escola de Piragüisme SL., mitjançant registre d’entrada número 292/18,
va sol·licitar la renovació de la concessió d’ocupació dels serveis de temporada
del Pla d’Usos, amb caiacs i hamaques, a la platja del Port, per la temporada
2018.
En el plec de condicions de la convocatòria del concurs per a l’adjudicació
d’autoritzacions de serveis de temporada a les platges per la temporada 20132018 hi constava el següent:

Cada adjudicatari de serveis situat en zona de domini públic marítimo-terrestre
haurà de fer efectiva una fiança fixada en el 20% del tipus mínim de licitació del
servei, a fi de garantir el compliment de les obligacions contretes.
La fiança es podrà retornar, un cop finalitzat el termini d’autorització, sempre
que s’acrediti el compliment de les obligacions, o deixar-la en dipòsit per a una
futura pròrroga de l’autorització.
Així doncs, comprovat el cànon de les diferents serveis autoritzats, l’import
d’aquesta fiança queda fixada en 1.440.-€ pel que fa a les guinguetes, 200.-€
pel que fa a les activitats nàutiques sense motor i 100.-€ pel que fa a les
hamaques.
Per altra banda, l’Ajuntament, com a titular de l’autorització, exigirà que es
constitueixi a la Caixa de Dipòsits de l’Ajuntament de Llançà, la fiança
corresponent a les instal·lacions explotades per a particulars i que s’estableix
en 3.000 euros per a les guinguetes i en 1500 euros per a la resta
d’instal·lacions, amb l’objecte de respondre a les possibles despeses
d’aixecament, si s’escau
Els adjudicataris que actualment no tinguin dipositades les esmentades fiances,
de l’import corresponent al servei pel que tenen la concessió, hauran de fer-les
efectives abans de començar la temporada.
L’òrgan competent per a resoldre les sol·licituds de llicències d’ocupació de via
pública és l’Alcalde-President de la Corporació, d’acord amb el que disposa
l’article 21.1q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, que va delegar la facultat a la Junta de Govern Local.
Per tot això, aquesta Junta de Govern adopta el següent
ACORD:
Primer.- CONCEDIR als peticionaris que es relacionen autorització per a la
ocupació de la zona marítimo-terrestre amb serveis de temporada, previ
compliment dels condicionants específics que es relacionen, per un període
màxim comprès del 26 de març a l’1 d’octubre, ambdós inclosos:
- PLATJA DEL PORT:
1- SK KAYAK Escola de Piragüisme SL– Caiacs i hamaques.
2- Water Sports Llansa SL – Planxes de windsurf.
Condicionants específics per l’activitat de windsurf a la platja del Port:
-Haurà de dipositar una fiança de 1.500.-€ a la Caixa de Dipòsits de
l’Ajuntament, amb l’objecte de respondre a les possibles despeses
d’aixecament de les instal·lacions explotades.
-

PLATJA DE CAU DEL LLOP:

1- Pol Macau Sala – Caseta bar i terrassa – 20 + 50 m2.
-

PLATJA DE GRIFEU:

1- Carolina Torres Bouyssi– Caseta bar i terrassa – 20 + 65 m2.

L’efectivitat de la present autorització queda sotmesa al compliment de les
següents condicions generals:
- A l’autorització definitiva del Departament de Territori i Sostenibilitat i
Capitania Marítima de Palamós, referent a l’ocupació de la zona de
domini públic maritimoterrestres, amb les instal·lacions i activitats del
Pla d’usos de temporada aprovat i amb els condicionants que hi
constin.
- Al pagament previ del cànon establert, dins el termini assenyalat a la
liquidació que s’adjunta, pel concepte d’ocupació de la zona
maritimoterrestre amb serveis de temporada.
- Serà zona lliure i d’ús públic general com a mínim, la franja de 6
metres des de la vora del mar en plenamar i la meitat de la superfície
de la platja un cop deduïda la franja de 6 metres.
- El titular de l’autorització no podrà iniciar l’activitat sense disposar de
la corresponent assegurança de responsabilitat civil per fer front als
danys que puguin patir els participants i tercers, durant tota la
vigència del títol administratiu, i fins la completa retirada de les
instal·lacions si s’escau, havent d’aportar a l’ajuntament còpia de la
mateixa.
Així mateix, és responsable d’adoptar les mesures necessàries per
garantir la seguretat dels espectadors, participants i públic en
general.
Segon.- APROVAR la relació de liquidacions provisionals per ocupació de la
zona marítimo-terrestre de la temporada 2018, a raó del cànon d’ocupació i
aprofitament en el domini públic marítim-terrestre dels serveis de temporada
que liquidi el Ministerio de Medio Ambiente a aquest Ajuntament, i les
Ordenances Fiscals de l’Ajuntament:
1. Liquidació número 1809000001, a nom de Carolina Torres Bouyssi, per
un import de 9.035,22.- euros.
2. Liquidació número 1809000002, a nom de Pol Macau Sala, per un
import de 10.851,13.- euros.
3. Liquidació número 1809000003, a nom de Water Sports Llansa SL, per
un import de 1.550,16.- euros.
4. Liquidació número 1809000004, a nom de Sk Kayak Escola de
Piragüisme SL, per un import de 1.550,16.- euros, corresponent als
caiacs.
5. Liquidació número 1809000005, a nom de Sk Kayak Escola de
Piragüisme SL, per un import de 516,72.-euros, corresponent a les
hamaques.
Els imports resultants de les liquidacions s’hauran d’ingressar a la Dipositaria
de l’Ajuntament dins dels següents terminis:
- 50% del cànon abans del 15 de juny.
- 50 % restant abans del 31 de juliol.
Tercer.- NOTIFICAR als interessats i DONAR COMPTE al servei de recaptació
i de Tresoreria als efectes pertinents.

2.1.5) Fets:
1.- “Ahmed Samadi, mitjançant escrit R.E.: 2018/651 de data 24 de gener de
2018 i titular de la concessió administrativa de la parada núm. 211 amb 10 m.l.
del mercat setmanal del Port, de venda de fruita i verdura, sol·licita el canvi de
l’emplaçament actual al emplaçament del mercat de la Vila.
2.- Que amb motiu de les últimes baixes produïdes en el darrer any, tant pel
que fa a les jubilacions, suspensions o baixa dels respectius titulars de parades
al mercat de la Vila, aquest funcionari procedeix estimar la sol·licitud de canvi
d’emplaçament de la llicència administrativa de la parada núm. 211 a nom de
Ahmed Samadi”
Fonaments de dret
1r. L’article 12 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 preveu els canvis d’ubicació de les parades en funció de la
disponibilitat de l’Ajuntament, pel qual els titulars de l’autorització poden
presentar una sol·licitud de canvi d’ubicació.
2n. L’òrgan competent per a resoldre les qüestions d’ocupació de via pública és
l’alcalde president de la Corporació d’acord amb el que disposa l’article 21.1.q)
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, que va
delegar la facultat a la Junta de Govern Local.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer. AUTORITZAR, a petició del titular de la llicència administrativa núm.
211 del mercat no sedentari del Port, el canvi emplaçament del la parada al
mercat de la Vila, amb els següents CONDICIONANTS:
- La ubicació de la parada serà la que determini l’Assentador municipal,
segons espai disponible.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a l’interessat, al servei de Gestió
Tributària i el departament de Recaptació.
2.1.6) Antecedents:
1. Josep Mª Verges Figuerola en representació de Jiravadee Warakansongdet,
mitjançant escrit R.E.: 2018/1335 amb data de 13 de febrer de 2018 i titular de
la concessió administrativa de la parada núm. 70 amb 8m.l. del mercat
setmanal del Port, sol·licita la baixa de la concessió esmentada...
2. Que des de l’1 de gener de 2018 fins la data d’avui, la Sra. Jiravadee
Warakansongdet, no ha fet ús del seu lloc núm. 70 al mercat setmanal del
Port...
Fonaments de dret
1r. L’article 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 preveu la renúncia expressa i escrita del titular de la concessió
administrativa.
2n. L’òrgan competent per a resoldre les qüestions d’ocupació de via pública és
l’alcalde president de la Corporació d’acord amb el que disposa l’article 21.1.q)
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, que va
delegar la facultat a la Junta de Govern Local.

Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer. DECLARAR EXTINGIDA, a petició del seu actual titular Jiravadee
Warakansongdet, l'autorització administrativa corresponent a la parada núm.
70 del mercat no sedentari del Port.
Segon.- DONAR DE BAIXA l’objecte tributari al Padró de taxes de mercat
2018, pendent d’elaboració.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a l’interessat, al servei de Gestió
Tributària i el departament de Recaptació.
2.2 Serveis d'Urbanisme
2.2.1) Francisco Javier Ortolà Vidal, mitjançant escrit RE 2016/2759, de data 4
de juliol de 2017, sol·licita que es pinti un metre més de reserva de via pública,
per tal de poder maniobrar al C/ Sarnella, 2.
En data 2 d’octubre de 2017, la Policia Local ha emès un informe favorable,
que consta a l’expedient.
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, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- CONCEDIR llicència a Francisco Javier Ortolà Vidal per pintar un
metre més de reserva de la via pública al carrer Sarnella, 2, previ pagament de
la taxa corresponent.
Segon.- APROVAR la liquidació número 1802009032 per un import de 15,80.euros, corresponent a la taxa per retocs en les senyalitzacions pintades.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a la interessada i DONAR TRASLLAT al
Servei de Recaptació a efectes de cobrament i a la Policia Municipal.
2.2.2) Maria Calsina Cervera, actuant en nom i representació de Jaume Calsina
Besalú, en data 18 de setembre de 2017, mitjançant escrit RE 2017/10641, va
sol·licitar la baixa de la placa de gual número 345, situada al carrer Castellar, 1
i la va tornar.
L’òrgan competent per a resoldre les sol·licituds de llicències és la Junta de
Govern Local, per delegaciói de l’Alcalde-President de la Corporació, d’acord
amb el que disposa l’article 21.1q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- DONAR DE BAIXA la placa de gual número 345 a nom de Jaume
Calsina Besalú, situada al carrer Castellar, 1.
Segon.- MODIFICAR el padró de taxes de l’exercici 2018, referent al canvi de
número de la placa de gual esmentada.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a l’interessat i DONAR TRASLLAT al
Servei de Rendes.

2.2.3) Albert Serra Simon, mitjançant escrit amb registre d’entrada número
2018/118, de data 8 de gener de 2018, sol·licita llicència per col·locar una placa
de gual i pintar una línia groga de 4 metres de reserva de via pública al costat
de la porta de garatge de la finca situada al c/ Guillem de Berguedà 18 casa 3.
En data 29 de gener de 2018, la Policia Local ha emès un informe favorable
amb condicionants, que consta a l’expedient.
L’òrgan competent per a resoldre les sol·licituds de llicències 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, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- CONCEDIR llicència a Albert Serra Simon per col·locar una placa de
gual al c/ Guillem de Berguedà, 18 casa 3, previ pagament de la taxa
corresponent i supeditada al compliment de les condicions adjuntes a l’acord i
els particulars següents:
- Els quatre metres (4,00m)de línia groga sol·licitats s’hauran de pintar un
cop s’hagi autoritzat i col·locat la placa de gual, i que aquesta se
emplaçaria just davant al portal d’accés de la finca, amb una amplada de
vint centímetres (0,20m).
- En el cas que es produeixi algun canvi de la situació que ha motivat la
sol·licitud, es comuniqui per la mateixa via, per tornar la senyalització a
l’estat inicial.
Segon.- APROVAR les liquidacions que es relacionen:
1. Número 10802009037, per un import de 63,05.- €, corresponent a la
placa de gual número 1061 i als tràmits administratius.
2. Número 1802009035, per un import de 16,30.- €, corresponent a la taxa
anual per la placa de gual esmentada.
3. Número 1802009036, per un import de 8,15.- €, corresponent a la taxa
anual per la reserva de la via pública.
4. Número 1802009038, per un import de 75,00.- €, corresponent a pintura
de la reserva de via pública.
Tercer.- DONAR TRASLLAT al Servei de Recaptació a efectes de cobrament.
Quart.- DONAR TRASLLAT d’aquest acord a la Policia Municipal.
Cinquè.- NOTIFICAR el present acord a l’interessat .
2.2.4) Raymond Santin Philippe Alexandre, mitjançant escrit RE 2017/11955,
en data 26 d’octubre de 2017, sol·licita que es pinti una línia groga de 4,30
metres, de reserva de la via pública, davant del seu garatge amb el número de
placa de gual 1015, situat al carrer La Farella, 34, casa 5.
En data 17 de novembre de 2017, la Policia Local ha emès un informe
favorable, que consta a l’expedient.
L’òrgan competent per a resoldre les sol·licituds de llicències 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, la Junta de Govern Local

ACORDA:
Primer.- CONCEDIR llicència a Philippe Alexandre Raymond Santin per pintar
una línia groga de 5 metres de llarg amb una amplada de 0,20 metres, a 1,80
metres de separació de la vorera, davant de la seva porta de garatge, al carrer
La Farella, 34, casa 5, 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 1802009033, per un import de 18,05.- €, corresponent a la taxa
anual per reserva de la via pública.
2. Número 1802009034, per un import de 107,55.- €, corresponent a la
taxa administrativa i la taxa per la senyalització mitjançant pintura.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a la interessada i DONAR TRASLLAT al
Servei de Recaptació a efectes de cobrament.
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) S’ha elaborat el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Llançà i
l’Associació de Comerciants de Llançà, per tal d’oferir cursos de formació i
accions de promoció de la targeta comerç Alt Empordà.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local adopta el següent
ACORD
Primer.- APROVAR el conveni entre l’associació de Comerciants de Llançà i
l’Ajuntament de Llançà en concepte de cursos de formació i accions de
promoció de la targeta comerç Alt Empordà.
Segon.- AUTORITZAR l’Alcaldia- Presidència per a la signatura de l’ esmentat
conveni.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a l’associació de Comerciants i DONAR
TRASLLAT al departament d’intervenció de l’Ajuntament de Llançà als efectes
oportuns .
3.3 Obres
3.3.1) Susanna Espona Vilar, mitjançant escrit RE 12635/2017, de data 16 de
novembre de 2017, amb el qual exposa que al carrer Banyuls, hi ha una petita
illeta enjardinada, que fa de bifurcació entre dos carrers continus, sense
senyalització i demana que es senyalitzi.
La Policia Municipal, en data 27 de novembre de 2017, ha emès informe
favorable fent constar que donada la forma de la illeta i el lloc on es troba
emplaçada, no s’hauria de senyalitzar com a rotonda, ja que es tracta d’una
illeta creada per canalitzar el trànsit.

D’acord amb l’article del Reglament General de Circulació aquest tipus d’illeta
s’ha de deixar a l’esquerra segons el sentit de la marxa i per tant, no caldria
més senyalització; però, es podria reforçar amb una senyal vertical de direcció
obligatòria al carrer Banyuls, cantonada amb el carrer Abat Oliba i al carrer
Abat Oliba, cantonada amb carrer Banyuls, una senyal vertical de direcció
prohibida i una altra de direcció obligatòria.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- ESTIMAR la petició de Susanna Espona Vilar i col·locar una senyal
vertical de direcció obligatòria al carrer Banyuls, cantonada amb el carrer Abat
Oliba i al carrer Abat Oliba, cantonada amb carrer Banyuls, una senyal vertical
de direcció prohibida i una altra de direcció obligatòria.
Segon.- DONAR TRASLLAT d’aquest acord a la Policia Municipal.
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord a la interessada.
3.4 Serveis i Infraestructures
3.4.1) La Sra. Sofia Motera Cansado, en escrit RE núm. 10698 de data 19 de
setembre de 2017, sol·licita que l’Ajuntament accepti el rescat del nínxol núm.
108-B del Cementiri Els Ximblars i la concessió del columbari núm. 27 del
mateix cementiri.
Consultat el registre de nínxols, el nínxol núm. 108-B del Cementiri Els
Ximblars consta a nom de la Sra. Sofia Motera Cansado.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- ACCEPTAR el rescat del nínxol núm. 108-B del Cementiri Els
Ximblars.
Segon.- ABONAR a la Sra. Sofia Motera Cansado la quantitat de 540,91€.
Tercer.- CONCEDIR a la Sra. Sofia Motera Cansado, concessió administrativa
per l’ús privatiu del columbari núm. 27 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.
Quart.- APROVAR la liquidació núm. 1871000001 per un import de 300€, a
nom de la Sra. Sofia Motera Cansado.
Cinquè.- NOTIFICAR el present acord a la interessada i DONAR TRASLLAT al
servei de Tresoreria per tal que s’ingressi l’import al compte bancari on es va
carregar el rebut.
3.4.2) La Sra. Maria del Carmen Igea Noguera, en escrit RE núm. 10838 de
data 22 de setembre de 2017, sol.licita el canvi de titularitat del nínxol núm. 499
del Cementiri del Port.
Consultat el registre de nínxols, el nínxol núm. 499 del Cementiri del Port
consta a nom de la Sra. Consuelo Noguera Molins.
Consta a l’expedient l’escriptura de manifestació i acceptació d’herència
número 449 de data 16 de maig de 2002.
Vistos els documents obrants a l’expedient, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:

Primer.- AUTORITZAR a la Sra. Maria del Carmen Igea Noguera el canvi de
titularitat del nínxol núm. 499 del Cementiri del Port.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a la persona interessada.
3.4.3) Joan Company Agustí, actuant en nom i representació de la CP Les
Oliveres, mitjançant escrit RE 2018/359, de data 15 de gener de 2018, ha
sol·licitat que es col·loqui una senyal de direcció prohibida a l’altra banda del
carrer Montserrat, per tal de que sigui més visible i advertir al camió de les
escombraries del risc que comporta no respectar aquesta prohibició.
La Policia Municipal, en data 29 de gener de 2018, ha emès informe fent
constar que que els vehicles que provenen del C/ Cau del llop i volen accedir a
la Ctra. Port de la Selva (GI-612) pel C/ Abat Escarré, en arribar a aquest
encreuament es troben amb una senyal de direcció prohibida R-101, a la banda
dreta del carrer, i una senyal de direcció obligatòria R-400b, a la banda
esquerra segons el sentit de la marxa.
La senyal vertical de direcció prohibida es trobava molt deteriorada per la qual
cosa es va substituir recentment per part dels operaris de la Brigada Municipal.
En el mateix informe, la Policia Municipal, fa constar que no es creu convenient
la col·locació de cap altre senyal de direcció prohibida a l’altre banda del carrer,
ja que en aquest punt n’hi ha una direcció obligatòria que compleix la mateixa
finalitat i complementa la primera. Per la qual cosa, no s’aprecia que els
conductors que accedeixen a la Ctra. GI-612 en sentit contrari puguin al·legar
manca de visibilitat.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- DESESTIMAR la sol·licitud de la CP Les Oliveres per col·locar una
senyal de direcció prohibida al carrer Montserrat, atès que a l’altre banda del
carrer, hi ha una direcció obligatòria que compleix la mateixa finalitat.
Segon.- NOTIFICAR la present resolució a l’interessat.
3.4.4) El Sr. Jaime Igea Noguera, en escrit RE núm. 10837 de data 22 de
setembre de 2017, sol.licita el canvi de titularitat del nínxol núm. 524 del
Cementiri del Port.
Consultat el registre de nínxols, el nínxol núm. 524 del Cementiri del Port
consta a nom de la Sra. Consuelo Noguera Molins.
Consta a l’expedient l’escriptura de manifestació i acceptació d’herència
número 449 de data 16 de maig de 2002.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- AUTORITZAR al Sr. Jaime Igea Noguera el canvi de titularitat del
nínxol núm. 524 del Cementiri del Port.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a la persona interessada.
3.4.5) El Sr. Manuel Jareño Iruretagoyeña, en escrit RE núm. 11059 de data 4
d’octubre de 2017, sol.licita la concessió de titularitat del columbari núm. 22 del
Cementiri Els Ximblars.
Per tot això, la Junta de Govern Local

ACORDA:
Primer.- CONCEDIR al Sr. Manuel Jareño Iruretagoyeña, concessió
administrativa per l’ús privatiu del columbari núm. 22 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 26-051993.
Segon.- APROVAR la liquidació núm. 1871000002 per un import de 300 € , a
nom del Sr. Manuel Jareño Iruretagoyeña.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord al peticionari.
3.4.6) La Sra. Carme Pinadella Romolini, en escrit RE núm. 11966 de data 26
d’octubre de 2017, sol.licita la concessió de titularitat del nínxol núm. 69-C del
Cementiri Els Ximblars.
Consta pagada l’autoliquidació núm. 1771001442, a nom de Carme Pinadella
Romolini, per un import de 950.-€.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- CONCEDIR a la Sra. Carme Pinadella Romolini, concessió
administrativa per l’ús privatiu del nínxol núm. 69-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 de maig de 1993.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a la peticionària.
3.4.7) La Sra. Helena Pol Salvà, en escrit RE núm. 13120 de data 7 de
desembre de 2017, sol.licita el canvi de titularitat dels nínxols núm. 22-F i 26-F
del Cementiri del Port.
Consultat el registre de nínxols, els nínxols núm. 22-F i 26-F del Cementiri del
Port consten a nom de la Sra. Ernestina Salvà Baró.
Consta a l’expedient l’escriptura de manifestació i acceptació d’herència
número 1332 de data 26 d’octubre de 2017.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- AUTORITZAR a la Sra. Helena Pol Salvà el canvi de titularitat dels
nínxols núm. 22-F i 26-F del Cementiri del Port.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a la persona interessada.
3.4.8) La Sra. Maria Micaela Genís Batlle, en escrit RE núm. 13159 de data 11
de desembre de 2017, sol.licita el canvi de titularitat del nínxol núm. 74-B del
Cementiri Els Ximblars.
Consultat el registre de nínxols, el nínxol núm. 74-B del Cementiri Els Ximblars
consta a nom de la Sra. Julia Calleja Muñoz.
Consta a l’expedient l’escriptura de manifestació i acceptació d’herència
número 271 de data 26 de juliol de 2007.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- AUTORITZAR a la Sra. Maria Micaela Genís Batlle el canvi de
titularitat del nínxol núm. 74-B del Cementiri Els Ximblars.

Segon.- NOTIFICAR el present acord a la persona interessada.
3.4.8) Maria Clara Vila Devenage, actuant en nom i representació de Jaume
Vila Roura, mitjançant escrit RE 2017/13130, de data 7 de desembre de 2017,
ha sol·licitat llicència per pintar una línia groga d'un metre a davant la porta de
la seva finca situada al c/ Canigó, 30, per tal de facilitar l’entrada d’un familiar
que va amb caminador.
La Policia Municipal, en data 14 de desembre de 2017, ha emès informe
favorable, amb condicionants, fent constar que la vorera mesura 0,60 metres
d’amplada i una persona amb caminador, té difícil accés a l’habitatge.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- CONCEDIR llicència a Jaume Vila Roura per pintar una línia groga d'1
metre per 0,20 metres d’amplada, davant la porta del seu habitatge situat al
carrer Canigó, 30.
La llicència queda condicionada al compliment dels condicionants següents:
- La línia s’hauria de pintar en línia amb les marques d’estacionaments.
- En cas de produir-se un canvi de la situació que ha motivat la sol·licitud,
com a canvi de domicili, etc., es comuniqui per la mateixa via, per tal de
tornar la senyalització al seu estat original.
Segon.- ENCARREGAR a la Brigada Municipal que pintin una línia groga d'1
metre per 0,20 metres d’amplada, davant la porta de l’habitatge situat al carrer
Canigó, 30, en línia amb les marques dels estacionaments existents.
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a l’interessat.
Quart.- DONAR TRASLLAT a la Policia Municipal als efectes pertinents.
3.4.9) Frederic Cardó Cervera, mitjançant escrit RE 2017/10833, de data 22 de
setembre de 2017, ha sol·licitat llicència per pintar una línia groga al carrer
Provença cruïlla amb el carrer Colon, anul·lant l’últim aparcament de manera
que sigui més fàcil maniobrar.
La Policia Municipal, en data 16 d’octubre de 2017, ha emès informe fent
constar que s’hauria de pintar una línia groga de 4 metres de llarg per 0,20
metres d’amplada, a entre l’última plaça d’estacionament i el carrer Colón.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- ESTIMAR la sol·licitud de Frederic Cardó Cervera per pintar una línea
groga anul·lant l’última plaça d’aparcament del carrer Provença, cantonada
amb el carrer Colón.
Segon.- ENCARREGAR a la Brigada Municipal que pintin una línia groga de 4
metres de llarg per 0,20 metres d’amplada, a entre l’última plaça
d’estacionament i el carrer Colón.
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a l’interessat.
Quart.- DONAR TRASLLAT a la Policia Municipal als efectes pertinents.
3.4.10) Per Providència d’Alcaldia, es varen iniciar els tràmits per contractar els
serveis d’empresa que realitzi el servei d’abalisament i instal·lació de les boies
de fondeig al litoral de Llançà a l’estiu.

Per l’enginyer tècnic municipal s’ha emès informe fent constar que els treballs a
portar a terme consisteixen en la instal·lació de l’abalisament al litoral, inclosa
la Via Brava entre les platges de Grifeu i l’antic embarcador de Sant Carles, així
com instal·lar boies de fondeig d’embarcacions i la plataforma flotant de la
platja de Grifeu, condicionat al compliment de les condicions del Pla d’Usos i
Serveis de la temporada vigent, aprovat per la Generalitat de Catalunya.
L’import de l’esmentada contractació s’estima en 30.000 € IVA inclòs per
temporada estiuenca.
Per la Intervenció municipal s’ha emès informe favorable de fiscalització a la
realització de la despesa, fent constar que existeix consignació pressupostària
a l’aplicació núm. 2018/172.227.06 del pressupost de despeses per l’exercici
2018 i que es tindrà en compte en els propers exercicis.
Per la Secretaria s’ha emès el corresponent informe jurídic sobre la legislació
aplicable i el procediment a seguir.
Que pel tipus de servei es procedent iniciar un contracte de serveis per
procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris
d’adjudicació, i per una durada de 3 anys, a prestar-se durant les temporades
d’estiu.
Per l’import del servei a realitzar, l’òrgan competent és l’Alcalde, el qual ho ha
delegat a favor de la Junta de Govern Local.
Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb allò que
estableix l’article 109 i la Disposició Addicional Segona del Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic,
Aquesta Junta de Govern Local ACORDA:
Primer. Iniciar el procediment d’adjudicació del contracte de serveis consistents
en el servei d’abalisament i instal·lació de les boies de fondeig al litoral de
Llançà a l’estiu, per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa,
diversos criteris d’adjudicació.
Segon. Que es redacti el corresponent Plec de Clàusules Administratives
Particulars i Plec de Prescripcions tècniques que ha de regir el Contracte i el
procés d’adjudicació.
Tercer. Que l’Interventor municipal faci la retenció de crèdit que acrediti
l’existència de crèdit suficient i adequat per finançar la despesa que comporta
la celebració d’aquest contracte.
Quart. Donar compte de totes les actuacions a aquesta Alcaldia per a que
resolgui el què sigui procedent.
4.- Atenció al ciutadà, Benestar i Família, Salut, Dona i Paisatge urbà
A proposta de la Regidora Delegada de l’Àrea d’Atenció al ciutadà, Benestar i
Família, Salut, Dona i Paisatge Urbà, s’adopten els següents acords:
4.2 Serveis de Benestar i Família

4.2.1) Creu Roja Llançà realitza el servei de transport amb vehicle adaptat per
a les persones de la població amb serveis discrecionals puntuals d’assistències
a Llançà.
En data 18-01-2018 presenta pressupost per continuar realitzant el servei
durant l’any 2018, amb un cost màxim de 4.704 € exempts d’IVA.
La Interventora acctal. ha informat que consta consignació pressupostària
suficient per atendre la despesa proposada per un màxim de 4.704.-€, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 2018/231.227.06, condicionada a l’aprovació
definitiva del pressupost.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- APROVAR el pressupost de Creu Roja Llançà per realitzar el servei
de transport amb vehicle adaptat per a les persones de la població amb serveis
discrecionals puntuals d’assistències a Llançà.
Segon.- APROVAR la despesa fins a un màxim de 4.704 € exempts d’IVA
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2018/231.227.06, condicionada a
l’aprovació definitiva del pressupost municipal.
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord a Creu Roja Llançà i TRASLLADAR-LO a
l’Àrea d’Intervenció municipal.
5.- Joventut, Noves tecnologies, Publicacions i Esports.
A proposta del Regidor Delegat de l’Àrea de Joventut, Noves Tecnologies,
Publicacions i Esports , s’adopten els següents acords:
5.4 Serveis d'Esports
5.4.1) Isaac Viñales Marés, motociclista llançanenc, actualment en categoria
Moto2, mitjançant escrit RE 2018/1161, de data 7 de febrer 2018, ha sol·licitat
un ajut econòmic en concepte d’esponsorització, per tal fer front a la important
despesa econòmica que li suposa la participació en les competicions.
La seva participació en el Campionat Mundial de Motociclisme, col·labora amb
la divulgació i el coneixement de la població de Llançà arreu del país, i
actualment a nivell mundial.
La intervenció municipal ha emès informe favorable, fent constar que existeix
consignació pressupostària suficient per atendre la despesa proposada per un
màxim de 6.000.-euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària número 2018/
920.226.01.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- CONCEDIR a Issac Viñales Marès, una aportació econòmica anual en
concepte d’esponsorització, per un import de 6.000.-euros per sufragar
despeses de participació en competicions de motociclisme, condicionada a la
presentació dels justificants de la despesa realitzada.
Segon.- NOTIFICAR la present acord a l’interessat i DONAR TRASLLAT a
l’Àrea d’Intervenció, als efectes oportuns.

5.4.2) Per Providència d’Alcaldia, s’ha iniciat procediment de contractació pel
subministrament de 2 mòduls prefabricats per a ús de bar al Camp de futbol.
L’Empresa ALCO GRUPO EMPRESARIAL, S.L. ha presentat pressupost per el
subministrament dels mòduls per un import de 16.265,00 € sense impostos i
3.415,65 € d’IVA, el que fa un total de 19.680,65 € IVA inclòs.
La intervenció municipal ha informat favorablement la realització de la despesa,
amb càrrec a la consignació pressupostària 2018/342.600.05 del pressupost de
despeses de l’exercici 2018.
Per l’import del contracte de subministrament, l’òrgan competent per aprovar i
adjudicar el contracte és l’Alcalde.
La normativa d’aplicació ve donada pels art. 111 i 138 del Real Decret
Legislatiu 2/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic (TRLCSP).
En virtut de les facultats assenyalades a la Disposició addicional segona,
apartat primer del TRLCSP, aquesta Junta de Govern Local adopta el següent
ACORD:
Primer.- ADJUDICAR el contracte menor de subministres a l’empresa ALCO
Grupo Empresarial, S.L., per l’ l’adquisició de dos mòduls prefabricats per a ús
de BAR pel Camp de futbol, d’acord amb la proposta presentada, per un import
total de 16.265,00 € sense impostos i 3.415,65 € d’IVA, el que fa un total de
19.680,65 € IVA inclòs.
Segon.- Autoritzar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària
2018/342.600.05 del pressupost de despeses de l’exercici 2018.
Tercer.- NOTIFICAR l’esmentat acord a l’adjudicatari.
Quart.- DONAR TRASLLAT de l’esmentada resolució al servei d’intervenció
municipal.
5.4.3) Alfonso Vila i Cuadrado en representació de Consell Esportiu de l’Alt
Empordà, en data 16 de febrer de 2018, R.E. núm. 1417, sol·licita pròrroga del
contracte de “Gestió del servei de Casal esportiu” per l’anualitat 2018.
La Junta de Govern Local de data 9 de juny de 2016, va adjudicar el contracte
per la prestació del servei de Casal esportiu, per un termini de 2 anys,
concretament els estius 2016 i 2017, per un import de 27.806,48 €/any sense
impostos, i 0 € d’IVA per ser una activitat exempta d’IVA.
La clàusula sisena del Plec de clàusules administratives, conté la previsió de la
pròrroga.
Per la Intervenció municipal s’ha emès informe favorable de fiscalització,
assenyalant que consta consignació pressupostària suficient per atendre la
despesa proposada, a l’aplicació pressupostària núm. 2018/340.227.06 del
pressupost de despeses de l’exercici 2018.
Pels Serveis Jurídics s’ha emès informe en relació a la legislació aplicable, i
assenyalant el procediment a seguir i l'òrgan competent per a prorrogar el
contracte.
Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb l’establert
als articles 23 i 303, i Disposició addicional segona del Text refós de la Llei de
contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de

novembre,
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer. PRORROGAR el contracte de gestió del “Servei del Casal esportiu” a
Consell Esportiu de l’Alt Empordà, pel termini d’un any, estiu 2018, amb
subjecció al Plec de Clàusules Administratives Particulars, al Plec de
Prescripcions Tècniques i a les propostes tècniques presentades pel licitador,
que formen part del contracte inicial.
Segon.- Autoritzar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària núm.
2018/340.227.06 del pressupost de despeses de l’exercici 2018.
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a l’interessat, emplaçant-lo per la
formalització de la pròrroga del contracte.
Quart.- DONAR TRASLLAT de l’esmentat acord a la intervenció municipal.
5.4.4) El Club Esportiu Llançà ha sol·licitat la utilització de les instal·lacions
esportives municipals per a la realització de les activitats pròpies de l’entitat, i
concretament la pràctica del futbol (entrenaments, partits amistosos o oficials,
participació en campionats, etc).
El Club Esportiu Llançà es farà càrrec de les despeses de conservació i
manteniment ordinari de les instal·lacions, i es compromet a participar i
col·laborar en la difusió dels projectes educatius, esportius, cívics i solidaris de
l’Ajuntament de Llançà per mitjà de la seva activitat esportiva. També podrà
formalitzar acords de col·laboració amb d’altres clubs esportius, escoles i
entitats cíviques per promoure el futbol a la ciutat i ajudar a difondre els valors
de l’esport entre els més joves.
Vist l’Informe de Secretaria i de conformitat amb el que disposen els articles 54
i 56 del Reglament de Patrimoni de les entitats locals, aprovat per Decret
336/1988 de 17 d'octubre, que regulen l'ús dels béns de domini públic afectes a
servei públic, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- CONCEDIR al Club Esportiu Llançà llicència per a l’ús comú especial
de les instal·lacions esportives municipals per a la realització de les activitats
pròpies de l’entitat, i concretament la pràctica de futbol, d’acord amb les
condicions fixades en el conveni que s’aprova i que forma part del present
acord.
Segon.- La llicència es concedeix per un termini de quatre anys, prorrogables
per quatre anys més.
Tercer.- El Club Esportiu Llançà es farà càrrec de la conservació i manteniment
de les instal·lacions, amb el compromís d'utilitzar el bé segons la seva
naturalesa i de lliurar-ho en l'estat en què es rebi.
Quart.- De conformitat amb l’Ordenança Fiscal 4.20, per tractar-se d’una entitat
sense ànim de lucre inscrita en el Registre municipal d’associacions, la
utilització de les instal·lacions municipals no comportarà el pagament de cap
taxa.
Cinquè.- Notificar a l'interessat la resolució de l'expedient als efectes oportuns.

7.- Ensenyament i Medi Ambient
A proposta de la Regidora Delegada d’Ensenyament i Medi Ambient, s’adopten
els següents acords:
7.1 Serveis d'Ensenyament
7.1.1) Nutrilab, S.L, mitjançant escrit R.E. núm. 1422 i 1423/2018, de data 16
de febrer de 2018,presenta Butlletí d’anàlisis d’aliments de la Llar d’Infants “El
Patinet” de Llançà corresponent al mes de febrer de 2018, amb el resultat
d’acceptable.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local adopta el següent
ACORD :
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.
7.1.2) Per Providència d’Alcaldia, es varen iniciar els tràmits per contractar els
serveis d’una empresa, que realitzi els serveis d’organització i realització del
Casal d’Estiu.
Durant els mesos d’estiu, la demanda social de la població precisa que es
realitzin activitats lúdiques i educatives per infants en edat escolar, durant el
període de vacances escolars d’estiu.
L’import de l’esmentada contractació dependrà del nombre d’inscrits al Casal.
Fins a 84 inscripcions: 41.500 € IVA inclòs.
De 85 a 100 inscripcions: 46.500 € IVA inclòs
Per la Intervenció municipal s’ha emès informe favorable de fiscalització a la
realització de la despesa, fent constar que existeix consignació pressupostària
a l’aplicació núm. 2018/320.227.06 del pressupost de despeses per l’exercici
2018 i que es tindrà en compte en l’exercici següent.
Per la Secretaria s’ha emès el corresponent informe jurídic sobre la legislació
aplicable i el procediment a seguir.
D’acord amb la característica del servei, es considera el procediment més
adequat el procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos
criteris d’adjudicació.
Per l’import del servei a realitzar, l’òrgan competent és l’Alcalde, el qual ho ha
delegat a favor de la Junta de Govern Local.
Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb allò que
estableix l’article 109 i la Disposició Addicional Segona del Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic,
Aquesta la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer. Iniciar el procediment d’adjudicació del contracte de serveis consistents
en organització i realització del Casal d’Estiu, atès que els infants en edat
escolar, durant el període de vacances escolars d’estiu, necessiten d’activitats

lúdiques i educatives, pel procediment obert, oferta econòmicament més
avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació.
Segon. Que es redacti el corresponent Plec de Clàusules Administratives
Particulars i Plec de Prescripcions tècniques que ha de regir el Contracte i el
procés d’adjudicació.
Tercer. Que l’Interventor municipal faci la retenció de crèdit que acrediti
l’existència de crèdit suficient i adequat per finançar la despesa que comporta
la celebració d’aquest contracte.
Quart. Donar compte de totes les actuacions a aquesta Alcaldia per a que
resolgui el què sigui procedent.
7.2 Serveis de Medi Ambient
7.2.1) MANEL TOLSANAS actuant en representació del Club de Tir “El Molí”,
mitjançant escrit RE núm. 2018/1214, de data 08/02/2018, ha sol·licitat una
subvenció per a les activitats pròpies de l’entitat.
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 2018 una subvenció per import de
1.350€ en concepte d’ajut directe per l’associació CLUB DE TIR "EL MOLÍ"
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’Associació CLUB DE TIR "EL MOLÍ" una subvenció de
1.350€ en concepte d’ajut directe per a les activitats pròpies de l’entitat, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 480.00.172, del pressupost municipal per a
l’exercici 2018, 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.- NOTIFICAR el present acord a l’interessat.

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

