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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE
DATA 11-01-2019
A la Vila de Llançà, l’onze de gener de dos mil dinou.
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
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 del matí, es dóna lectura de l’acta
anterior de data 21-12-2018, 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) En data 2 de gener de 2019, s’ha generat el padró del Centre de Dia
corresponent al mes de desembre de 2018, per un import de 4.642,43.-€ que
comença amb el rebut número 1833000186 a nom de la Sra. Marita Breder
Nasc. Stern, i que acaba amb el rebut número 1833000205 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 de
desembre de 2018, per un import de 4.642,43.-€, que comença amb el rebut
número 1833000186 a nom de la Sra. Marita Breder Nasc. Stern, i que acaba
amb el rebut número 1833000205 a nom de la Sra. Francisca Zaragoza Buforn.
Segon.- DONAR TRASLLAT al servei de Recaptació als efectes oportuns.

2.1.2) En data 3 de gener d’enguany, s’ha generat el padró de la Llar d’Infants
corresponent al menjador del mes de desembre de 2018 i a la mensualitat de
gener de 2019, per un import de 6.962,75.-€, que comença pel rebut número
1951000001 a nom de la Sra. Fatima Zahra Alem, i que acaba pel rebut
número 1951000069 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 de desembre de 2018 i a la mensualitat de gener de 2019, per un import
de 6.962,75.-€, que comença pel rebut número 1951000001 a nom de la Sra.
Fatima Zahra Alem, i que acaba pel rebut número 1951000069 a nom del Sr.
Sergio Vilas Barbosa.
Segon.- DONAR TRASLLAT al departament de Recaptació per a la seva
tramitació.
2.1.3) I. Identificació de l’expedient:
Expedient número P108 46/2018, referent sol·licitud d’una presa de llum per al
vehicle-botiga de venda de xarcuteria de la parada núm. 5 del mercat de la Vila.
II. Relació de fets:
1.- Wilmer Alexander BERMÚDEZ ALVARENGA, mitjançant escrit R.E.:
2018/10660 de data 28 de novembre de 2018, titular de la concessió
administrativa de la parada núm. 5 amb 12,00m.l. del mercat setmanal de la
Vila de venda de xarcuteria, sol·licita presa de llum per al seu vehicle camióbotiga per conservar el gènere fresc que porta per a la venda.
2.- L’Assentador municipal del mercat ha emès informe en el qual exposa:
1. Que a l’emplaçament del mercat de la Vila no n’hi ha cap pressa de llum
a l’ efecte de proveir d’electricitat a motors de aparells refrigeradors.
2. Que l’interessat cal que es posi en contacte amb la companyia elèctrica
per realitzar una petició de subministra, i una vegada disposi de la seva
proposta, caldrà sol·licitar el corresponent permís a l’Ajuntament per a
realitzar les obres que estimin oportunes, qui valorarà si pot portar-se a
terme.
III. Fonaments de Dret:
- Reglament del mercat municipal de venta no sedentària de la Vila de
Llançà, aprovat definitivament per Decret d’Alcaldia en data 12-01-2015.
2. 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, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- INFORMAR a l’interessat de que cal que es posi en contacte amb la
companyia elèctrica per realitzar una petició de subministra.
Segon.- Que una vegada es disposi de la proposta de la companyia elèctrica,
l’Interessat haurà de SOL·LICITAR el corresponent permís a l’Ajuntament.

Tercer.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades.
2.1.4) En data 8 de gener d’enguany s’ha generat el Padró anual 2019,
provisional, de taxes sobre vivendes, per un import total de 1.041.738,47.-€,
amb el següent detall:
Clavegueram
198.712,95.-€.
Conces. Aparcament Vehicles
2.600,00.-€.
Escombraries
818.302,19.-€.
Guals amb placa
19.867,83.-€.
Reserva via pública
2.255,50.-€.
El primer rebut, amb número 1902000003, correspon a 102 Animals de
Companyia SC i el darrer, amb número 1902009088, correspon al Sr. Rafael
Zurera Cosano.
El número assignat a l’expedient és: GEABS 17/2019 .
Per tot això, aquesta Junta de Govern adopta el següent
ACORD:
Primer.- APROVAR el Padró anual 2019 de taxes sobre vivendes, amb el
detall abans esmentat, per un import total d’1.041.738,47.-€.
Segon.- APROVAR el període de cobrament del padró esmentat, que queda
establert del 15 de febrer al 2 de maig, ambdós inclosos.
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, Banco Santander,Bankia i Banc Sabadell. 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 l’esmentat padró durant un termini de vint dies, a
comptar des del dia següent al de la publicació de l’anunci en el BOP, als
efectes de
possibles al·legacions que els interessats estimin adients.
Sisè.- DONAR TRASLLAT al servei de recaptació als efectes pertinents.
2.1.6) Oriol Zaragoza Alfonso, mitjançant escrit RE 2018/10103, de data 6 de
novembre de 2018, sol·licita llicència per col·locar una placa de gual a la porta
del garatge situat al carrer Bassegoda, 16.
El número assignat a l’expedient és: F161 25/2018.
La Policia Municipal, en data 13 de novembre 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.- CONCEDIR llicència a Oriol Zaragoza Alfonso per col·locar una placa
de gual al carrer Bassegoda, 16, previ pagament de la taxa corresponent i
supeditada al compliment de les condicions adjuntes a l’acord.
Segon.- APROVAR les liquidacions que es relacionen:
 Número 1802000001, per un import de 63,05.- €, corresponent a la
placa de gual número 1082 i als tràmits administratius.
 Número 1902000002, per un import de 49,80.- €, corresponent a 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.

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) El Sr. Josep Ortiz de Zarate, en representació de la Sra. Maria Teresa
Martínez Pérez, en escrit RE núm. 5829 de data 2 de juliol de 2018, sol.licita la
concessió de titularitat del nínxol núm. 58-C del Cementiri Els Ximblars.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- CONCEDIR a la Sra. Maria Teresa Martínez Pérez, concessió
administrativa per l’ús privatiu del nínxol núm. 58-C del Cementiri Els Ximblars,
pel termini de cinquanta anys, d’acord amb el Plec de condicions i Reglament
de Cementiri municipal aprovats per l’Ajuntament en data 26-05-1993.
Segon.- APROVAR la liquidació núm. 1871001452 per un import de 1.050.-€,
respectivament, a nom de la Sra. Maria Teresa Martínez Pérez.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a la peticionària i DONAR TRASLLAT al
servei de Recaptació per tal de notificar la liquidació a Funerària Altima.

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) La Junta de Govern Local de data 21-12-2018 va aprovar un ajut
econòmic data a la família amb expedient núm. AE201500192, consistent a:
“Primer.- CONCEDIR un ajut econòmic a la família amb expedient
AE201500192, consistent en l’exempció del 50% del cost del menjador de
novembre i desembre de 2018 de la menor A. V. N. a la Llar d’Infants El
Patinet.
El 50% restant del cost del menjador d’aquest dos mesos serà a càrrec del
Consell Comarcal de l’Alt Empordà, segons la proposta presentada per
l’Educadora Social.
Segon.-. APROVAR l’abonament d’un ajut econòmic de 22 € amb càrrec al
rebut núm.1851000870 emès a la família, en concepte de menjador de
novembre, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2018.231.48.”
Examinat l’informe emès per l’Educadora Social de l’SBAS LLançà, s’ha
detectat una errada en els períodes que es bonificaran a la família perquè la
filla menor continuï assistint tot el dia a la Llar d’Infants El Patinet.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer:- DEIXAR SENSE EFECTE l’acord 4.2.3) de la Junta de Govern Local
en sessió del 21-12-18, en tot el seu contingut.
Segon.- CONCEDIR un ajut econòmic a la família amb expedient
AE201500192, consistent en l’exempció del 50% del cost del menjador dels
mesos de gener, febrer i març de 2019 de la menor A. V. N. a la Llar d’Infants
El Patinet.
El 50% restant del cost del menjador d’aquests tres mesos serà a càrrec del
Consell Comarcal de l’Alt Empordà, segons la proposta presentada per
l’Educadora Social.
Tercer.- TRASLLADAR el present acord a la Intervenció municipal i a
l’Educadora Social, qui haurà d’informar a la família.
4.2.2) 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 21 de desembre 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. L’expedient es tramita
amb el número C120-36/2018.
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 l’aplicació núm. 2018/231.627 del pressupost de
despeses de l’exercici 2018 per import màxim de 75.000 € IVA inclòs, que es
preveu consignació per un import màxim de 72.000 € IVA inclòs a l’aplicació
pressupostària núm. 2019/231.627, i per import de 7.200 € a l’aplicació

pressupostària núm. 2019/231.227.06, de l’exercici 2019, pendent d’aprovació
definitiva, i que es preveurà la diferència que en resulti de l’adjudicació del
contracte en l’elaboració del pressupost de l’exercici 2020.
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: 190.298 €
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 190.298
IVA 21 %: 39.962 €
€
Pressupost base de licitació IVA inclòs: 230.260 €
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
ACORDA:
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 per import màxim de 75.000 € IVA inclòs
amb càrrec a l’aplicació pressupostària núm. 2018/231.627 del pressupost de
despeses de l’exercici 2018; per import màxim de 72.000 € IVA inclòs, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària núm. 2019/231.627, i per import de 7.200 €
amb càrrec a l’aplicació pressupostària núm. 2019/231.227.06, de l’exercici
2019, condicionada a l’aprovació definitiva del pressupost, i preveure la
diferència que en resulti de l’adjudicació del contracte en l’elaboració del
pressupost de l’exercici 2020.
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.
4.2.3) La bugaderia autoservei Bugaquick de Llançà , representada per la Sra.
Maria Pilar Blain, i la Regidoria de Benestar i Família d’aquest Ajuntament,
volen establir i regular la prestació del servei social de rentat de roba.
El número assignat a l’expedient és: GEABS 19/2019 .
El servei de Bugaderia domiciliaria és un projecte de servei social de rentat de
roba, adreçat a aquelles persones que per motius diversos veuen afectada la
seva mobilitat o bé presenten alteracions de les seves capacitats cognitives.
El servei de bugaderia social serà gestionat a través de la regidoria de
Benestar i Família, i dels Serveis Socials de la població, que contactaran amb
tots aquells agents socials i mèdics que poden detectar aquesta necessitat en
la població; comptarà amb l’ajuda desinteressada de diferents associacions i
voluntaris de la població.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- APROVAR el Projecte solidari “Bugaderia Social” i el seu Reglament ,
ofert per Bugaquick i mitjançant les gestions que realitzin l’Àrea de Benestar i
Família i el personal de l’SBAS Llançà.
Segon.- FACULTAR l’Alcalde, Sr. Pere Vila i Fulcarà, per a la signatura del
Conveni i els documents que resultin necessaris per a l’efectivitat del present
acord.
Tercer.- NOTIFICAR-HO a la Sra. M. Pilar Blain, al personal de l’SBAS Llançà i
a l’Àrea d’Intervenció municipal, als efectes oportuns.
4.2.4) L’Àrea de Benestar del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, en escrit RE
núm. 219 de data 8-01-2019, proposa la realització dels tallers de memòria i de
gimnàstica dins el “Programa d’Atenció i Prevenció a la Dependència”, per
aquest any, així com una xerrada gratuïta informativa sobre els maltractaments
a les persones grans.
El número assignat a l’expedient és: GEABS 54/2019 .
És d’interès municipal la realització dels dos tallers de memòria i un de
gimnàstica per al Casal municipal del Pensionista, a la primavera i a la tardor,
amb un cost total de 2.700 €; així com la xerrada gratuïta per a les persones
usuàries del Casal.
Consta a l’expedient informe d’Intervenció que hi ha consignació a l’aplicació
pressupostària 2019/231.227.99 del Casal Municipal del Pensionista, per
realitzar-hi els tallers.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- SOL.LICITAR a l’Àrea de Benestar del Consell Comarcal de l’Alt
Empordà la realització en el Casal Municipal del Pensionista, de dos tallers de
memòria a la primavera i dos a la tardor, i un de gimnàstica a la primavera i un
altre a la tardor;
així com la xerrada gratuïta informativa sobre els
maltractaments a les persones gran.
Segon.- APROVAR la despesa de 2.700 € amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 2019.231.227.99 del Casal Municipal del Pensionista.

Tercer.- TRASLLADAR el present acord a l’Àrea de Benestar del CCAE i 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) El Sr. David Peret Pozo, major d’edat, amb NIF 39359388V, en nom de
HFMN CREW SL, amb CIF B66718511, domiciliat a la ciutat de Badalona
(08911), carrer Santa Madrona 122, 1r 2ª, que actua en representació del grup
musical The Casualties; ha presentat en aquesta corporació contracte que
s’adjunta a l’expedient per a la contractació del grup musical The Casualties, el
proper divendres 18 de gener de 2019 a Llançà, per un import total de 5.445,00
euros (IVA inclòs).
La Intervenció Municipal ha emès informe que consta unit a l’expedient.
El número assignat a l’expedient és: GEABS 22/2019.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- APROVAR el contracte de prestació de serveis presentat per
l’empresa HFMN CREW SL, amb CIF B66718511, domiciliat a la ciutat de
Badalona (08911), carrer Santa Madrona 122, 1r 2ª, corresponent a l’actuació
que el grup musical The Casualties realitzarà a Llançà el proper divendres 18
de gener de 2019, per un import total de 5.445,00 euros (IVA inclòs).
Segon.- AUTORITZAR a l’Alcalde per la signatura del contracte.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a l’interessat i DONAR TRASLLAT a
l’Àrea de Serveis Econòmics als efectes oportuns.
5.1.2) El Sr. Francisco de Asís Fernández, en nom de HOLY CUERVO SL, amb
CIF B86490182, domiciliat a la ciutat de Madrid (28004), carrer Velarde 13, que
actua en representació del grup musical Angelus Apatrida; ha presentat en
aquesta corporació contracte que s’adjunta a l’expedient per a la contractació
del grup musical Angelus Apatrida, el proper divendres 18 de gener de 2019 a
Llançà, per un import total de 3.500,00 euros (IVA inclòs).
La Intervenció Municipal ha emès informe que consta unit a l’expedient.
El número assignat a l’expedient és: GEABS 23/2019.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- APROVAR el contracte de prestació de serveis presentat per
l’empresa HOLY CUERVO SL, amb CIF B86490182, domiciliat a la ciutat de
Madrid (28004), carrer Velarde 13, corresponent a l’actuació que el grup
musical Angelus Apatrida realitzarà a Llançà el proper divendres 18 de gener
de 2019, per un import total de 3.500,00 euros (IVA inclòs).
Segon.- AUTORITZAR l’Alcalde per la signatura del contracte.

Tercer.- NOTIFICAR el present acord a l’interessat i DONAR TRASLLAT a
l’Àrea de Serveis Econòmics als efectes oportuns.
5.4 Serveis d’Esports
5.4.1) BRUNO FERNANDEZ SANCHEZ , actuant en nom i representació de
CLUB TAEKWONDO TRAMUNTANA LLANÇA, mitjançant escrit RE 2019/235,
de data 9 de gener de 2019, sol·licita disposar de la subvenció que tenen en
concepte d’activitats pròpies de l’associació.
El número assignat a l’expedient és: GEABS 45/2019 .
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 540€
en concepte d’ajut directe per l’associació taekwondo llançà.
L’Àrea d’intervenció ha donat conformitat de la justificació de les despeses
presentades.
És d’aplicació la normativa prevista a la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions, el Real Decreto 887/2006, de 21 de juliol, pel que
s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, General de Subvencions, i
l’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions de
l’Ajuntament de Llançà.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local adopta el següent
ACORD:
Primer.- CONCEDIR a l’associació Taekwondo Tramuntana Llançà una
subvenció de 527,90€ en concepte d’ajut directe per a les activitats pròpies de
l’entitat, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 480.00.340, del pressupost
municipal per a l’exercici 2018.
Segon.- AUTORITZAR el pagament a l’associació Taekwondo Tramuntana
Llançà de la subvenció per import de 527,90€, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 480.00.3340, 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.
5.4.2) TERESA COSTA ZALDIVAR, actuant en nom i representació de CB
GRIFEU LLANÇÀ, mitjançant escrit RE 2019/123, de data 7 de gener de 2019,
sol·licita la subvenció 2018 que tenen concedida per activitats varies del club.
El número assignat a l’expedient és: GEABS 44/2019 .
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
5.400€ en concepte d’ajut directe per el CB Grifeu.
L’Àrea d’intervenció ha donat conformitat de la justificació de les despeses
presentades.
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 al CB Grifeu una subvenció de 5.400 € en concepte
d’ajut directe per a les activitats pròpies de l’entitat, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 480.00.340, del pressupost municipal per a l’exercici 2018.
Segon.- AUTORITZAR el pagament al CB Grifeu de la subvenció per import
de 5.400€, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 480.00.3340, del pressupost
municipal per l’exercici 2018.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a la interessada i DONAR TRASLLAT A
l’àrea d’ Intervenció als efectes oportuns”.

6.-Cultura i Voluntariat
A proposta de la Regidora Delegada de Cultura i Voluntariat, s’adopta el
següent acord:
6.1 Serveis de Cultura
6.1.1) Per Providència d’Alcaldia s’han iniciat els tràmits per a la contractació
dels subministraments necessaris per poder celebrar actes públics
multitudinaris culturals al municipi.
En aquest sentit, es procedent el lloguer d’una carpa del 18 de gener al 4 de
març de 2019, que reuneixi les característiques de seguretat i accessibilitat que
disposa la normativa vigent.
S’han sol·licitat pressupostos a empreses degudament capacitades per
l’objecte del contracte.
El pressupost econòmicament més avantatjós és el presentat per l’empresa
Grupo Maestrat Carpas Espectáculos y Eventos, S.L., per lloguer, muntatge i
desmuntatge d’una carpa, per un import de 14.950 € sense impostos.
Per l’import del contracte, la tramitació és la de contracte menor de
subministrament.
El codi CPV és 45223800-4 Muntatge i instal·lació d’estructures prefabricades.
Per part de Secretaria s’ha emès informe sobre la legislació aplicable i el
procediment a seguir i l’òrgan competent per aprovar i adjudicar el contracte, i
per Intervenció s’ha emès informe de fiscalització favorable fent constar que
existeix consignació pressupostària suficient a l’aplicació pressupostària
número 2019/330.202 del pressupost de despeses de l’exercici 2019.
D’acord amb el que disposen els articles 29.8 i 118 i de conformitat amb
l'establert en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:

Primer.- ADJUDICAR el contracte menor de subministrament pel lloguer,
muntatge i desmuntatge d’una carpa del 18 de gener al 4 de març de 2019, per
un import de 14.950 € sense impostos i 3.139,50 € d’IVA, el que fa un total de
18.089,50 € IVA inclòs, a favor de Grupo Maestrat Carpas Espectáculos y
Eventos, S.L..
Segon.- APROVAR la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 2019/330.202 del pressupost de despeses de l’exercici 2019.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a l’empresa personada a la licitació i a
l’adjudicatari.
Quart.- DONAR TRASLLAT de l’esmentat acord al servei d’intervenció, per
tramitar el pagament si s’escau, una vegada incorporat a l’expedient la factura i
realitzada la prestació.
Cinquè.- COMUNICAR al Registre de Contractes del Sector Públic les dades
bàsiques del contracte.
6.1.2) OLGA BATALLA RIERA actuant en representació de l’associació de
Tambors Cap de Creus, mitjançant escrit RE 2018/11438, de data 28 de
desembre de 2018, sol·licita poder disposar de la subvenció 2018 que tenen
concedida per actes varis de l’associació.
El número assignat a l’expedient és: GEABS 42/2019 .
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 540€
en concepte d’ajut directe per l’associació Tambors de Cap de Creus.
L’Àrea d’intervenció ha donat conformitat de la justificació de les despeses
presentades.
És d’aplicació la normativa prevista a la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions, el Real Decreto 887/2006, de 21 de juliol, pel que
s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, General de Subvencions, i
l’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions de
l’Ajuntament de Llançà.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local adopta el següent ACORD:
Primer.- CONCEDIR a l’associació Tambors de Cap de Creus 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.
Segon.- AUTORITZAR el pagament a l’associació Tambors de Cap de Creus
de la subvenció per import de 540€, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
480.00.330, 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.- 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) Núria Arrufat actuant en representació de l’AMPA INS Llançà, mitjançant
escrit RE núm. 11495/2018, de data 31 de desembre, ha sol·licitat una
subvenció per a les activitats pròpies de l’entitat. Adjunten justificant de
despeses.
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 1000
€ en concepte d’ajut directe per l’AMPA INS Llançà.
L’Àrea d’intervenció ha donat conformitat de la justificació de les despeses
presentades.
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.
El número assignat a l’expedient és: GEABS 40/2019 .
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local adopta el següent
ACORD:
Primer.- CONCEDIR a l’AMPA INS Llançà una subvenció de 1.000 € 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.
Segon.- AUTORITZAR el pagament a l’AMPA INS Llançà de la subvenció per
import de 1.000€, 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.

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

