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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE
DATA 23-03-2018
A la Vila de Llançà, a vint-i-tres de març 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. Juanjo Serrán i Báez i Sra. Sònia López i Mallol.
Excusa la seva absència el Sr. Francesc Guisset i Lagresa.
Hi assisteixen també per invitació de l’Alcalde la Regidora Sra. Sònia Sarola i
Vilà i 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 vuit hores , es dóna lectura de l’acta anterior de data 803-2018, que s’aprova. Seguidament s’entra en l’ordre del dia:
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) I. Identificació de l’expedient:
Expedient número P108 14/2018, referent a la prorroga de la llicència
administrativa provisional per una parada al mercat setmanal de la Vila.
Antecedents:
Jordi CASELLAS COLL mitjançant escrit R.E.: 2018/886 de data 31 de gener
de 2018, sol·licita prorroga de la llicència administrativa provisional de la
parada núm. 37-0 del mercat setmanal de la Vila.
En data 8 de març de 2018, l’encarregat del mercat ha emès informe en el qual
indica:
a) Que per acord de Junta de Govern Local de data 30 de gener de 2017,
expedient P108 4/2017, es va atorgar al Sr. Jordi CASELLAS COLL,
llicència administrativa per ocupar provisionalment fins el 31 de
desembre de 2017 el lloc vacant per suspensió temporal de la parada
núm. 37, del qual el seu titular és Josep SUÑER SERRA.

b) Que l’interessat podria seguir ocupant provisionalment i per un temps
determinat aquest lloc vacant.
II. Fonaments de Dret:
1r.- Reglament del mercat municipal de venda no sedentària de la Vila de
Llançà, aprovat definitivament 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 de règim local,
que va delegar la facultat a la Junta de Govern Local.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- PRORROGAR la Llicència a Jordi CASELLAS COLL, per exercir la
venda no sedentària al mercat setmanal del dimecres a la Vila amb 8 ml. de
parada i venda de fruites i verdures, ocupant provisionalment el lloc de la
parada núm. 37, actualment amb llicència suspesa pel termini de tres anys.
Segon.- APROVAR la liquidació de taxes de mercat núm. 18 per import de
383,20..€.- en concepte de taxes de prestació de serveis de mercat 2018, a
nom de Jordi CASELLAS COLL.
Tercer.- La llicència atorgada té una vigència fins 31 de desembre de 2018
prorrogable anualment.
Quart.- NOTIFICAR el present acord i la liquidació a l’interessat i DONAR-NE
TRASLLAT al Departament de Recaptació d’aquest Ajuntament per a la seva
gestió de cobrament.
2.1.2) Antecedents:
Maria Gabarre Santiago, mitjançant escrit R.E.: 2018/2017 de data 7 de març
de 2018 i titular de la concessió administrativa de la parada núm. 46 amb 6 m.l.
del mercat setmanal de la Vila de venda de roba, sol·licita el canvi de
l’emplaçament actual al emplaçament del mercat del Port.
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 del Port, aquest funcionari procedeix estimar la sol·licitud de canvi
d’emplaçament de la llicència administrativa de la parada núm. 46 a nom de
Maria Gabarre Santiago”.
Fonaments de dret:
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.
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.
46 del mercat no sedentari de la Vila, el canvi d’emplaçament del la parada, al
mercat del Port, 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) Antecedents:
Maria Salazar Santiago, mitjançant escrit R.E.: 2018/2034 amb data 8 de març
de 2018, sol·licita autorització per a transmetre la llicència de la seva parada
núm. 81 del mercat no sedentari del Port, al seu fill Juan Salazar Salazar.
Fonaments de dret:
- Article 14 del Reglament del mercat municipal de Llançà de venda no
sedentària. (BOP Girona núm. 13 de data 21-01-2015).
- Disposició Addicional Tretzena de la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures
fiscals i financeres.
-Disposició Transitòria Segona de la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures
fiscals i financeres.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- AUTORITZAR la transmissió de la llicència núm. 81, de venda de roba
amb 8 ml del mercat no sedentari del Port, a favor del seu fill Juan Salazar
Salazar.
CONDICIONANTS:
1. La llicència atorgada té una durada fins el 7-10-2025, per donar-se en la
llicència transmesa les circumstàncies previstes a l’apartat 1 de la
Disposició Transitòria Segona de la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de
mesures Fiscals i Financeres.
2. La parada s’ubicarà en l’espai físic del mercat setmanal del Port
assenyalat amb el núm. 81.
Segon.- DECLARAR que la present autorització no està subjecte al pagament
de les taxes de mercat per concórrer en la mateixa la circumstància prevista a
l’article 4.2 a) de l’Ordenança fiscal núm. 4.25 taxa per la prestació de serveis
de mercats.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades, i DONARNE TRASLLAT al Departament de Gestió Tributària als efectes d’inclusió del
canvi de titularitat al Padró anual de taxes de mercat.
2.1.4) I. Identificació de l’expedient:
Expedient número P108 18/2018, referent a la sol·licitud de llicència
administrativa provisional per una parada al mercat setmanal del Port.
Antecedents:
Matíes Caparrós Zamora, mitjançant escrit R.E.: 2018/1995 de data 7 de març
de 2018, sol·licita llicència provisional al mercat setmanal del Port, per a la
venda d’olives marinades amb oli i espècies , amb una ocupació de 5ml.

Segons informe de l’assentador municipal de mercats, 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 del Port, hi
han vacants lliures per poder adjudicar provisionalment per un temps
determinat.
La normativa vigent per resoldre les sol·licituds relacionades amb la venda no
sedentària en el mercat municipal és la següent:
Reglament del mercat municipal de venda no sedentària de la Vila de Llançà,
aprovat definitivament per Decret d’Alcaldia en data 12-01-2015.
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 de règim local, que va
delegar la facultat a la Junta de Govern Local.
Per tot això, la Junta de Govern Local adopta el següent
ACORD:
Primer.- CONCEDIR AUTORITZACIÓ a Matíes Caparrós Zamora, en relació a
la seva sol·licitud RE.: 2018/1995 de data 7 de març de 2018, llicència
provisional al mercat setmanal del Port, per a la venda d’olives marinades amb
oli i espècies, amb una longitud de parada de 5 metres lineals que tot seguit
s’indica al mercat setmanal del Port, amb els següents,
CONDICIONANTS:
a) La llicència atorgada té una vigència fins 31 de desembre de 2018
prorrogable anualment.
b) L’Interessat haurà de reunir els requisits necessaris per tal d’exercir la
venda no sedentària, segons Reglament del mercat municipal de venda no
sedentària, en els seus articles 7 i 9, així, del que es disposa en l’article 68 de
la Llei 39/2015 del 1 d’octubre del Procediment Administratiu comú de les
Administracions Públiques, aportant la següent documentació:
1) Quan es tracti de persona jurídica, cal que estigui legalment
constituïda, inscrita en el registre corresponent i el seu objecte
social ha d’incloure l’activitat que vol prestar
2) Quan es tracti de comerciants extracomunitaris, han d’acreditar, a
més a més, que estan en possessió dels permisos de residència i
de treball que estableix la normativa específica vigent.
3) Cal estar donat d’alta de l’epígraf corresponent a l’impost sobre
activitats econòmiques i estar al corrent del pagament de la tarifa
o, en cas d’estar-ne exempt, estar donat d’alta en el cens
d’obligats tributaris.
4) Cal estar donat d’alta al règim de la Seguretat Social que
correspongui, tant el titular com els treballadors que aquest tingui
contractats, i estar al corrent de les obligacions amb aquest
organisme.
5) S’han de complir tots els requisits que estableixen les
reglamentacions específiques per aplicar als productes que
estiguin a la venda.
6) Cal disposar de la documentació que acredita que es compleix la
normativa vigent sobre higiene i manipulació d’aliments, si

s’escau, per a la venda dels productes que ho requereixen,
segons les disposicions vigents.
7) S’ha de tenir assegurança de responsabilitat civil per una
cobertura mínima de 300.000.-€.
8) Quan es tracti de cooperatives, s’ha d’acreditar que tots els socis
treballadors estan adscrits en el mateix règim de la Seguretat
Social (general o especial de treballadors autònoms), d’acord amb
el que s’estableix en els estatuts socials de la cooperativa.
9) Si s’escau, cal disposar de la targeta de transport
c) El lloc de l’activitat serà assenyalat per l’assentador de mercats.
Segon.- APROVAR la relació núm. 1876000089 d’aprovació de liquidacions de
taxa de mercats per import de 239,50.-€. referida a l’anterior autorització.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a l’interessat i TRASLLADAR el mateix al
servei de Recaptació als efectes de practicar les corresponents liquidacions i
gestió de cobrament.
2.1.5) En data 19 de març d’enguany s’ha generat el Padró anual 2018 de
l’Impost sobre els Béns Immobles de Naturalesa Urbana amb el següent detall:
IBI URBANA 2018 (domiciliats) per un import de 3.038.971,00.-€
IBI URBANA 2018 (no domiciliats) per un import de 961.691,38.-€
Total padró IBI URBANA 2018: 4.000.662,38.-€
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- APROVAR el Padró de Bens Immobles de Naturalesa Urbana de l’any
2018 per un import total de 4.000.662,38.-€. (Quatre milions sis-cents seixantados euros, amb trenta-vuit cèntims d’euro).
Segon.- APROVAR el període de cobrament de l’esmentat padró, que queda
establert de l’1 de juny al 17 de setembre de 2018, ambdós inclosos. Els rebuts
domiciliats es carregaran de forma fraccionada, el 60% el dia 5 de juny i el 40%
el dia 5 d’octubre d’enguany.
Tercer.- ASSENYALAR com a lloc de pagament CaixaBank, als 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 el corresponent recàrrec de constrenyiment, interessos de
demora i costes.
Cinquè.- EXPOSAR al públic els padrons durant un termini de vint dies, a
comptar des del dia següent al de la publicació de l’anunci al BOPG, als efectes
de possibles al·legacions que els interessats estimin adients.
2.1.6) En data 14 de març d’enguany s’ha generat el Padró anual 2018 de
l’Impost sobre els Béns Immobles de Naturalesa Rústica per un import total de
3.701,04.-€.

Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- APROVAR el Padró de Béns Immobles de Naturalesa Rústica de l’any
2018 per un import total de 3.701,04.-€. (tres mil set-cents un euros, amb
quatre cèntims d’euro).
Segon.- APROVAR el període de cobrament de l’esmentat padró, que queda
establert de l’1 de juny al 17 de setembre de 2018, ambdós inclosos. Els rebuts
domiciliats es carregaran el 6 d’agost.
Tercer.- ASSENYALAR com a lloc de pagament CaixaBank, als 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 el corresponent recàrrec de constrenyiment, interessos de
demora i costes.
Cinquè.- EXPOSAR al públic els padrons durant un termini de vint dies, a
comptar des del dia següent al de la publicació de l’anunci al BOPG, als efectes
de possibles al·legacions que els interessats estimin adients.
2.1.7) En aplicació del que disposa l’article 7 i 9 del Reglament del mercat
municipal de venda no sedentària de la Vila de Llançà i de l’article 68 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu comú de les
Administracions Públiques, es va requerir al titular de la llicència de la parada
núm. 4 del mercat de la Vila, Sr. Mariano Rodríguez Juárez, que presentés la
documentació per renovació de la llicència per a l’any 2017 segons notificació
emesa en data 10 d’abril de 2917, amb RS.: 2017/1132, intentada sense efecte
a la notificació.
Que en data 19 de febrer de 2018, es va anunciar mitjançant Edicte, notificació
subsidiària en procediment de renovació de la parada del mercat setmanal, en
compliment al que estableix en l’article 44 de la Llei 39/2015, del Procediment
administratiu comú de les Administracions Públiques, a la publicació al Taulell
d’edictes d’aquest Ajuntament, a la pàgina web i publicat al BOE el 26 de
febrer de 2018.
L’article 15 del Reglament del mercat municipal de Llançà de venda no
sedentària, assenyala que no disposar o presentar la documentació exigides
per gaudir de l’autorització del drets per ocupar la parada, són supòsits
d’extinció i revocació de l’autorització.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- DECLARAR REVOCADA I EXTINGUIDA l’autorització de la llicència
de la parada núm. 4 del mercat no sedentari de la Vila, qui el seu titular ha estat
fins a la data el Sr. Mariano Rodríguez Juárez.
Segon.- DONAR DE BAIXA l’objecte tributari al Padró de taxes de mercat
2018.

Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a l’interessat, al servei de Gestió
Tributària i al Departament de Recaptació.
2.1.8) En aplicació del que disposa l’article 15 del Reglament del mercat
municipal de venda no sedentària de la Vila de Llançà, es va requerir al titular
de la llicència de la parada núm. 4 del mercat de la Vila, Sr. Mariano Rodríguez
Juárez, el pagament pendent de liquidar de les taxes de mercats de l’any 2016,
segons notificació emesa en data 2 de maig de 2017, amb RS.: 2017/1385,
intentada sense efecte a la notificació.
Que en data 19 de febrer de 2018, es va anunciar mitjançant Edicte, notificació
subsidiària de requeriment de pagament de les taxes del mercat setmanal, en
compliment al que estableix en l’article 44 de la Llei 39/2015, del Procediment
administratiu comú de les Administracions Públiques, a la publicació al Taulell
d’edictes d’aquest Ajuntament, a la pàgina web i publicat al BOE el 26 de
febrer de 2018.
L’article 15 del Reglament del mercat municipal de Llançà de venda no
sedentària, assenyala que la manca de pagament de la taxa anual del drets per
ocupar la parada, són supòsits d’extinció i revocació de l’autorització.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- DECLARAR REVOCADA I EXTINGUIDA l’autorització de la llicència
de la parada núm. 4 del mercat no sedentari de la Vila, qui el seu titular ha estat
fins a la data el Sr. Mariano Rodríguez Juárez..
Segon.- DONAR DE BAIXA l’objecte tributari al Padró de taxes de mercat
2018.
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a l’interessat, al servei de Gestió
Tributària i al Departament de Recaptació.
2.1.9) I. Identificació de l’expedient:
Expedient número P108 17/2018, referent a la sol·licitud de llicència
administrativa provisional per una parada al mercat setmanal de la Vila.
Antecedents:
La Sra. Maria Daza Pons mitjançant escrit R.E.: 2018/1835 de data 2 de març
de 2018, sol·licita llicència provisional al mercat setmanal de la Vila, per a
poder vendre plantes decoratives d’aire sobre fusta, amb una ocupació de 4ml.
Consta a l’expedient informe de l’assentador del mercat municipal no sedentari.
La normativa vigent per resoldre les sol·licituds relacionades amb la venda no
sedentària en el mercat municipal és la següent:
Reglament del mercat municipal de venda no sedentària de la Vila de Llançà,
aprovat definitivament per Decret d’Alcaldia en data 12-01-2015.
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 de règim local, que va
delegar la facultat a la Junta de Govern Local.
Per tot això, la Junta de Govern Local adopta el següent
ACORD:

Primer.- CONCEDIR AUTORITZACIÓ a Maria Daza Pons, en relació a la seva
sol·licitud RE.: 2018/1835 de data 2 de març de 2018 per vendre plantes d’aire
sobre fusta decoratives, amb una longitud de parada de 4 metres lineals que tot
seguit s’indica al mercat setmanal de la Vila.
CONDICIONANTS:
a) La llicència atorgada té una vigència fins 31 de desembre de 2018
prorrogable anualment.
b) La Interessada haurà d’aportar la següent documentació:
1) Cal estar donat d’alta de l’epígraf corresponent a l’impost sobre
activitats econòmiques i estar al corrent del pagament de la tarifa o, en
cas d’estar-ne exempt, estar donat d’alta en el cens d’obligats
tributaris.
2) Cal estar donat d’alta al règim de la Seguretat Social que
correspongui, tant el titular com els treballadors que aquest tingui
contractats, i estar al corrent de les obligacions amb aquest
organisme.
3) S’han de complir tots els requisits que estableixen les reglamentacions
específiques per aplicar als productes que estiguin a la venda.
4) S’ha de tenir assegurança de responsabilitat civil per una cobertura
mínima de 300.000.-€.
c) El lloc de l’activitat serà assenyalat per l’assentador de mercats.
Segon.- APROVAR la relació núm. 1876000090 d’aprovació de liquidacions de
taxa de mercats per import de 191,60 -€. referida a l’anterior autorització..
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a la interessada i TRASLLADAR el
mateix al servei de Recaptació als efectes de practicar les corresponents
liquidacions i gestió de cobrament.
2.1.10) L’ordenança fiscal 4.3 reguladora de la taxa d’ocupació del subsòl, sòl i
volada de la via pública, estableix una quota tributària per les empreses
explotadores de serveis de subministraments que afectin a la generalitat o una
part important del veïnatge, la quantia de l’1,5 % dels ingressos bruts
procedents de la facturació que obtinguin anualment en aquest terme municipal
les empreses esmentades.
S’ha rebut per part d’Endesa les declaracions de subministrament d’energia
elèctrica i gas corresponents a l’exercici 2017, a nom de les diferents societats
que la integren.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- APROVAR la relació número 2496 de facturació energia 2017 amb
tres liquidacions de la número 1878000012 a la 1878000014 per un import total
de 69.756,02 €.
Segon.- NOTIFICAR a les empreses subministradores d’energia elèctrica i gas
les liquidacions corresponents amb indicació dels recursos que poden
interposar i els terminis de pagament.
2.1.11) Laura Margarits Molinet, mitjançant escrit 2018/690, de data 25 de
gener de 2018, ha sol·licitat llicència per col·locar un carret de creps a

l’aparcament del Port des del dia 24 de març fins al dia 2 d’abril de 2018,
ocupant 4,70 m2 i instal·lar per la temporada d’estiu dos carrets, el de creps de
4,70 m2 i un mòdul de 4,00 m2 per vendre focaccies al tall des del dia 15 de
juny fins al 15 de setembre de 2018.
L’espai on s’instal·la cada temporada el carret de creps, és el que hi ha darrera
l’oficina de turisme a l’aparcament del Port.
L’espai pels clients, estarà delimitat amb jardineres, d’uns 21,51 m2 del 15 de
juny al 15 de setembre de 2018, d’acord amb el plànol de distribució que consta
a l’expedient.
El número assignat a l’expedient és: F160 6/2018.
L’òrgan competent per a resoldre les sol·licituds de llicències
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, Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- CONCEDIR llicència d’ocupació de via pública a Laura Margarits
Molinet, per col·locar el carret de creps, des del dia 24 de març fins el dia 2
d’abril, ocupant un espai de 4,70 m2, durant 10 dies a l’aparcament del Port,
previ pagament de les taxes corresponents.
Segon.- CONCEDIR llicència d’ocupació de via pública a Laura Margarits
Molinet, per col·locar el carret de creps i un mòdul per fer focaccies, des del dia
15 de juny al 15 de setembre a l’aparcament del Port, ocupant 8,70 m2 de via
pública, previ pagament de les taxes corresponents.
Tercer.- COMUNICAR a la persona interessada, la zona on s’han de col·locar
és al mateix lloc on ho ha fet fins ara, és a dir, a l’espai de l’aparcament que hi
ha darrera l’oficina de turisme, d’acord amb el plànol de distribució que consta a
l’expedient.
Quart.- INFORMAR a la persona interessada que aquesta autorització resta
sotmesa al compliment dels següents condicionants:
) Presentació del rebut de pagament de l’asssegurança de responsabilitat
civil de la instal·lació i dels autònoms. (La no aportació d’aquesta
documentació suposarà la revocació d’aquesta llicència d’ocupació de la
via pública).
a) Pagament de les taxes establertes per ocupació de via pública.
b) La interessada haurà de contactar amb l’Ajuntament i amb la Policia
Local, la setmana abans de la instal·lació de la xurreria, per tal que es
reservi l’espai a l’aparcament i per fixar l’horari d’arribada.
L’emplaçament i l’amidament l’efectuaran els Serveis Tècnics
Municipals.
c) La interessada haurà de respectar, en tot moment, els metres d’ocupació
de via pública autoritzats.
d) La vorera de darrera i els laterals de la xurreria hauran d’estar lliures
d’elements externs (com remolcs o altres).
e) La interessada no podrà vendre cap altre producte que estigui autoritzat
a un altre titular que es trobi dins del mateix espai de l’aparcament del

Port. L’incompliment d’aquest condicionant pot suposar la revocació
inmediata de la present llicència.
f) Queda completament prohibit la utilització de cap aparell musical per tal
d’evitar problemes de soroll amb els veïns.
g) El beneficiari estarà obligat al compliment de les obligacions
corresponents en relació a mercaderies, venda ambulant i sanitat
alimentària.
h) El beneficiari de l’autorització serà responsable de la neteja de l’entorn
de la instal·lació.
i) S’haurà de mantenir, en tot moment, una actitud de cordialitat i respecte
amb els veïns de l’entorn, així com afavorir un ambient tranquil i
agradable per tothom.
j) Quan motius d’interès municipal ho facin necessari, haurà de retirar
l’element d’ocupació.
Cinquè.- GENERAR I APROVAR les liquidacions que seguidament es
relacionen, a nom de la interessada, corresponents a les taxes d’ocupació de
via pública esmentada, sens perjudici de les que es puguin generar després de
la corresponent comprovació de l’amidament, per part dels Serveis Tècnics
Municipals:
- Liquidació número 1877000002, per un import de 250,00.- euros,
corresponent a la taxa d’ocupació de via pública del carret de creps, el i
el durant 10 dies, ocupant un espai de 4,70 m2.
- Liquidació número 1877000003, per un import de 783,00.- euros,
corresponent a la taxa d’ocupació de via pública del carret de creps i del
mòdul per vendre focaccies, des del dia 15 de juny fins el dia 15 de
setembre, ocupant un espai de 8,70 m2.
- Liquidació número 1877000004, per un import de 1.890,00.- euros,
corresponent a la taxa d’ocupació de via pública de del 15 de juny al 15
de setembre per la utilització privativa del domini públic local, derivada
de l’ocupació de la via pública amb la caseta, d’acord amb l’article 2 de
l’ordenança fiscal número 4.12.
Sisè.- COMUNICAR a l’interessat que amb la notificació de la llicència,
s’adjunta una tarja identificativa que s’hauria de col·locar en un lloc visible de la
parada.
Setè.- NOTIFICAR a la interessada i DONAR TRASLLAT a la Policia Local als
efectes pertinents.
2.2 Serveis d'Urbanisme
2.2.1) La Junta de Govern Local, d’aquest Ajuntament, en sessió de data 25 de
gener de 2018, va acordar concedir a SCI Maresme 5, llicència municipal per
reformar un habitatge unifamiliar a la finca situada al carrer Maresme, 5,
d’acord amb el projecte obrant a l’expedient subscrit per l’arquitecte Josep
Maria Gràcia Bonamusa i visat en data 22 de novembre de 2017, amb el
número 2017402095.

Josep Maria Gràcia Bonamusa, actuant en nom i representació de SCI
Maresme, 5, mitjançant escrit RE 1248/2018, de data 9 de febrer de 2018,
presenta modificat de projecte i el full d’assumeix i coordinació de seguretat i
salut de l’arquitecte tècnic.
L’arquitecte assessor municipal, en data 20 de febrer de 2018, ha emès informe
fent constar que per tal de complir amb la reculada respecte les parcel·les
veïnes de 4,00 metres, el modificat de projecte planteja retallar l’edificació per
ajustar-la al planejament vigent.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- CONCEDIR llicència urbanística a SCI Maresme, 5, sobre les
modificacions proposades en data 9 de febrer de 2018, consistents en la
instal·lació d’un ascensor i la construcció d’una escala exterior i una piscina, a
la finca situada al carrer Maresme, 5.
La llicència queda condicionada al compliment dels condicionants generals i els
particulars següents:
Abans d’iniciar les obres caldria presentar, la següent documentació:
- Projecte executiu visat pel corresponent col·legi professional.
- Les especies a plantar hauran de ser d’acord amb l’article 5 de
l’Ordenança de Protecció de l’arbrat del municipi de Llançà de 29 d’abril
de 2010, BOP Núm. 81. Els exemplars a plantar o mantenir, que hauran
de tenir una alçada mínima de dos metres i un perímetre mínim de 30
cm, mesurat a 1,00 metre de terra.
- En cas que l´obra estigués afectada per les normatives que regulen les
xarxes de serveis, caldrà convenir la seva regulació amb la companyia
corresponent i aportar una còpia del conveni a l´Ajuntament, per a la
seva revisió.
- En cas de realitzar parts de l’estructura amb acer, al finalitzar l’obra
caldrà aportar el corresponent certificat de resistència dels diferents
elements
- Caldrà realitzar les escomeses soterrades a nivell de la tanca de la
parcel·la.
Segon.- APROVAR la liquidació número 1805000071 per un import de
2.518,32.- corresponent a l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
Tercer.- APROVAR la liquidació número 1863000065 per un import de 406,18.corresponent a la taxa administrativa.
Quart.- COMUNICAR a l’interessat que els serveis tècnics municipals podran
accedir a l´obra per a la seva inspecció, d´acord amb l´article 201 del TRLU DL
1/2010.
Cinquè.- DONAR TRASLLAT d’aquest acord a la Policia Municipal.
Sisè.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada.
2.2.2) Jaume Antich Negre, mitjançant escrit amb RE 2018/1892, de data 5 de
març de 2018 sol·licita llicència per instal·lar una placa de gual a la seva finca
situada al carrer Trafalgar, 2.
La Policia Municipal, en data 8 de març de 2018, ha emès un informe favorable,
fent constar que l’amplada de la porta del garatge és de 2,95 cm.

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 Jaume Antich Negre, per col·locar una placa
de gual al carrer Trafalgar, 2, 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, per un import de 63,05.- euros, corresponent a la placa de gual
número 1062 i als tràmits administratius.
2. Número 1802009052, per un import de 18,08.- euros, corresponent a
tres terceres parts de la taxa de la anual per la placa de gual
esmentada.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a la persona 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) L’Àrea de Turisme, Comerç i Promoció Econòmica de Llançà té previst
organitzar durant els caps de setmana de maig activitats familiars de natura.
Consta a l’expedient informe del tècnic responsable de l’Àrea amb la relació
d’activitats i despeses previstes amb un import de 940€.
Intervenció ha emès informe de fiscalització favorable fent constar que existeix
consignació pressupostària suficient a l’aplicació pressupostària número
2018/432.226.09.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- DONAR CONFORMITAT a l’organització per part de l’Ajuntament de
Llançà d’activitats familiars de natura previstes pels caps de setmana del mes
de maig.
Segon.- APROVAR la despesa per import de 940€ corresponent amb càrrec a
l’aplicació pressupostària número 2018/432.226.09 del pressupost general a
l’exercici 2018.
Tercer.- DONAR TRASLLAT del present acord a l’Àrea d’Intervenció municipal.
3.1.2) L’Àrea de turisme, comerç i promoció econòmica d’aquesta corporació,
tramet relació de les fires de turisme a les quals l’Àrea té previst participar
durant aquest primer semestre de 2018.

Consta a l’expedient informe del tècnic responsable de l‘Àrea amb la relació de
fires i les despeses previstes per un import de 1.585€ + IVA + dietes i
desplaçaments.
Intervenció ha emès informe de fiscalització favorable fent constar que existeix
consignació pressupostària suficient a l’aplicació pressupostària número
2018/432.226.09.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- DONAR COMPTE I CONFORMITAT de la relació de fires de turisme a
les quals participarà l’Àrea de Turisme durant aquest primer semestre de 2018.
Segon.- FACULTAR la despesa de 1.585€ corresponent amb càrrec a
l’aplicació pressupostària número 2018/432.226.09 del pressupost general
corresponent a l’exercici 2018.
Tercer.- DONAR TRASLLAT del present acord a l’Àrea d’Intervenció municipal.
3.4 Serveis i Infraestructures
3.4.1) Per Junta de Govern, en sessió de data 9 de novembre de 2017, es va
concedir llicència per pintar una plaça d’aparcament per discapacitats, davant
del carrer Figueres, 5 i col·locar un senyal vertical R-308 amb la placa
complementària “excepte minusvàlids”.
Anna Rosa Ariza, en representació de veïns del carrer Figueres, mitjançant
escrit RE 1013/2018, de data 2 de febrer de 2018, sol·licita que es revisi el cas,
ja que ni la targeta coincideix amb la que hauria de ser, ni tan sols s’hi veu qui
l’expedeix, i a més, és francesa, cosa que us fa pensar que no ha passat el
tribunal mèdic de baremació.
En data 9 de febrer de 2018, la Policia Local ha emès un informe fent constar
que davant una sol·licitud per a que es pinti una plaça d’estacionament per a
persones discapacitades, es realitza l’informe basant-se en criteris objectius
com són: si la via ho permet d’acord amb les dimensions d’aquesta i les seves
característiques, si existeixen places pròximes que no s’utilitzin freqüentment i
demés informació que es cregui convenient.
L’article 8 del Reial Decret 1056/2014, de 12 de desembre pel qual es regulen
les condicions bàsiques d’emissió i ús de la tarjeta acreditativa per persones
amb discapacitat, regula les obligacions dels titulars al fer ús de la targeta.
En el nostre municipi, les places reservades per a persones amb discapacitat,
no són a títol nominatiu; per tant, s’hi pot aparcar qualsevol persona que disposi
d’una targeta acreditativa de la discapacitat.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local adopta el següent
ACORD:
Primer.- DESESTIMAR la sol·licitud d’Anna Rosa Ariza, d’acord amb l’informe
emès per la policia municipal, atès que la plaça de reserva d’estacionament per
a persones amb discapacitat, que s’ha pintat, la pot utilitzar qualsevol persona
que disposi de targeta acreditativa de discapacitat.

Segon.- INFORMAR a la 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.
Tercer.- INFORMAR a la interessada que en el cas que hi hagi un vehicle
estacionat en aquesta plaça, sense disposar de la targeta acreditativa de
discapacitat al parabrises del cotxe, es pot posar en contacte amb la policia
municipal.
Quart.- NOTIFICAR el present acord als interessats als efectes pertinents.
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) L’Ajuntament de Llançà és titular de les instal·lacions del Centre de Dia.
Creu Roja Llançà, a data d’avui, és l’empresa contractada per l’Ajuntament de
Llançà, per efectuar el trasllat, des del seu domicili, dels usuaris al Centre de
Dia i acolliment diürn i viceversa.
El vehicle adaptat i utilitzat per efectuar el transport dels usuaris al Centre de
Dia i acolliment diürn és propietat de l’Ajuntament de Llançà.
L’Ajuntament del Port de la Selva està interessat que persones del seu
municipi puguin fer ús de les instal·lacions del Centre de Dia i acolliment diürn.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:

Primer.- ESTABLIR un conveni amb l’Ajuntament del Port de la Selva per al
trasllat de persones usuàries del seu municipi fins a les instal·lacions del Centre
de Dia i acolliment diürn, de les quals n’és titular l’Ajuntament de Llançà, i en
viatge de tornada del Centre de Dia al Port de la Selva.
Segon.- L’Ajuntament del Port de la Selva abonarà amb caràcter mensual a
l’Ajuntament de Llançà, el cost del desplaçament que correspongui pel trasllat
d’usuaris del seu municipi al Centre de Dia i acolliment diürn de Llançà i
viceversa.
Tercer.- FACULTAR l’ Alcalde, Sr. Pere Vila i Fulcarà, per a la signatura del
conveni i per dictar tots els acords que calguin per al desplegament i efectivitat
del present acord.
Quart.- NOTIFICAR el present acord a l’Ajuntament del Port de la Selva i a
l’Àrea d’Intervenció.
4.2.2) Jasmina Martínez, Educadora de l’SBAS Llançà, mitjançant escrit RE
2018/2163, de data 13 de març de 2018, informa de la situació de la família
amb expedient núm. AE201500239 i proposa l’atorgament d’un ajut econòmic.
Consta informe favorable de l’Àrea d’Intervenció Municipal, en el sentit de
l’exempció segons informe de Serveis Socials, romanguin en situació de
vulnerabilitat econòmica, i que la seva situació econòmica, no permeti fer-se
càrrec d’aquestes taxes.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- APROVAR l’exempció de la taxa de connexió de la vivenda on viurà
la família amb expedient AE201500239 , per import de 128 €, segons les
dades que consten en l’informe de Serveis Socials
Segon.- TRASLLADAR el present acord a l’Àrea d’Intervenció, a SOREA i a
l’Educadora Social, qui haurà d’informar els beneficiaris.
4.2.3) L’Ajuntament de Llançà, en sessió de la Junta de Govern Local de data
27-11-2017, va presentar la renúncia davant Creu Roja a Girona, a ser un
organisme de repartiment dels aliments del Pla Operatiu de la Unió Europea.
A partir de març del 2018 l’organisme que rebrà els excedents aliments serà
Creu Roja Espanyola a Llançà i proposen la signatura d’un conveni amb
aquesta corporació per al servei de repartiment a les persones i famílies més
necessitades del municipi.
L’objecte del conveni és l’impuls del projecte servei de distribució d’aliments de
Llançà, a fi d’oferir un recurs innovador i eficaç que doni resposta al dret
fonamental a l’alimentació, ampliant l'actual sistema de cobertura de
necessitats bàsiques de la població més desfavorida, consolidant el treball en
xarxa que s’està realitzant amb les administracions locals i supralocals i
implicant i capacitant els participants a afrontar de forma autònoma i
responsable la situació sociofamiliar en què es troben.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:

Primer.- APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Llançà i Creu Roja
Espanyola a Llançà, per a la prestació del servei de distribució d’aliments en el
municipi, en els termes obrants a l’expedient.
Segon.- FACULTAR l’Alcalde, Sr. Pere Vila i Fulcarà, per a la signatura del
conveni i dels documents que resultin necessaris per a l’efectivitat del present
acord.
Tercer.- NOTIFICAR-HO al Comitè Local de Creu Roja Espanyola.
4.3 Serveis de Salut
4.3.1) La Sra. Rosa Masriera, Directora de la Fundació Esclerosi Múltiple, ha
presentat escrit amb RE núm. 1921, de data 6-02-2017 mitjançant el qual
sol·licita aportació econòmica per al suport a la lluita contra aquesta malatia
neurològica i a la millora de la qualitat de vida de les persones afectades.
Consta a l’expedient informe de la Intervenció que a l’aplicació pressupostària
2018/231.48 hi ha quantia suficient per la concessió d’un ajut econòmic de 100
€.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- CONCEDIR a la Fundació Esclerosi Múltiple
una aportació
econòmica per un import de 100 € , destinats a 25ena edició de la campanya
Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple, que aquest any tindrà lloc el dia 8 de juliol.
Segon.- APROVAR la despesa
de 100 € amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 2018/231.48, que serà ingressada en el número de compte que
consta a l’expedient.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a la sol.licitant i DONAR TRASLLAT a
l’Àrea d’Intervenció municipal.
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:
5.1 Serveis de Joventut
5.1.1) Joan Manel Martos Fuentes, Director de l’ INS Llançà, ha presentat
escrit de data 15 de març, autoritzant l’ús de la sala Polivalent del centre, el 31
de març de 2018, de les 16.00h fins les 20.00h, per dur a terme l’espectacle de
màgia que organitza l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Llançà.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local adopta el següent
ACORD
ÚNIC.- DONAR – SE per assabentats de l’autorització de l’INS Llançà.

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) JOAN MANEL MARTOS FUENTES, actuant en nom i representació de
INS LLançà, mitjançant escrit RE 2018/1902, de data 5 de març de 2018,
sol·licita poder disposar de la subvenció per a les activitats incloses en el
Programa Aula Oberta 2017-2018.
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
8.900 € en concepte d’ajut per les activitats incloses en el programa Aula
Oberta 2017-2018.
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’INS Llançà una subvenció de 8.900 € en concepte
d’ajut directe per a les activitats pròpies de l’entitat, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 480.00.320 , 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.
Segon.- AUTORITZAR el pagament a l’INS Llançà per import de 4.450 €,
corresponent al 50% del total concedit, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
480.00.320, del pressupost municipal per l’exercici 2018.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a l’interessat i DONAR TRASLLAT a
l’àrea d’intervenció als efectes oportuns.
7.1.2) MARTA CASAS CORNELLÀ MARTA, actuant en nom i representació de
NUTRILAB SL, mitjançant escrit RE 2018/2306, de data 16 de març de 2018,
presenta Butlletí d’anàlisis d’aliments de la Llar d’Infants “El Patinet” de Llançà
corresponent al mes de març de 2018, amb el resultat d’acceptable.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- DONAR-SE per assabentats del resultat de l’analítica favorables
abans esmentada.

Segon.- DONAR TRASLLAT d’una còpia de les analítiques a la Directora de la
Llar d’infants.
I no havent més assumptes a tractar, per ordre del Sr. Alcalde es dóna per
acabada la sessió a dos quarts de les onze 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.

