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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE
DATA 9-11-2018
A la Vila de Llançà, el nou de novembre 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 i Sra.
Sònia López i Mallol.
Hi assisteixen també per invitació de l’Alcalde el Regidor Sr. Joan Carles Mora
i Torrent i les Regidores Sra. Sònia Sarola i Vilà i Sra. Sílvia Barris i Roca; així
mateix, també hi assisteix la Interventora acctal. Sra. Sara Gutiérrez i Giner.
Actua com a Secretari el Sr. Carles Fita i Alegre, titular de la Corporació.
Tot seguit s’obre la sessió a un quart de nou hores del matí , es dóna lectura de
l’acta anterior de data 26-10-2018, que s’aprova. Seguidament s’entra en
l’ordre del dia:

2.- Hisenda, Interior i Urbanisme
A proposta del Regidor Delegat de l’Àrea d’Hisenda, Interior i Urbanisme,
s’adopten els següents acords:
2.1 Serveis d’Hisenda
2.1.1) Antecedents:
1. Antonio Sánchez Català, mitjançant escrit R.E.: 2018/9827, amb data 26
d’octubre de 2018 i titular de la concessió administrativa de la parada núm. 170
amb 6m.l. del mercat setmanal del Port de venda de roba, sol·licita la baixa de
la concessió esmentada a partir del 31 de desembre de 2018.
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 de
gener de 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 partir del 31 de desembre de 2018, a
petició del seu actual titular Antonio Sánchez Català, l'autorització
administrativa corresponent a la parada núm. 170 del mercat no sedentari del
Port.
Segon.- DONAR DE BAIXA l’objecte tributari al Padró de taxes de mercat
2019.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a l’interessat, al servei de Gestió
Tributària i el departament de Recaptació.
2.3 Serveis d’Urbanisme
2.3.1) Sergi Sánchez Garcia, mitjançant escrit RE 2018/2826, presentat el dia
4 d’abril de 2018 sol·licita que es repinti la línia groga que hi ha davant el
domicili del c/ Sant Salvador, 15.
La Policia Municipal, en data 11 d’abril de 2018, ha emès un informe favorable,
que consta a l’expedient, i on es constata que la línia groga està molt
deteriorada pel pas del temps i els agents meteorològics.
L'ús comú especial dels béns de domini públic es pot subjectar a llicència
d'acord amb la naturalesa del bé, d’acord amb el que disposa l’article 56.3 del
Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni
dels ens locals.
L’òrgan competent per a resoldre les sol·licituds de llicències és l’AlcaldePresident de la Corporació d’acord amb el que disposa l’article 21.1.q) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, que va delegar la
facultat a la Junta de Govern Local.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- ESTIMAR la sol·licitud de Sergi Sánchez Garcia per repintar la línia
groga del domicili del c/Sant Salvador , 15
Segon.- ENCARREGAR i DONAR TRASLLAT a la Brigada Municipal perquè
repinti la línia groga de 9,5 m de llarg per 0,20 d’ample al c/Sant Salvador, 15.
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada.”
2.3.2) Micael Victor Bouman Casas, actuant en nom i representació de Ana
Casas Verdés, mitjançant escrit RE 2018/7703, de data 27 d'agost de 2018, ha
sol·licitat llicència municipal per rehabilitar un habitatge situat al carrer Sant
Pau, 29, 2n 2a.
El número assignat a l’expedient és: F131 30/2018.

L’arquitecte assessor municipal, en data 30 d’octubre de 2018, ha emès
informe favorable amb condicionants, fent constar que les obres a realitzar,
consisteixen en: l’enderroc d’envà de la cuina en planta baixa, la realització de
les noves divisòries amb plaques de “fermacell” muntats sobre estructura de
fusta i acabats pintats a dues mans de pintura amb acabat llis, l’aïllament a
l’interior dels tancaments i trasdossats a base de plaques semirígides de fibra
de fusta, l’acabat enrajolat amb gres porcel.lànic 30x30 a les cambres humides,
la col·locació de noves fusteries exteriors de fusta, amb vidre triple i trencament
de pont tèrmic i la substitució de la fusteria interior i reforma de les instal.lacions
així com de la substitució de la calefacció actual amb radiadors per una estufa
de pellets.
La finca es qualifica com a Ciutat Jardí clau 7a, i en part dins de la zona de
protecció de la Llei de Costes; per tant, en tractar-se d’obres en zona de
protecció de Costes, s’hauran d’acollir al règim de comunicació establert,
donant-ne coneixement al Servei de Costes del Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el punt 7 de la
disposició addicional 6a de la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del
text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3
d’agost.
El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, en
data 15 d’octubre de 2018, presenta autorització per realitzar les obres en zona
de servitud de protecció.
L’òrgan competent per a resoldre les sol·licituds de llicències és l’AlcaldePresident de la Corporació d’acord amb el que disposa l’article 21.1.q) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, que va delegar la
facultat a la Junta de Govern Local.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- CONCEDIR a Ana Casas Verdés, llicència municipal per rehabilitar un
habitatge unifamiliar adossat, situat al carrer Sant Pau, 29 2n 2a, d’acord amb
el projecte obrant a l’expedient subscrit per l’arquitecte Victor Bouman Casas.
La llicència queda condicionada al compliment dels condicionants generals i els
particulars següents:
 Abans d’iniciar les obres caldrà presentar:
- Un aval de runes per un import de 168,75.- euros.
 Les façanes s’hauran de pintar de color blanc d’acord amb l’establert a
l’article 28.2 bis, introduït per la Modificació Puntual número 3, i que
regula el següent:“Els colors de les façanes o elements de l’edificació,
visibles des de l’exterior, o podran apartar-se de la gamma dels blancs,
ocres, terrosos i grisos, preferentment els colors més clars perquè no es
puguin produir dissonàncies amb l’entorn, a excepció feta de casos
puntuals, sempre segons criteris d’integració amb l’entorn, aplicats pels
serveis tècnics municipals.
Abans de realitzar qualsevol treball de pintura, revestiments, aplacats,
etc... que comportin la modificació o l’aplicació d’un color a la façana,
l’ajuntament, mitjançant els serveis tècnics municipals, hauran de donar
conformitat al color escollit.”



S’haurà de tenir en compte que la present llicència municipal no eximeix
de l’obtenció d’altres permisos o autoritzacions preceptius com ara el de
la comunitat de propietaris o bé el de la resta de propietaris de la finca.
 Pel que fa al mur Trombe que es pretén col·locar a la façana sud,
d’acord amb l’article 28.2 bis, introduït per la Modificació Puntual número
3, haurà de ser de tons els més clars possibles i més propers al blanc,
prohibint-se els colors foscos.
Segon.- APROVAR la liquidació numero 1805000219 per un import de
1.497,62.- euros, corresponent a l’impost sobre construccions, instal·lacions i
obres.
Tercer.- APROVAR la liquidació numero 1863000000 per un import de 241,55.euros, corresponent a la taxa administrativa.
Quart.- COMUNICAR a la persona interessada 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-NE TRASLLAT a la policia local.
Sisè.- NOTIFICAR el present acord a la persona interessada.
2.3.3) Mª Àngels Fernández Soler, mitjançant escrit RE 2017/8405, presentat el
dia 24 de juliol de 2017 sol·licita que es torni a posar el mirall al carrer La Coma
11-13 per millorar la visibilitat dels vehicles que hi circulen.
El número assignat a l’expedient és: F1191 27/2017.
La Policia Municipal, en data 29 d’octubre de 2018, ha emès un informe
favorable, que consta a l’expedient, i on es deixa constància que al c/ La coma
a l’alçada dels números 11-13 i 16 hi ha un revolt molt tancat i estret, amb
visibilitat reduïda.
L’òrgan competent per a resoldre les sol·licituds de llicències és l’AlcaldePresident de la Corporació d’acord amb el que disposa l’article 21.1.q) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, que va delegar la
facultat a la Junta de Govern Local.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- ESTIMAR la sol·licitud de la senyora Mª Àngels Fernández Soler per
tornar a posar el mirall del c/la Coma 11-13 tal de conformitat amb l’informe de
la Policia Local.
Segon.- ENCARREGAR a la Brigada Municipal perquè instal·li el mirall al c/La
Coma 11-13.
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada.
2.3.4) Joan Company Agustí, en representació de la Comunitat De Propietaris
Job, a data 15 de desembre de 2017, mitjançant escrit RE 2017/13279,
sol·licita que es col·loqui un mirall per facilitar la visió als cotxes que
accedeixen a l’Avinguda Mestral des del carrer Ramón Llull.
El número assignat a l’expedient és: F119E10 49/2017 .
La Policia Municipal, en data 9 de gener de 2018 ha emès un informe
favorable, en el que es fa constar que es tracta d’un carrer de doble sentit de

circulació, i que al estiu té una gran afluència de circulació, i que la seguretat
viària es considera convenient la col·locació del mirall.
L’òrgan competent per a resoldre les sol·licituds de llicències és l’AlcaldePresident de la Corporació d’acord amb el que disposa l’article 21.1.q) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, que va delegar la
facultat a la Junta de Govern Local.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- ESTIMAR la sol·licitud de Joan Company Agustí, en representació de
la Comunitat De Propietaris Job d’ instal·lació d’un mirall a la cruïlla del C/
Ramon Llull amb l’Avinguda mestral tal de conformitat amb l’informe de la
Policia Local.
Segon.- ENCARREGAR a la Brigada Municipal la instal·lació d’un mirall a la
cruïlla del C/Ramon Llull amb Av. Mestral.
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada.
2.3.5) Joan Company Agustí actuant en nom i representació de CP Llanport,
mitjançant escrit RE 2017/13282, de data 15 de desembre de 2017, ha
sol·licitat pintar una línia groga al c/ Pintor Torruella - Roger de Flor.
El número assignat a l’expedient és: F119E10 48/2017 .
La Policia Municipal, en data 9 de gener de 2018 ha emès informe favorable
fent constar que no hi ha cap inconvenient de pintar la línia groga al C/Pintor
Terruella davant de les escales.
L'ús comú especial dels béns de domini públic es pot subjectar a llicència
d'acord amb la naturalesa del bé, d’acord amb el que disposa l’article 56.3 del
Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni
dels ens locals.
L’òrgan competent per a resoldre les sol·licituds de llicències és l’AlcaldePresident de la Corporació d’acord amb el que disposa l’article 21.1.q) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, que va delegar la
facultat a la Junta de Govern Local.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- ESTIMAR la sol·licitud de CP Llan-Port per pintar línia groga al c/
Pintor Terruella davant de les escales, tal com es fa constar en l’informe de la
Policia Local.
Segon.- APROVAR la liquidació 1802009161 per un import de 70,40.-euros
corresponent a la pintura de la línia groga.
Tercer.- APROVAR la liquidació 1802009162 per un import de 3,01.-euros
corresponent a la part proporcional del la taxa anual de reserva de la via
pública.
Quart .- DONAR TRASLLAT d’aquest acord al Servei de Rendes i a la Policia
Local als efectes pertinents.
Cinquè.- ENCARREGAR a la Brigada Municipal que pinti la línia groga al C/
Pintor Terruella, davant de les escales. La línia hauria de tenir 3,00 m de
longitud, similar a la de les escales, 0,20 mtrs. d’amplada i amb una separació
de 0,5 mtrs. de la vorera.

Sisé.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada.
2.3.6) Josep Prats López, mitjançant escrit RE 2018/8878 de data 4 d’octubre
de 2018, ha sol·licitat que es pinti una línia groga al c/Montserrat.
El número assignat a l’expedient és: F119E10 27/2018 .
La Policia Municipal, en data 19 d’octubre de 2018, ha emès un informe
favorable en el que es fa constar que el C/ Montserrat, en aquell tram, es tracta
d’una via de doble sentit de circulació, sense delimitació de places
d’estacionament senyalitzades i que si algun vehicle estaciona al davant del
vial sense sortida, sense nom i sense pavimentar, els vehicles que entren o
surten del mateix poden tenir dificultats per maniobrar.
Es fa constar en l’informe que en aquesta finca hi ha la placa de gual núm. 714
que consta a nom de Maria Combalia García.
L'ús comú especial dels béns de domini públic es pot subjectar a llicència
d'acord amb la naturalesa del bé, d’acord amb el que disposa l’article 56.3 del
Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni
dels ens locals.
L’òrgan competent per a resoldre les sol·licituds de llicències és l’AlcaldePresident de la Corporació d’acord amb el que disposa l’article 21.1.q) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, que va delegar la
facultat a la Junta de Govern Local.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- ESTIMAR la sol·licitud de Josep Prats López per pintar una línia groga
al C/ Montserrat, previ pagament de la taxa corresponent tal i com es fa constar
en l’informe de la Policia Local.
Segon.- APROVAR la liquidació número 1802009159, per un import de 70,40.euros a nom de Maria Combalia García, corresponent la pintura de la línia
groga.
Tercer.- APROVAR la liquidació número 1802009160, per un import de 2,04.euros a nom de Maria Combalia García, corresponent a la part proporcional
anual de la taxa de reserva de la via pública.
Quart.- DONAR TRASLLAT d’aquest acord al Servei de Rendes i a la Policia
Municipal als efectes pertinents.
Cinquè.- ENCARREGAR a la Brigada Municipal els treballs per pintar la línia
groga, que hauria de ser de quatre (4m.) metres de llarg per 0,20m. d’amplada i
situada enfront del vial, tal i com es fa constar en l’informe de la Policia Local.
Sisè.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada.
2.3.7) Pedro Galbany Villa, mitjançant escrit RE 2018/7371, de data 14
d’agost de 2018, sol·licita llicència per col·locar una placa de gual a la porta del
garatge situat al carrer La Farella, 22.
El número assignat a l’expedient és: F161 16/2018.
La Policia Municipal, en data 29 d’octubre de 2018, ha emès un informe
favorable, que consta a l’expedient.

L'ús comú especial dels béns de domini públic es pot subjectar a llicència
d'acord amb la naturalesa del bé, d’acord amb el que disposa l’article 56.3 del
Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni
dels ens locals.
L’òrgan competent per a resoldre les sol·licituds de llicències és l’AlcaldePresident de la Corporació d’acord amb el que disposa l’article 21.1.q) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, que va delegar la
facultat a la Junta de Govern Local.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- CONCEDIR llicència a Pedro Galbany Villa per col·locar una placa de
gual al garatge situat al carrer La Farella, 22, 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 1802009163, per un import de 63,05.- €, corresponent a la
placa de gual número 1079 i als tràmits administratius.
2. Número 1802009164, per un import de 6,03.- €, corresponent a l’últim
trimestre de la taxa anual per la placa de gual esmentada.
Tercer.- DONAR TRASLLAT d’aquest acord al Servei de Recaptació i a la
Policia Municipal.
Quart.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada.”
2.3.8) Maria Dolors Fa Fabrega, mitjançant escrit RE 2018/9431, sol·licita que
es pinti una plaça per a persones amb discapacitat, al carrer Sant Vicenç cruïlla
amb Floridablanca. Adjunta còpia de la targeta blava d’aparcament que
disposen les persones amb discapacitat.
La Policia municipal, en data 25 d’octubre de 2018, ha emès un informe
desfavorable, fent constar que d’acord amb l’Ordre VIV/561/2010, d’1 de febrer,
que estableix les dimensions i característiques que ha de regular la
senyalització per aquest tipus de reserva d’estacionament, el carrer on es
sol·licita la plaça per a persones amb discapacitat, no disposa de prou amplada
per la seva senyalització, sense que constitueixi obstacle o infracció a les
normes de circulació.
En el mateix informe es fa constar que el lloc més proper senyalitzat amb dues
places per a persones amb discapacitat, és a l’aparcament Gardissó.
L’òrgan competent per a resoldre les sol·licituds de llicències és l’AlcaldePresident de la Corporació d’acord amb el que disposa l’article 21.1.q) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, que va delegar la
facultat a la Junta de Govern Local.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- DESESTIMAR la sol·licitud de Maria Dolors Fa Fabrega referent a
pintar una plaça d’aparcament per a persones amb discapacitat al carrer Sant
Vicenç cruïlla carrer Floridablanca, d’acord amb l’informe emès per la policia
municipal i l’Ordre VIV/561/2010, d’1 de febrer.
Segon.- DONAR TRASLLAT d’aquest acord a la Policia Municipal.

Tercer.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada.

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

3.4 Serveis i Infraestructures
3.4.1) Per Decret d’Alcaldia de data 6 de juny de 2018, es va aprovar
definitivament el projecte d’obres anomenat “Construcció d’una passarel·la per
a vianants” paral·lela al pont de l’Av. Europa sobre la Riera de Llançà, redactat
per Marc Cucurella i Vilà de l’empresa Oceans Enginyeria Civil.
El pont de l’Av. Europa existent, disposa només de dos carrils de circulació
viària amb un petit voral cada un, i sense vorera pel pas de vianants.
S’ha redactat la Memòria justificativa del contracte de les obres a executar.
Per Provisió d’alcaldia s’ha informat la necessitat del contracte, que es justifica
en la necessitat de la construcció d’una passarel·la, paral·lela a l’actual pont de
l’Av. Europa, per on podran creuar els vianants la riera de Llançà, sense perill a
ser atropellats.
Per la Intervenció municipal s’ha emès informe favorable a l’execució del
contracte, assenyalant l’òrgan competent i fent constar que existeix consignació
pressupostària suficient a la partida núm. 2017/150.600.02 del pressupost del
2017 i a la 2018/150.600.01 del pressupost de l’exercici 2018 i que es tindrà en
compte la diferència que en resulti en el pressupost exercici 2019.
Per la Secretaria municipal s’ha emès informe jurídic fent contar el procediment
administratiu per a dur a terme la contractació.
Característiques del contracte:
Tipus de contracte: contracte d’obres
Objecte del contracte: “Construcció d’una passarel·la per a vianants”
Procediment de contractació: obert simplificat

Tipus de Tramitació: ordinària

Codis CPV: Lot 1- 45223100-7 muntatge d’estructures i Lot 2 - 45262200-3 treballs de
cimentació
Valor estimat del contracte: 82.598,39 €
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 82.598,39 €

IVA 21 %: 17.345,66 €

Pressupost base de licitació IVA inclòs: 99.944,05 €
Durada de l'execució: 3 mesos
Lots:

Durada màxima: 4 mesos

LOT 1

Codi CPV: 45223100-7 muntatge d’estructures

Descripció del lot: Estructura metàl·lica
Valor estimat: 50.443,30 €
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 50.443,30 €

IVA%: 10.593,09 €

Pressupost base de licitació IVA inclòs: 61.036,40 €
Lloc d'execució: Llançà
LOT 2

Codi CPV: 45262200-3 Treballs de cimentació

Descripció del lot: Treballs d’obra civil
Valor estimat: 32.155,09 €
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 32.155,09 €

IVA%: 6.752,57 €

Pressupost base de licitació IVA inclòs: 38.907,65 €
Lloc d'execució: Llançà

A la vista de les característiques i de l'import del contracte es proposa
l'adjudicació mitjançant procediment obert simplificat.
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de
conformitat amb la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, la Junta de
Govern Local
ACORDA:
Primer. INICIAR l'expedient per a la contractació de les obres de “Construcció
d’una passarel·la per a vianants”, d’acord amb el Projecte redactat per Marc
Cucurella i Vilà de l’empresa Oceans Enginyeria Civil, mitjançant procediment
obert simplificat, tramitació ordinària.
Segon. JUSTIFICAR la celebració del contracte per tal garantir la seguretat
dels vianants que circulen per l’Av. Europa, on podran creuar la riera de Llançà,
sense perill a ser atropellats, quedant acreditat que la contractació de les obres
de construcció d’una passarel·la és la forma més idònia i eficient de dur a terme
les finalitats de l’Ajuntament.
Tercer. ORDENAR la redacció dels Plecs de clàusules administratives
particulars i de Prescripcions tècniques que han de regir el contracte i el procés
d'adjudicació.
Quart. Que per la Intervenció municipal es faci la retenció de crèdit, que
acrediti que existeix crèdit suficient i adequat per finançar la despesa que
comporta la celebració del contracte.
Cinquè. Donar compte de totes les actuacions a aquesta Junta de Govern
Local per a que resolgui el què sigui procedent.

3.4.2) Els Serveis tècnics municipals han redactat el Projecte tècnic de
reurbanització del Carrer Nicolás Salmerón.
Consta a l’expedient Memòria justificativa del contracte.
Per Provisió d’alcaldia s’ha informat la necessitat del contracte, que es justifica
en la necessitat de millorar el paviment existent, actualment en molt mal estat, i
també per tal de millorar la recollida de l’aigua pluvial en superfície.
Per la Intervenció municipal s’ha emès informe favorable a l’execució del
contracte, assenyalant l’òrgan competent i fent constar que existeix una part de
consignació pressupostària a la partida núm. 2018/150.619.06 del pressupost
de l’exercici 2018 i que es tindrà en compte la resta del finançament en el
pressupost exercici 2019.
Per la Secretaria municipal s’ha emès informe jurídic fent contar el procediment
administratiu per a dur a terme la contractació.
Les característiques del contracte són les següents:
Tipus de contracte: contracte d’obres
Objecte del contracte: “Reurbanització del Carrer Nicolás Salmerón”
Procediment de contractació: obert simplificat

Tipus de Tramitació: ordinària

Codi CPV: 45233250-6 Treballs de pavimentació
Valor estimat del contracte: 255.827,28 €
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 255.827,28 € IVA 21 %: 53.723,73 €
Pressupost base de licitació IVA inclòs: 309.551,01 €
Durada de l'execució: 6 mesos

Durada màxima: 7 mesos

Lots: no es preveu la divisió en lots del contracte

Consta a l’expedient informe sobre la conveniència de no efectuar la divisió en
lots per les característiques del contracte.
Per l'import del contracte es proposa l'adjudicació mitjançant procediment obert
simplificat.
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de
conformitat amb la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, aquesta Junta de
Govern Local adopta el següent
ACORD:
Primer. INICIAR l'expedient per a la contractació de les obres de
“Reurbanització del Carrer Nicolás Salmerón”, d’acord amb el Projecte redactat
pels Serveis Tècnics municipals, mitjançant procediment obert simplificat,
tramitació ordinària.
Segon. JUSTIFICAR la celebració del contracte per tal de millorar el paviment
existent, actualment en molt mal estat, i també per tal de millorar el
comportament de l’aigua pluvial en superfície, quedant acreditat que la
contractació de les obres de reurbanització és la forma més idònia i eficient de

dur a terme les finalitats de l’Ajuntament.
Tercer. ORDENAR la redacció dels Plecs de clàusules administratives
particulars i de Prescripcions tècniques que han de regir el contracte i el procés
d'adjudicació.
Quart. Que per la Intervenció municipal es faci la retenció de crèdit, que
acrediti que existeix crèdit suficient i adequat per finançar la despesa que
comporta la celebració del contracte.
Cinquè. Donar compte de totes les actuacions a aquesta Junta de Govern
Local 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) És interès d’aquest Ajuntament el projecte de Residència geriàtrica i
Centre de dia de Llançà, i el seu entorn urbà, a l’Avinguda Antoni Margarits, 7
de Llançà.
Per acord de la Junta de Govern de data 15 de juny de 2018 es va iniciar
expedient de contracte de serveis, modalitat concurs de projectes, amb
intervenció de Jurat, per seleccionar la proposta que servirà de base per a la
redacció del projecte bàsic i executiu, i, si escau, posterior direcció de les
obres, per procediment restringit, tramitació ordinària.
S’ha incorporat a l’expedient la Memòria justificativa del contracte, l’informe de
fiscalització, l’informe d’insuficiència de mitjans, l’informe sobre la no utilització
de mitjans electrònics i l’informe sobre la no divisió en lots de l’objecte del
contracte.
Per la Intervenció municipal s’ha emès informe fent constar que consta
consignació pressupostària a la partida 2018/23.627 del pressupost de
despeses de l’exercici 2018, i que es farà la previsió de la diferència en l’import
en el pressupost de l’exercici 2019.
Les característiques del contracte són les següents:
Tipus de contracte: contracte de serveis
Objecte del contracte: Concurs de projectes – Redacció d’avantprojecte, projecte bàsic i
executiu i si escau, posterior direcció de les obres de la Residència Geriàtrica i Centre de Dia
de Llançà.
Procediment de contractació: restringit

Tipus de Tramitació: ordinària

Codi CPV: 711200000-0 serveis d’arquitectura i serveis connexos
Valor estimat del contracte: 193.357,90 €
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 191.798 €

IVA 21 %: 40.277 €

Pressupost base de licitació IVA inclòs: 232.075 €
Durada de l'execució: 9 mesos

Durada màxima: 13 mesos

Lots: no es preveu la divisió en lots del contracte

Examinada la documentació que l'acompanya, i de conformitat amb el que
disposa la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, aquesta Junta de Govern Local adopta
el següent
ACORD:
Primer. APROVAR L’EXPEDIENT de contractació del concurs de projectes
amb intervenció de jurat, per seleccionar la proposta que servirà de base per a
la redacció de l’avantprojecte, del projecte bàsic i executiu, i, si escau, posterior
direcció de les obres de la Residència Geriàtrica i Centre de Dia de Llançà, per
procediment restringit, tramitació ordinària, convocant la seva licitació.
Segon. APROVAR LA DESPESA corresponent, a càrrec de la consignació
pressupostària núm. 2018/231.627 del pressupost de despeses de l’exercici
2018, i fer la previsió en el pressupost de l’exercici 2019.
Tercer. APROVAR el Plec de Bases econòmic administratives i el Plec de
Bases Tècniques que regiran el contracte.
Quart. PUBLICAR l'anunci de licitació en el perfil de contractant amb el
contingut contemplat en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic.
Cinquè. PUBLICAR en el perfil de contractant tota la documentació integrant
de l'expedient de contractació, així com el Plec de Bases econòmic
administratives i el Plec de Bases Tècniques.
4.2.2) Jasmina Martínez, Educadora Social de l’SBAS Llançà, mitjançant escrit
RE 2018/10084, de data 5-11-2018, informa de la situació de la persona amb
expedient núm. AE201800046 i proposa l’atorgament d’un ajut econòmic.
Consta informe favorable de l’Àrea d’Intervenció Municipal que a l’aplicació
pressupostària 2018/231.48 hi ha suficient consignació per concedir un ajut
d’urgència social.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- APROVAR l’atorgament d’un ajut econòmic a la persona amb
expedient AE201800046 consistent en l’abonament màxim de 60.-€ mensuals
iva inclòs, a raó de tres mesos, novembre, desembre de 2018 i gener de 2019.
Segon.- ORDENAR el pagament de 60.-€ mensuals iva inclòs, a raó de tres
mesos, novembre, desembre de 2018 i gener de 2019, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 2018/231.48.
Tercer.- TRASLLADAR el present acord al Departament d’Intervenció i a la
Treballadora Social, qui haurà d’informar a la persona beneficiària.

6.- Cultura i Voluntariat
A proposta de la Regidora Delegada de Cultura i Voluntariat, s’adopten els
següents acords:
6.1 Serveis de Cultura
6.1.1) Carme Sabater Pagès, actuant en nom i representació de ASSOCIACIO
GANXET PIM PAM PUNT URBAN KNITTING, mitjançant escrit RE 2018/9846,
de data 29 d'octubre de 2018, sol·licita el 50% de la subvenció del 2018.
La sol·licitud compleix els requisits de l’article 7, i acompanya la documentación
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 2017 una subvenció per import de 540
€ en concepte d’ajut directe per l’associació ASSOCIACIO GANXET PIM PAM
PUNT.
És d’aplicació la normativa prevista a la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions, el Real Decreto 887/2006, de 21 de juliol, pel que
s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, General de Subvencions, i
l’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions de
l’Ajuntament de Llançà.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local adopta el següent
ACORD
Primer.- CONCEDIR a l’ ASSOCIACIO GANXET PIM PAM PUNT una
subvenció de 540 € en concepte d’ajut directe per a les activitats pròpies de
l’entitat, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 480.00.330, del pressupost
municipal per a l’exercici 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.- AUTORITZAR el pagament l’ ASSOCIACIO GANXET PIM PAM PUNT
per import de 270€ corresponent al 50% del total concedit en concepte de
subvenció, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 480.00.330 del pressupost
municipal per l’exercici 2018.
Tercer .- DEIXAR PENDENT el pagament del 50% restant, condicionat a la
prèvia justificació de les despeses corresponent al total subvenció.
Quart.- NOTIFICAR el presenta acord a l’interessada i DONAR TRASLLAT a
l’àrea d’Intervenció, 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) El Sr. Joan Manel Martos , director de l’INS Llançà, ha presentat acords
de col·laboració complementaris del conveni signat entre el Departament d’
Ensenyament i l’ Ajuntament de Llançà per al projecte Rumb d’atenció
educativa a la diversitat de l’alumnat d’educació secundària obligatòria del
Municipi, en el marc de programes de diversificació curricular.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- APROVAR els acord de col·laboració en el marc del conveni signat
entre el departament d’Educació i l’Ajuntament de Llançà, per a la realització
d’activitats d’aplicació pràctica relaciones amb el projecte Rumb de l’INS
Llançà, de les empreses i alumnes que es relacionen a continuació:
- l’alumne O.P., 12 hores entre dijous i divendres, durant el curs escolar
2018-2019, a la Casa de Cultura.
- L’alumne A.B.N., 12 hores entre dijous i divendres, durant el curs escolar
2018-2019, a la Brigada Municipal.
- L’alumne I.Ch.M., 12 hores entre dijous i divendres, durant el curs
escolar 2018-2019, a la Brigada Municipal.
- L’alumne J.P.M., 12 hores entre dijous i divendres, durant el curs escolar
2018-2019, a la Brigada Municipal.
Segon.- AUTORITZAR a l’Alcalde per la signatura dels acord de col·laboració.
Tercer.- TRASLLADAR el present acord a la directora de l’INS Llançà.
7.2 Serveis de Medi Ambient
7.2.1) L’Ajuntament del Port de la Selva, mitjançant escrit RE 8785/2018, de
data 2 d’octubre de 2018, exposa que degut a la sequera extrema i als greus
problemes de salinització dels aqüífers, durant els mesos d’agost i setembre,
han garantit el subministrament d’aigua potable de la població, llogant una
planta d’osmosis inversa.
També, fa constar que l’actual xarxa d’aigua del Port de la Selva ja està
interconnectada amb la xarxa de Llançà, però amb una canonada de
dimensions molt petites. La solució que proposen és reforçar la connexió
existent per tal de poder abastir el Port de la Selva des de Llançà, amb aigua
procedent de la compra d’aigua al CCBGi.
Per tot, demanen llicència per poder executar els treballs de reforç de la
interconnexió entre les dues xarxes.
El número assignat a l’expedient és: Q107 3/2018.
Consta a l’expedient l’informe emès per Sorea SAU, sobre la viabilitat de la
interconnexió provisional d’emergència entre la xarxa de Llançà i la del Port de
la Selva, fent constar que hi ha disponibilitat de cabals per el subministrament a
Port de la Selva de Octubre a Maig, no essent viable aquesta aportació de juny
a Setembre en que l’increment de la demanda en període estival ho fan
inviable.

Pel que fa al dimensionament de canonades de Llançà, aquest seria suficient
per tal d’alimentar a Port de la Selva, més si tenim en compte que el cabal
subministrat es laminarà per tal de no provocar puntes de consum; a aquest
efecte s’instal·larà una bomba al paratge de la Vall amb una capacitat màxima
de bombament de 35 m3/h.
L’enginyer tècnic municipal, en data 6 de novembre de 2018, ha emès informe
favorable la petició d’interconnexió provisional d’emergència de les xarxes
d’aigua potable dels municipi de El Port de la Selva i Llançà per tal de donar
subministrament d’aigua procedent de la compra d’aigua al Consorci de la
Costa Brava al municipi de El Port de la Selva, durant els mesos d’octubre a
maig, fent constar que per tal de reforçar la connexió existent cal realitzar les
següents obres:
- La instal·lació d’una bomba de reserva al bombament del dipòsit Farella
a Llançà.
- La interconnexió de la xarxa de Llançà i El Port de la Selva mitjançant
dues canonades de polietilè de diàmetre nominal 110mm, reforçant la
connexió existent de diàmetre nominal 80mm, de conformitat amb la
Memòria Valorada realitzada per SOREA, SAU.
- La instal·lació d’una bomba acceleradora a El Port de la Selva.
- Connexió de canonades de distribució del dipòsit Alt de El Port de la
Selva.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- CONCEDIR llicència a l’Ajuntament del Port de la Selva, per realitzar
la interconnexió provisional d’emergència de les xarxes d’aigua potable dels
municipi de El Port de la Selva i Llançà per tal de donar subministrament
d’aigua procedent de la compra d’aigua al Consorci de la Costa Brava al
municipi de El Port de la Selva, durant els mesos d’octubre a maig, amb les
següents obres:
- La instal·lació d’una bomba de reserva al bombament del dipòsit Farella
a Llançà.
- La interconnexió de la xarxa de Llançà i El Port de la Selva mitjançant
dues canonades de polietilè de diàmetre nominal 110mm, reforçant la
connexió existent de diàmetre nominal 80mm.
- La instal·lació d’una bomba acceleradora a El Port de la Selva.
- Connexió de canonades de distribució del dipòsit Alt de El Port de la
Selva.
La llicència queda condicionada al compliment dels condicionants següents:
- Disposició del corresponent informe favorable per part del Consorci de la
Costa Brava referent a la viabilitat de la venda d’aigua al municipi de El
Port de la Selva.
- Disposició del corresponent permís dels propietaris de les parcel·les per
on està previst que discorrin les canonades provisionals d’emergència.
Ref. Cadastral

Interlocutor

17099A00900590000OW

Antonia M. V.

17099A009000630000OA

Maria C. A.

17099A009000620000OW

Maria C. A.

Disposició del corresponent permís per part de l’Agència Catalana de
l’Aigua, ja que la nova canonada discorre en superfície per un rec
anomenat “rec d’en Feliu”.
- Disposició del corresponent permís per part del Servei de Carreteres de
la Generalitat de Catalunya, ja que la nova canonada discorre dins la
zona d’afectació de la carretera Gi612.
- Disposició del corresponent permís per part del Parc Natural del Cap de
Creus, atès que la nova canonada discorre dins la zona d’afectació Parc
Natural.
- La instal·lació dels comptadors suficients per tal de portar a terme un
control exhaustiu de l’aigua aportada a El Port de la Selva, per la
corresponent comptabilitat i posterior facturació davant el Consorci de la
Costa Brava.
Segon.- COMUNICAR a l’Ajuntament del Port de la Selva que tant la inversió,
com el cost de manteniment, com l’aigua aportada, no suposarà cap cost per
l’Ajuntament de Llançà, i serà la companyia Sorea SAU, la que facturarà les
obres d’interconnexió i l’aigua comprada, directament a l’Ajuntament de El Port
de la Selva.
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord a l’Ajuntament del Port de la Selva i Sorea
SAU.
-

I no havent més assumptes a tractar, per ordre del Sr. Alcalde es dóna per
acabada la sessió a les onze hores del matí, de la que s’estén la present acta
que, després de llegida i aprovada, signen electrònicament l’Alcalde i el
Secretari mitjançant certificació que consta a l’expedient.

