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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL DE DATA 16-11-2018
A la Vila de Llançà, a setze 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
extraordinària 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 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.
Tot seguit s’obre la sessió a un quart de nou hores del matí , es dóna lectura de
l’acta anterior de data 9-11-2018, 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
s’adopten els següents acords:

i Urbanisme,

2.1 Serveis d'Hisenda
2.1.1) En data 6 de novembre d’enguany, s’ha generat el padró de la Llar
d’Infants corresponent al menjador del mes d’octubre i a la mensualitat de
novembre d’enguany, per un import de 7.594,25.-€, que comença pel rebut
número 1851000742 a nom de la Sra. Miriam Acuña Flores, i que acaba pel
rebut número 1851000805 a nom del Sr. Sergio Vilas Barbosa.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer. - APROVAR el padró de la Llar d’Infants corresponent al menjador del
mes d’octubre i a la mensualitat de novembre d’enguany, per un import de
7.594,25.-€, que comença pel rebut número 1851000742 a nom de la Sra.
Miriam Acuña Flores, i que acaba pel rebut número 1851000805 a nom del Sr.
Sergio Vilas Barbosa.

Segon.- DONAR TRASLLAT al departament de Recaptació per a la seva
tramitació.
2.1.2) En data 6 de novembre de 2018, s’ha generat el padró del Centre de Dia
corresponent al mes d’octubre d’enguany, per un import de 5.312,10.-€ que
comença amb el rebut número 1833000146 a nom de la Sra. Carmen Alsina
Isern, i que acaba amb el rebut número 1833000166 a nom de la Sra.
Francisca Zaragoza Buforn.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- APROVAR el padró del Centre de Dia corresponent al mes d’octubre
de 2018, per un import de 5.312,10.-€, que comença amb el rebut número
1833000146 a nom de la Sra. Carmen Alsina Isern, i que acaba amb el rebut
número 1833000166 a nom de la Sra. Francisca Zaragoza Buforn.
Segon.- DONAR TRASLLAT al servei de Recaptació als efectes oportuns.
2.1.3) Antecedents:
1. Mª PALLEJA IVANOVICH, mitjançant escrit R.E.: 2018/10157, amb data 8
de novembre de 2018 i titular de la concessió administrativa de la parada núm.
11 amb 12ml. del mercat setmanal del Port de venda de calçat, 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 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 petició del seu actual titular Mª PALLEJA
IVANOVICH, l'autorització administrativa corresponent a la parada núm. 11 del
mercat no sedentari del Port.
Segon.- DONAR DE BAIXA l’Objecte Tributari al Padró de taxes de mercat per
a l’any 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) Xavier Vila Puigvert, actuant en nom i representació de Maki SA,
mitjançant escrit RE 2018/9070, sol·licita permís per poder aparcar en zona de
càrrega i descàrrega, per motius de seguretat i de manera esporàdica, atès que

realitza la feina de recaudador de màquines recreatives, i porta diners en
efectiu.
D’acord amb l’article 33 de l’Ordenança de circulació municipal, aprovada
definitivament en data 2 de juny de 2010, la utilització de les zones de càrrega i
descàrrega està únicament reservada a l’estacionament de vehicles
reglamentàriament autoritzats per fer transport de mercaderies o de vehicles
comercials o d’indústries, visualment identificats, i que efectuïn en el lloc
d’estacionament operacions de càrrega i descàrrega de mercaderies, materials
o coses relacionades amb la seva activitat. El període de temps màxim permès
d’estacionament del vehicle amb inactivitat en les esmentades operacions serà
de 15 minuts.
El número assignat a l’expedient és: F160 92/2018.
L'ús comú especial dels béns de domini públic es pot subjectar a llicència
d'acord amb la naturalesa del bé, d’acord amb el que disposa l’article 56.3 del
Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni
dels ens locals.
L’òrgan competent per a resoldre les sol·licituds de llicències és l’AlcaldePresident de la Corporació d’acord amb el que disposa l’article 21.1.q) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, que va delegar la
facultat a la Junta de Govern Local.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- DESESTIMAR la sol·licitud de Maki SA per poder aparcar en zona de
càrrega i descàrrega, d’acord amb l’article 33 de l’Ordenança de circulació
municipal, aprovada definitivament en data 2 de juny de 2010.
Segon.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada.
2.3.2) Josep Navarro Garcia, mitjançant escrit RE 2018/9405, de data 17
d’octubre de 2018, ha sol·licitat que es pinti una línia groga situat al carrer
Migjorn amb intersecció al carrer Bateria.
El número assignat a l’expedient és: F119E10 31/2018 .
La Policia Municipal, en data 29 d’octubre de 2018, ha emès informe que
s’adjunta a l’expedient i en el que es fa constar que, en cas que algun vehicle
estacioni al C/ Bateria, enfront la ressenyada cruïlla, els vehicles que
accedeixen des del C/ Migjorn poden tenir dificultats per fer la maniobra de gir,
agreujades per la forta pendent de la via.
L’òrgan competent per a resoldre les sol·licituds de llicències és l’AlcaldePresident de la Corporació d’acord amb el que disposa l’article 21.1.q) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, que va delegar
la facultat a la Junta de Govern Local.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- ESTIMAR la sol·licitud de Josep Navarro Garcia per pintar una línia
groga al carrer Migjorn intersecció c/Bateria.
Segon.- ENCARREGAR a la Brigada Municipal que realitzi els treballs de
pintura de la línia groga al C/ Bateria. La línia ha de ser de deu metres (10m.)

de llarg per 0,20m. d’amplada i s’ha de situar enfront de la cruïlla, costat
esquerra, sentit C/ Anselm Clavé.
Tercer.-. DONAR TRASLLAT a la Policia Municipal als efectes pertinents.
Quart.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada.
2.3.3) Joan Company Agustí, actuant en nom i representació de la CP Pau
Casals, 23, mitjançant escrit RE 1306/2018, de data demana que per tal de
solucionar el problema d’accés al seu garatge, i a facilitar la càrrega i
descàrrega, es col·loquin unes jardineres a les dues zones pintades de groc,
s’anul·li la plaça d’aparcament que hi ha al començament del carreró, i es
col·loqui una placa que senyalitzi la zona de càrrega i descàrrega.
El número assignat a l’expedient és: F1191 11/2018.
La Policia municipal, en data 8 de juny de 2018, ha emès informe fent constar
que s’hauria de pintar la plaça d’aparcament actual, com una continuació de la
càrrega i descàrrega; però, no s’hauria de col·locar cap jardinera, atès que
resultaria un obstacle a la via pública.
L’òrgan competent per a resoldre les sol·licituds de llicències és l’AlcaldePresident de la Corporació d’acord amb el que disposa l’article 21.1.q) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, que va delegar la
facultat a la Junta de Govern Local.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- ESTIMAR la sol·licitud de la CP Pau Casals, 23, i anul·lar
l’aparcament que hi ha al carreró de l’avinguda Pau Casals, 23, i pintar-lo com
a zona de càrrega i descàrrega.
Segon.- DESESTIMAR la sol·licitud de la CP Pau Casals, 23, referent a la
instal·lació de dues jardineres sobre la línia groga, ja que resultarien un
obstacle a la via pública.
Tercer.- ORDENAR a la brigada municipal que pintin l’aparcament del carreró
de l’avinguda Pau Casals, 23, com a zona de càrrega i descàrrega i ho
senyalitzin amb el rètol corresponent.
Quart.- DONAR TRASLLAT d’aquest acord a la Policia Municipal.
Cinquè.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada.
2.3.4) Jose Miralles Miralles, mitjançant escrit RE 2018/9172, de data 15
d’octubre de 2018, ha sol·licitat posar una placa de prohibit estacionar a la
rotonda del c/ Puig Gros 24-26.
El número assignat a l’expedient és: F119E10 29/2018 .
La Policia Municipal, en data 29 d’octubre de 2018, ha emès informe que
s’adjunta a l’expedient, fent constar que a l’alçada dels núm. 19-20 hi ha un
eixamplament de la via, de forma circular en ambdós costats. A l’informe consta
que no es tracta d’una rotonda, ni està senyalitzada com a tal. Si algun vehicle
estaciona en aquest espai, tant a la dreta com a l’esquerra, els vehicles que hi
circulen poden tenir dificultats per maniobrar, per la qual cosa consideren que
la opció més correcte seria pintar una línia groga al voltant de l’eixample per
evitar que s’estacionin vehicles.

L’òrgan competent per a resoldre les sol·licituds de llicències és l’AlcaldePresident de la Corporació d’acord amb el que disposa l’article 21.1.q) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, que va delegar
la facultat a la Junta de Govern Local.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- DESESTIMAR la sol·licitud de Jose Miralles Miralles per posar una
placa de prohibit estacionar al c/ Puig Gros 19-20, tal i com es fa constar a
l’informe de la Policia Municipal.
Segon.- ENCARREGAR a la Brigada Municipal els treballs de pintura de la
línia groga al voltant de l’eixample, uns 12 m per cada costat i amb una
amplada de 0,20 m, tal i com es fa constar a l’informe de la Policia Municipal.
Tercer.-. DONAR TRASLLAT a la Policia Municipal als efectes pertinents.
Quart.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada.
2.3.5) Salvador Limonero Garcia, mitjançant escrit RE 2017/9079, de data 8
d’agost de 2017, ha sol·licitat la senyalització vertical de prohibició d'aparcar al
c/ Victor Català, 16.
El número assignat a l’expedient és: F119E10 31/2017 .
La Policia Municipal, en data 16 de març de 2018, ha emès informe fent constar
que davant del garatge situat al núm. 16, hi ha una placa de gual amb número
1042, i que una senyalització vertical de prohibit aparcar no és la forma adient
per senyalitzar aquest tipus de reserva.
L’òrgan cometent per a resoldre les sol·licituds de llicències és l’AlcaldePresident de la Corporació d’acord amb el que disposa l’article 21.1.q) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del règim Local, que va delegar la
facultat a la Junta de Govern Local.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- DESESTIMAR la sol·licitud de Salvador Limonero Garcia d’acord amb
l’informe de la policia .
Segon.- INFORMAR que en cas de voler una reserva de la via pública al costat
del seu garatge i del seu gual, ho pot sol·licitar mitjançant una instància al
Ajuntament.
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada.
2.3.6) Anja Fabrega Goertzen actuant en nom i representació de Comunitat De
Propietaris Cel, mitjançant escrit RE 2017/8379, de data 21 de juliol de 2017,
ha sol·licitat per pintar la vorera de color groc o instal·lar un senyal al C/
Bassegoda 18.
El número assignat a l’expedient és: F119E10 40/2017 .
La Policia Municipal, en data 29 de juliol de 2017, ha emès informe que consta
al expedient.
L’ús comú especial dels bens 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 cometent per a resoldre les sol·licituds de llicències és l’AlcaldePresident de la Corporació d’acord amb el que disposa l’article 21.1.q) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del règim Local, que va delegar la
facultat a la Junta de Govern Local.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- ESTIMAR la sol·licitud de Comunitat De Propietaris Cel per pintar una
línia groga a la vorera del carrer Bassegoda 18, davant la rampa d’accés de
l’aparcament de l’edifici comunitari tal i com fa constar l’informe de la Policia
Local.
Segon.- APROVAR la liquidació número 1802009171 per un import de 2,04.euros corresponent a la part proporcional anual de la taxa de reserva de la via
pública.
Tercer.- APROVAR la liquidació número 1802009172 per un import de 70,40.euros corresponent senyalització amb la pintura groga.
Quart.- ENCARREGAR a la Brigada Municipal els treballs per pintar la línia
groga (4m.)a la vorera al davant de la rampa d’accés a l’aparcament de l’edifici
del carrer Bassegoda 18, tal i com es fa constar a l’informe de la Policia
Municipal.
Cinquè.-. DONAR TRASLLAT d’aquest acord al servei de Rendes i a la Policia
Municipal als efectes pertinents.
Sisè.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada.
2.3.7) Joan Company i Agustí, actuant en nom i representació de La Comunitat
de Propietaris Casa del Sol, mitjançant escrit RE 2018/5064 de data 8 de juny
de 2018, sol·licita repintar la línia groga davant del garatge de la comunitat de
propietaris, situat al carrer La Bateria.
El número assignat a l’expedient és: F160 59/2018 .
La Policia Municipal, en data 20 de juny 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, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- ESTIMAR la sol·licitud de la Comunitat de Propietaris Casa del Sol per
pintar la línia groga al carrer Bateria, davant el gual número 4, previ pagament
de la taxa corresponent tal i com es fa constar en l’informe de la Policia Local.
Segon.- APROVAR la liquidació número 1802009169, per un import de 70,40.euros corresponent als treballs de pintura de la línia groga.

Tercer.- APROVAR la liquidació número 1802009170, per un import de 3,01.euros 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.
Cinquè.- ENCARREGAR a la Brigada Municipal els treballs per pintar la línia
groga de quatre metres (4m) per 0,20 metres d’ample, davant el portal del
garatge a 2 metres de la vorera i en línia amb les places d’estacionament, tal i
com es fa constar a l’informe de la Policia Local.
Sisè.- 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) La Sra. Pilar Planas Avellí, en escrit de data 31 d’octubre de 2018 RE
núm. 9989, sol·licita que l’Ajuntament l’indemnitzi amb la quantitat de 109,90€
pels danys provocats en el columbari núm. 18, del qual n’és titular, quan uns
brètols van sostreure el marbre.
La Policia Local de Llançà va emetre l’acta de data 31 d’agost de 2018 de
denúncia per furt en el columbari núm. 18 del cementiri Els Ximblars.
Consta l’informe favorable de l’Àrea d’Intervenció Municipal que a l’aplicació
pressupostària número 2018/920.226.04 hi ha suficient consignació per atendre
la despesa.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- APROVAR el pagament de 109,90€ a la Sra. Pilar Planas Avellí,
corresponent a la factura número 2018/0125, de data 9 d’octubre de 2018, de
Leader Stone SL.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a la interessada i DONAR TRASLLAT al
Departament d’Intervenció.
3.4.2) Sorea SAU, mitjançant escrit RE2018/8113, de data 12 de setembre de
2018, presenta relació individualitzada, llistada en data 11 de setembre de
2018, d’abonats al servei municipal que tenen rebuts pendents de liquidar amb
la referència 2551918 i 2551919.
El número assignat a l’expedient és: P118 21/2018.
Es comunica la interrupció de subministrament, d’acord amb l’article 49 del
Reglament del servei municipal d’abastament domiciliari d’aigua a Llançà.
D’acord amb la Llei 24/2015 del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar
l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica s’han exclòs dels

nous llistats els abonats identificats pels Serveis Socials, com a persones en
situacions de risc d’exclusió residencial.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- DONAR-SE per assabentats de la interrupció de subministrament
d’aigua dels deutors que consten a la relació llistada en data 11 de setembre de
2018, i amb la referència 2551918 i 2551919.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a SOREA SAU.
3.4.3) Sorea SAU, mitjançant escrit RE2018/9236, de data 16 d’octubre de
2018, presenta relació individualitzada, llistada en data 15 d’octubre de 2018,
d’abonats al servei municipal que tenen rebuts pendents de liquidar amb la
referència 2562480.
El número assignat a l’expedient és: P118 22/2018.
Es comunica la interrupció de subministrament, d’acord amb l’article 49 del
Reglament del servei municipal d’abastament domiciliari d’aigua a Llançà.
D’acord amb la Llei 24/2015 del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar
l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica s’han exclòs dels
nous llistats els abonats identificats pels Serveis Socials, com a persones en
situacions de risc d’exclusió residencial.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- DONAR-SE per assabentats de la interrupció de subministrament
d’aigua dels deutors que consten a la relació llistada en data 15 d’octubre de
2018, i amb la referència 2562480.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a SOREA SAU.
3.4.4) Sorea SAU, mitjançant escrit RE2018/6182, de data 10 de juliol de 2018,
presenta relació individualitzada, llistada en data 9 de juliol de 2018, d’abonats
al servei municipal que tenen rebuts pendents de liquidar amb la referència
2533777.
El número assignat a l’expedient és: P118 14/2018.
Es comunica la interrupció de subministrament, d’acord amb l’article 49 del
Reglament del servei municipal d’abastament domiciliari d’aigua a Llançà.
D’acord amb la Llei 24/2015 del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar
l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica s’han exclòs dels
nous llistats els abonats identificats pels Serveis Socials, com a persones en
situacions de risc d’exclusió residencial.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- DONAR-SE per assabentats de la interrupció de subministrament
d’aigua dels deutors que consten a la relació llistada en data 9 de juliol de
2018, i amb la referència 2533777.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a SOREA SAU.

3.4.5) Sorea SAU, mitjançant escrit RE2018/7924, de data 4 de setembre de
2018, presenta relació individualitzada, llistada en data 9 d’abril de 2018,
d’abonats al servei municipal que tenen rebuts pendents de liquidar amb la
referència 2508382.
El número assignat a l’expedient és: P118 8/2018.
Es comunica la interrupció de subministrament, d’acord amb l’article 49 del
Reglament del servei municipal d’abastament domiciliari d’aigua a Llançà.
D’acord amb la Llei 24/2015 del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar
l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica s’han exclòs dels
nous llistats els abonats identificats pels Serveis Socials, com a persones en
situacions de risc d’exclusió residencial.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- DONAR-SE per assabentats de la interrupció de subministrament
d’aigua dels deutors que consten a la relació llistada en data 9 d’abril de 2018, i
amb la referència 2508382.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a SOREA SAU.
3.4.6) 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.
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
Lot 2 - 45262200-3 treballs de cimentació
Valor estimat del contracte: 82.598,39 €
Pressupost
82.598,39 €

base

de

licitació

IVA

exclòs:

IVA 21 %: 17.345,66 €

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

Durada màxima: 4 mesos

Lots:
LOT 1

Codi
CPV:
d’estructures

45223100-7

muntatge

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:
cimentació

45262200-3

Treballs

de

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

Per l'import del contracte es proposa l'adjudicació mitjançant procediment obert
simplificat.
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, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer. APROVAR L’EXPEDIENT de contractació, mitjançant procediment
obert simplificat, tramitació ordinària, per la contractació de les obres
anomenades “Construcció d’una passarel·la per a vianants”, del Projecte tècnic
redactat per Marc Cucurella i Vilà de l’empresa Oceans Enginyeria Civil, tot
convocant la seva licitació.
Segon. APROVAR LA DESPESA corresponent, a càrrec de les següents
consignacions pressupostàries:
Anualitat Aplicació pressupostària Import
2017
150.600.02
20.000 €
2018
150.600.01
30.000 €
2019
Previsió pressupost 2019
49.944,05 €
En tot cas, per l’exercici 2019 quedarà condicionat a l’existència de consignació
pressupostària adequada i suficient.

Tercer. APROVAR ELS PLECS de Clàusules Administratives Particulars i de
Prescripcions 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 clàusules administratives
particulars i el de Prescripcions Tècniques.
Sisè. DESIGNAR als membres de la Mesa de contractació i publicar la seva
composició en el Perfil de contractant:
 Joan Carles Mora i Torrent, que actuarà com a President de la Mesa o
regidor/ra en qui delegui.
 Carles Fita i Alegre, Secretari de la Corporació, que actuarà com a
vocal.
 Sara Gutiérrez i Giner, Interventora acctal. que actuarà com a vocal.
 Sílvia Barris i Roca, regidora de la Corporació, que actuarà com a vocal
o regidor/ra en qui delegui.
 Sílvia Tabernero i Jódar, que actuarà com a Secretària de la Mesa.
3.4.7) Els Serveis tècnics municipals han redactat el Projecte tècnic de
reurbanització del Carrer Rafael Estela.
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 consignació
pressupostària a la partida núm. 2018/150.619.06 del pressupost de l’exercici
2018 i que es tindrà en compte 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
255.827,28 €

de

licitació

IVA

exclòs:

IVA 21 %: 53.723,73 €

Pressupost base de licitació IVA inclòs: 309.551,01 €
Durada de l'execució: 6 mesos
Lots: no es preveu la divisió en lots del contracte

Durada màxima: 7 mesos

Per l'import del contracte es proposa l'adjudicació mitjançant procediment obert
simplificat.
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, la Junta de Govern
ACORDA:
Primer. APROVAR L’EXPEDIENT de contractació, mitjançant procediment
obert simplificat, tramitació ordinària, per la contractació de les obres
anomenades “Reurbanització del Carrer Nicolás Salmerón”, del Projecte
redactat pels Serveis Tècnics municipals, convocant la seva licitació.
Segon. APROVAR LA DESPESA corresponent, a càrrec de la consignació
pressupostària núm. 2018/150.619.06 del pressupost de despeses de l’exercici
2018, per un import màxim de 85.000 € IVA inclòs, i preveure’n la diferència
d’import en el pressupost de l’exercici 2019.
Tercer. APROVAR ELS PLECS de Clàusules Administratives Particulars i de
Prescripcions 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 clàusules administratives
particulars i el de Prescripcions Tècniques.
Sisè. DESIGNAR als membres de la Mesa de contractació i publicar la seva
composició en el Perfil de contractant:
- Joan Carles Mora i Torrent, que actuarà com a President de la Mesa o
regidor/ra en qui delegui.
- Carles Fita i Alegre, Secretari de la Corporació, que actuarà com a
vocal.
- Sara Gutiérrez i Giner, Interventora acctal. que actuarà com a vocal.
- Sílvia Barris i Roca, regidora de la Corporació, que actuarà com a vocal
o regidor/ra en qui delegui.
- Sílvia Tabernero i Jódar, que actuarà com a Secretària de la Mesa.

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’adopta el següent acord:
4.2 Serveis de Benestar i Família
4.2.1) Jasmina Martínez, Educadora Social de l’SBAS Llançà, mitjançant escrit
RE 2018/10176 de data 8-11-2018, informa de la situació de la família amb
expedient núm. AE201500192 i proposa l’atorgament d’un ajut econòmic.

Examinat l’informe emès, s’ha valorat la urgència que la filla menor assisteixi a
la Llar d’Infants El Patinet, mentre s’estabilitzi i millori la situació familiar.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- APROVAR l’assistència urgent de la menor A. V. N. a la Llar d’Infants
El Patinet, durant tot el dia, el mes de novembre de 2018.
Segon.-. DESESTIMAR l’atorgament d’un ajut econòmic a la família amb
expedient AE201500192, atès que no està valorada suficientment la necessitat
d’ajuda econòmica de la unitat familiar.
Tercer.- TRASLLADAR el present acord a la Direcció de la Llar d’Infants i a
l’Educadora Treballadora Social, qui haurà d’informar a la família.”

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) La Generalitat de Catalunya ,
DEPARTAMENT DE CULTURA,
mitjançant escrit RE de data 23/10/2018, comunica la integració de
l’Ajuntament de Llançà al Sistema Públic d’equipaments Escènics i Musicals de
Catalunya.
El número assignat a l’expedient és: M105 8/2018 .
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- DONAR compte de la resolució per part de la Generalitat de
Catalunya, Departament de Cultura, integrant a l’Ajuntament de Llançà al
Sistema Públic d’equipaments Escènics i Musicals de Catalunya.
Segon.- DONAR TRASLLAT a la Responsable de la Casa de Cultura, pel seu
coneixement i efectes oportuns.”

7.- Ensenyament i Medi Ambient
A proposta de la Regidora Delegada d’Ensenyament i Medi Ambient, s’adopta
el següent acord:
7.1 Serveis d'Ensenyament
7.1.1) L’Ordenança reguladora de les bases per la concessió d’ajuts per a
l’adquisició de llibres i material escolar ha estat aprovada definitivament. L’ajut
va destinat a l’adquisició de material escolar de la llar d’infants, educació
infantil, primària i secundària.
S’han presentat un total de 411 sol·licituds d’ajut, de les quals 378 compleixen
tots els requisits i 1 no compleixen els requisit segon el que disposa

l’Ordenança reguladora de les bases per la concessió d’ajuts per a l’adquisició
de llibres i material escolar i 32 estan pendent de resolució.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local adopta el següent
ACORD
Primer.- CONCEDIR l’ajut per l’adquisició de llibres i/o material escolar a totes
les persones que consten en la relació núm. 1 adjunta, amb un total de 378, i
per l’import que es fixa, per reunir tots els requisits exigits en la convocatòria.
Segon.- DESESTIMAR l’ajut per l’adquisició de llibres i/o material escolar a
totes les persones que consten en la relació núm. 2 adjunta, amb un total de 1,
per no reunir el requisit exigit en la convocatòria.
Tercer.- PUBLICAR en el tauler d’anuncis municipal el present acord i
annexos. Entendre realitzada la notificació als interessats amb la percepció de
l’ajut concedit.
Quart.- NOTIFICAR el present acord als interessats desestimats en els
apartats anteriors amb indicació dels recursos pertinents”.

I no havent més assumptes a tractar, per ordre del Sr. Alcalde es dóna per
acabada la sessió a dos quarts d’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.

