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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DATA 21-12-2018

DE

A la Vila de Llançà, a vint-i-i-un de desembre 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 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 les vuit del matí , es dóna lectura de l’acta anterior de
data 14-12-2018, 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 3 de desembre de 2018, s’ha generat el padró de la Llar d’Infants
corresponent al menjador del mes de novembre i a la mensualitat de desembre
d’enguany, per un import de 7.296,75.-€, que comença pel rebut número
1851000807 a nom de la Sra. Miriam Acuña Flores, i que acaba pel rebut número
1851000871 a nom del Sr. Sergio Vilas Barbosa.
El número assignat a l’expedient és: B155 18/2018 .
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- APROVAR el padró de la Llar d’Infants corresponent al menjador del mes
de novembre i a la mensualitat de desembre d’enguany, per un import de 7.296,75.€, que comença pel rebut número 1851000807 a nom de la Sra. Miriam Acuña

Flores, i que acaba pel rebut número 1851000871 a nom del Sr. Sergio Vilas
Barbosa.
Segon.- DONAR TRASLLAT al departament de Recaptació per a la seva tramitació.
2.1.2) En data 3 de desembre de 2018, s’ha generat el padró del Centre de Dia
corresponent al mes de novembre de 2018, per un import de 5.196,77.-€ que
comença amb el rebut número 1833000167 a nom de la Sra. Marita Breder nascuda
Stern, i que acaba amb el rebut número 1833000185 a nom de la Sra. Francisca
Zaragoza Buforn.
El número assignat a l’expedient és: B157 14/2018 .
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- APROVAR el padró del Centre de Dia corresponent al mes de novembre de
2018, per un import de 5.196,77.-€, que comença amb el rebut número 1833000167
a nom de la Sra. Marita Breder nascuda Stern, i que acaba amb el rebut número
1833000185 a nom de la Sra. Francisca Zaragoza Buforn.
Segon.- DONAR TRASLLAT al servei de Recaptació als efectes oportuns.
2.1.3) Vist que al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 50, de 28 de febrer de
2018, s’hi ha publicat l’Edicte d’aprovació del conveni tipus de col·laboració per facilitar
el pagament de les taxes derivades de la inserció dels anuncis en el Butlletí Oficial de
la Província.
Atès que l’Ajuntament de Llançà ha de publicar anuncis i edictes al Butlletí Oficial de la
Província amb freqüència, i que la subscripció d’aquest conveni suposaria agilitzar els
tràmits de la publicació.
Vist l’expedient C123. 28/2018 i els antecedents corresponents, la Junta de Govern
local
ACORDA:
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració amb la Diputació de Girona per facilitar el
pagament de les taxes derivades de la inserció dels anuncis en el Butlletí Oficial de la
Província.
Segon.- Autoritzar el pagament de 1.200 euros, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària provisional 2019.920.220.01; mitjançant una transferència bancària
al compte corrent de titularitat de la Diputació de Girona, número IBAN ES11 2100
0002 5602 0166 8489.
Aquest import s’ha calculat sobre la base de l’import de la despesa realitzat per
l’Ajuntament de Llançà pels anuncis subjectes a pagament, publicats en el BOPG
durant l’exercici 2018, i es farà una liquidació definitiva abans del dia 30 de novembre
de 2019.
Tercer.- Autoritzar l’Alcalde, Sr. Pere Vila i Fulcarà, a sol·licitar a la Diputació de Girona
la formalització d’aquest conveni, i a la posterior signatura.

2.2 Serveis d' Interior

2.2.1) CARME PINADELLA ROMOLINI, mitjançant escrit RE 2018/11039, de data 13
de desembre de 2018, sol·licita Ia baixa de la llicència per a la tinença de la pistola
GAMO calibre 4'5 número 04-4C-135204-00.
El número assignat a l’expedient és: N109 30/2018 .
La llicència municipal per a la tinença de l’arma fou atorgada per la Comissió de
Govern d’aquest Ajuntament en sessió del 6-03-2001, a nom del seu marit Gregorio
Sanjosé Parera i aquest va morir el 30-11-2017, segons consta a l’expedient.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- DONAR DE BAIXA la llicència municipal per a la tinença de la pistola
GAMO calibre 4'5 número 04-4C-135204-00, atorgada a favor de Gregorio Sanjosé
Parera, amb motiu de la seva defunció el 30-11-2017.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a la Sra. Carme Pinadella i TRASLLADAR-LO
a la Prefectura de la Policia Local i la Intervenció d’Armes de la Guàrdia Civil de
Roses; als efectes oportuns.”
2.3 Serveis d'Urbanisme
2.3.1) Veronica Jiménez García, actuant en nom i representació de Francisco
Jiménez Jiménez, mitjançant escrit RE 2018/10665, de data 28 de novembre de
2018, sol·licita llicència per col·locar una placa de gual a la porta del garatge situat al
carrer Josep Coll, 16.
El número assignat a l’expedient és: F161 24/2018.
La Policia Municipal, en data 13 de desembre 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’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.- CONCEDIR llicència a Francisco Jiménez Jiménez, per col·locar una placa
de gual al carrer Josep Coll, 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:
1. Número 1802009175, per un import de 63,05.- €, corresponent a la placa de
gual número 1081 i als tràmits administratius.
2. Número 1802009176, per un import de 4,09.- €, 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.

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 Zárate, en representació del Sr. Joaquim Figa Imbert, en
escrit RE núm. 4990 de data 6 de juny de 2018, sol.licita la concessió de titularitat
del nínxol núm. 19-C del Cementiri Els Ximblars.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- CONCEDIR al Sr. Joaquim Figa Imbert, concessió administrativa per l’ús
privatiu del nínxol núm. 19-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. 1871001449 per un import de 1.050.-€, a nom
del Sr. Joaquim Figa Imbert.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a la persona peticionària.
3.4.2) El Sr. Josep Ortiz de Zárate, en representació de la Sra. Loren Benito
Vaquero, en escrit RE núm. 4991 de data 6 de juny de 2018, sol.licita la concessió
de titularitat del columbari núm. 19-D del Cementiri Els Ximblars.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- CONCEDIR a la Sra. Loren Benito Vaquero, concessió administrativa per
l’ús privatiu del columbari núm. 19-D 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. 1871001450 per un import de 300.-€, a nom
de la Sra. Loren Benito Vaquero.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a la persona peticionària.
3.4.3) La Sra. Marie-Hélène Bravard, en escrit RE núm. 5000 de data 6 de juny de
2018, sol.licita la concessió de titularitat del columbari núm. 25-D del Cementiri Els
Ximblars.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- CONCEDIR a la Sra. Marie-Hélène Bravard, concessió administrativa per
l’ús privatiu del columbari núm. 25-D 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. 1871001451 per un import de 300.-€, a nom
de la Sra. Marie-Hélène Bravard .
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a la persona peticionària.

3.4.4) El Sr. José María Ros Fábrega, en escrit RE núm. 10107 de data 6 de
novembre de 2018, sol.licita la concessió de titularitat del nínxol núm. 46-C del
Cementiri Els Ximblars.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local adopta el següent
ACORD:
Primer.- CONCEDIR al Sr. José María Ros Fábrega, concessió administrativa per
l’ús privatiu del nínxol núm. 46-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. 1871001453 per un import de 1.050.-€, a nom
del Sr. José María Ros Fábrega.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a la persona peticionària.
3.4.5) Sorea SAU, mitjançant escrit RE 2018/11099, de data 14 de desembre de
2018, presenta relació individualitzada, llistada en data 12 de desembre de 2018,
d’abonats no domèstics del servei municipal que tenen rebuts pendents de liquidar
amb la referència.
El número assignat a l’expedient és: P118 26/2018.
Es comunica la interrupció de subministrament, d’acord amb l’article 49 del
Reglament del servei municipal d’abastament domiciliari d’aigua a Llançà.
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 12 de desembre de 2018, i amb
la referència 2579982.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a Sorea SAU.
3.4.6) 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 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 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

Per l'import del contracte l'adjudicació es tramita per procediment obert simplificat.
La Mesa de Contractació en data 14 de desembre de 2018, i en acte públic va
procedir a l’obertura del sobre digital.
D’acord amb la clàusula dotzena del Plec de clàusules administratives, els criteris
d’adjudicació es puntuen i quantifiquen automàticament.
La classificació i puntuació obtinguda de les ofertes personades a la licitació és la
següent:

NOM
EMPRESA

PREU (€)
(%baixa)

PUNT
S
Màx.3
0

Xavier Alsina,
S.A.
Salvador Serra,
S.A.
Hier
Cons
Empordà, S.L.
Señales Girod,
S.L.
Excavaciones
Ampurdan
2000, S.L.
Rubau Tarrés,
S.A.U.

251.990,00
(1,5 %)
209.775,00
(18%)
179.000
(30%)
223.028,94
(12,8%)
235.875
(7,8%)
206.964,25
(19,1%)

PUNT
S
Màx.30

AMPLIACI
Ó
GARANTIA
(mesos)

PUNT
S
Màx.1
0

PUNTS
TOTAL
S

1,5

TERMINI
LLIURAME
NT
(dies
de
baixa)
60 dies

30

13 mesos

10

41,50

18

30 dies

15

13 mesos

10

43

30

60 dies

30

13 mesos

10

70

12,8

60 dies

30

13 mesos

10

52,80

7,8

60 dies

30

13 mesos

10

47,80

19,1

60 dies

30

13 mesos

10

59,10

L’empresa Hier Cons Empordà, S.L. ha obtingut la millor puntuació puntuació.
Consta inscrita al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades l’empresa
proposada com a adjudicatària, i està degudament constituïda, el signant de la
proposició té poders per formular l'oferta, té la solvència econòmica, financera i
tècnica o, si escau la classificació corresponent i no està incursa en cap prohibició
per contractar.
Efectuat requeriment al licitador que ocupa el primer lloc de la classificació,
l’empresa Hier Cons Empordà, S.L., aquesta fa efectiva la garantia definitiva en
temps i forma.
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. ADJUDICAR el contracte d’obres de “Reurbanització del Carrer Nicolás
Salmerón”, a favor d’ Hier Cons Empordà, S.L., d’acord amb les condicions que
figuren en la seva oferta i les que es detallen en els Plecs de clàusules
administratives i de prescripcions tècniques, i d’acord amb el Projecte tècnic de les
obres a executar, pel preu de 179.000 € sense impostos i 37.590 € d’IVA, el que fa
un total de 216.590 € IVA inclòs.
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. PUBLICAR l'anunci d’adjudicació en el perfil de contractant.
Quart. DESIGNAR com a responsable del contracte el Director de l’obra, Lluís
Rodeja Roca, arquitecte assessor municipal.
Cinquè. NOTIFICAR l’adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris.
Sisè. NOTIFICAR el present acord a l’adjudicatari del contracte, Hier Cons
Empordà, S.L. i citar-lo per a la signatura del contracte en el termini màxim de
quinze dies hàbils següents a aquell en què es realitzi la notificació de l’adjudicació.
Setè.- COMUNICAR al Registre Públic de Contractes del Sector Públic les dades
bàsiques del contracte incloent la identitat de l’adjudicatari, l’import de l’adjudicació,
juntament amb el desglossament corresponent de l’IVA.
Vuitè.- DONAR TRASLLAT de l’esmentat acord al Servei d’Intervenció municipal.
3.4.7) 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 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

Durada màxima: 4 mesos

Lots:
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

Per l'import del contracte l'adjudicació es tramita per procediment obert simplificat.
La Mesa de Contractació en data 14 de desembre de 2018, i en acte públic va
procedir a l’obertura del sobre digital.
D’acord amb la clàusula dotzena del Plec de clàusules administratives, els criteris
d’adjudicació es puntuen i quantifiquen automàticament.
Les empreses que s’han personat a la licitació són les següents:
Denominació social
Samartec98, S.L.
Castulo Technology, S.L.
Excavaciones Ampurdan 2000, S.L.
L’empresa Castulo Technology, S.L., no presenta la documentació signada
digitalment, motiu pel qual queda exclosa de la licitació, d’acord amb el que
assenyala la clàusula onzena, apartat segon del PCA.

L’empresa Excavaciones Ampurdan 2000, S.L. queda exclosa de la licitació atès que
no ha presentat la documentació separada per lots, d’acord amb el que assenyala la
clàusula quarta, apartat tercer.
La classificació de l’oferta que conforma el lot 1, corresponent a l’estructura
metàl·lica, i presentada per l’empresa Samartec98, S.L. , és la següent:
NOM
EMPRESA

PREU (€)
(%baixa)

PUNTS
Màx.25

Samartec98,
S.L.

44.443,30
(11,9%)

11,9

TERMINI
LLIURAMEN
T
(dies
de
baixa)
30 dies

PUNT
S
Màx.30

AMPLIACI
Ó
GARANTIA
(mesos)

PUNT
S
Màx.1
0

PUNTS
TOTAL
S

30

13 mesos

10

51,90

El lot 2 queda desert.
Consta inscrita al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades l’empresa
proposada com a adjudicatària del Lot 1, i està degudament constituïda, el signant
de la proposició té poders per formular l'oferta, té la solvència econòmica, financera i
tècnica o, si escau la classificació corresponent i no està incursa en cap prohibició
per contractar.
Efectuat requeriment al licitador del lot 1, l’empresa Samartec98, S.L., aquest fa
efectiva la garantia definitiva en temps i forma.
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 regidoria proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del
següent
ACORD:
Primer. ADJUDICAR el LOT 1, corresponent a l’Estructura metàl·lica, del contracte
d’obres de “Construcció d’una passarel·la per a vianants”, a favor de Samartec98,
S.L., d’acord amb les condicions que figuren en la seva oferta i les que es detallen en
els Plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques, i d’acord amb el
Projecte tècnic de les obres a executar, pel preu de 44.443,30 € sense impostos i
9.333,09 € d’IVA, el que fa un total de 53.776,39 € IVA inclòs.
Segon. APROVAR LA DESPESA corresponent, a càrrec de les següents
consignacions pressupostàries:
Anualitat
2017
2018
2019

Aplicació pressupostària
150.600.02
150.600.01
Previsió pressupost 2019

Import
20.000 €
30.000 €
49.944,05 €

En tot cas, per l’exercici 2019 quedarà condicionat a l’existència de consignació
pressupostària adequada i suficient.
Tercer. PUBLICAR l'anunci d’adjudicació en el perfil de contractant.

Quart. DESIGNAR com a responsable del contracte el Director de l’obra.
Cinquè. NOTIFICAR l’adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris.
Sisè. NOTIFICAR el present acord a l’adjudicatari del contracte, Samartec98, S.L. i
citar-lo per a la signatura del contracte en el termini màxim de quinze dies hàbils
següents a aquell en què es realitzi la notificació de l’adjudicació.
Setè.- COMUNICAR al Registre Públic de Contractes del Sector Públic les dades
bàsiques del contracte incloent la identitat de l’adjudicatari, l’import de l’adjudicació,
juntament amb el desglossament corresponent de l’IVA.
Vuitè.- DONAR TRASLLAT de l’esmentat acord al Servei d’Intervenció municipal.

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
Família, Salut, Dona i Paisatge Urbà, s’adopten els següents acords:

i

4.2 Serveis de Benestar i Família
4.2.1) Antoni Godoy, Secretari del Casal Cultural del Port de Llançà, mitjançant
escrit RE núm. 10518 de data 21-11-2018, sol.licita ajut econòmic per al Taller de
gimnàstica de l’any que ve, amb un cost total de 3.402 €.
El número assignat a l’expedient és: R113 5/2018 .
L’Area d’intervenció ha emès informe en data 26-11-2018 fent constar que el
pressupost per a l’exercici 2019 de l’Ajuntament de Llançà consta pendent
d’aprovació. L’aprovació de la despesa proposada restarà condicionada l’existència
de consignació pressupostària en el pressupost per a l’exercici vinent.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- APROVAR l’atorgament de l’ajut econòmic al Casal Cultural del Port de
Llançà, per import de 3.402 € en concepte d’aportació per al Taller de gimnàstica
durant l’any 2019.
Segon.- CONDICIONAR el pagament de l’ajut econòmic al Casal Cultural del Port
de Llançà, a l’aprovació de consignació en el pressupost de l’ exercici 2019.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord al sol.licitant i TRASLLADAR-LO a l’Àrea
d’Intervenció.
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 Providència d’alcaldia es varen iniciar els tràmits del 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.
El procediment serà el restringit, tramitació ordinària, d’acord amb el que assenyalen
els art. 183 i següents 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.

S’ha redactat la Memòria justificativa 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.
Consta a l’expedient informe referent a la insuficiència de mitjans personals per a la
realització dels treballs objecte del contracte de serveis.
De conformitat amb el que disposa la Disposició Addicional 15ª 3.d) consta informe
sobre la no utilització de mitjans electrònics per a la presentació de les ofertes per
part dels licitadors, així com informe per la no divisió en lots, per tal de no dificultarne la correcte execució del contracte.
El codi CPV és 711200000-0 serveis d’arquitectura i serveis connexos.
El pressupost base de la licitació és el següent:

Concepte

Import
sense 21 % IVA
IVA (€)
(€)
Redacció Avantprojecte (Encàrrec 16.529
3.471
A)
Redacció P. Bàsic (Encàrrec B)
45.455
9.545
Redacció P. Executiu (Encàrrec C) 57.851
12.149
Direcció d’obra (Encàrrec D)
64.463
13.537
Primes
6.000
1.260
TOTALS
190.298 €
39.962 €

Total (€)
20.000
55.000
70.000
78.000
7.260
230.260 €

El valor estimat del contracte és de 190.298 euros (IVA exclòs), tenint en compte
possibles modificacions del contracte.
Per la Secretaria s’ha emès el corresponent informe jurídic sobre la legislació
aplicable i el procediment a seguir.
Per l’import del servei a realitzar, l’òrgan competent és l’Alcalde, el qual ho ha
delegat a favor de la Junta de Govern Local.
Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb allò que
estableix 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 expedient per a la contractació 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.
Segon. Que es redacti del Plec de Bases econòmic administratives del concurs de
projectes i el Plec de Bases tècniques que ha de regir el Contracte i el procés
d’adjudicació.
Tercer. Que per la intervenció municipal es faci la retenció de crèdit que acrediti

l’existència de crèdit suficient i adequat per finançar la despesa que comporta la
celebració d’aquest contracte.
Quart. Donar compte de totes les actuacions a aquesta Alcaldia per a que resolgui el
què sigui procedent.
4.2.3) Jasmina Martínez, Educadora Social de l’SBAS Llançà, mitjançant escrit RE
2018/10981 de data 11-12-2018, informa novament 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 continuï assistint
tot el dia a la Llar d’Infants El Patinet, mentre es treballa per millorar la situació
familiar.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
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.
Tercer.- TRASLLADAR el present acord a la Intervenció municipal i a l’Educadora
Social, qui haurà d’informar a la família.

5.- Joventut, Noves tecnologies, Publicacions i Esports.
A proposta del Regidor Delegat de l’Àrea de Joventut, Medi Ambient, Voluntariat i
Publicacions , s’adopten els següents acords:
5.4 Serveis d'Esports
5.4.1) Josep Burgueño Yudise, actuant en nom i representació de la Unió
Excursionista Llançanenca, mitjançant escrit RE 2018/10831, de data 5 de desembre
de 2018, ha sol·licitat llicència municipal per portar a terme la 9a edició de la Mitja
Marató de Muntanya de l’Albera, el proper 13 de gener de 2019, així com llicència
per poder fer ús de material municipal, d’instal·lacions municipals, serveis municipals
i llicència d’ocupació de via pública.
La 9a Mitja Marató de Muntanya l’Albera és una prova no competitiva de resistència
de muntanya, que compta amb dos modalitats; la modalitat de 23 km i de 10 km,
amb sortida a les 9h i arribada entre les 11h i les 15h de la plaça Major. Aquesta
iniciativa es fa conjuntament amb l’Àrea de Turisme de l’Ajuntament de Llançà atès
que un dels principals objectius és donar a conèixer el magnífic paisatge del municipi
de Llançà i el seu entorn a través de la pràctica de l’esport.
Consta a l’expedient escrit expressant les mesures de seguretat, memòria detallada
de l’activitat, pagament de l’assegurança de responsabilitat civil, edat mínima dels

participants i preu de la participació, així com l’informe favorable del Cap en funcions
de la Policia Local i del coordinador del pavelló municipal.
Tanmateix l’organització ha contactat també amb la Policia Local, Bombers,
Protecció Civil, CAP de Llançà, per tal comptar amb la seva ajuda i suport. I han
comunicat a al Servei Català de Trànsit l’activitat que portaran a terme.
Realitzades les comprovacions oportunes, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- CONCEDIR al la Unió Excursionista Llançanenca, llicència en el que és
competència municipal i sense perjudici dels permisos que resultin necessaris, per
l’organització de la 9a edició de la Mitja Marató de Muntanya de l’Albera, el dia 13 de
gener de 2019.
Els organitzadors vetllaran per:
- La seguretat de tots els participants durant tot el recorregut, sent els
responsables del bon desenvolupament de l’activitat.
- Per el manteniment de neteja de la zona després de la realització de la prova.
El marcatge per el terme municipal de Llançà haurà de ser retirat el mateix dia
de pas de la cursa després del darrer participant.
Segon.- AUTORITZAR a l’interessat per l’ús del següent material, instal·lacions i
serveis:
Brigada municipal d’obres i serveis:
 Disposar d’una furgoneta.
 Disposar d’un punt de llum a la Plaça Major.
 Disposar de generadors elèctrics petits per a desplaçar a la muntanya.
 Disposar de tanques a la Plaça Major.
Brigada municipal de neteja:
 Neteja de la sala de la primera planta, lavabos i escales de l’antic edifici del Parc
de bombers.
Caldrà contactar amb l’encarregat de la Brigada municipal i amb el Cap d’Àrea de
Turisme i signar prèviament un document de compromís de recollida i devolució del
material cedit.
Àrea de Turisme:
 Disposar del vehicle tot terreny.
FCC:
 Disposar de contenidors de reforç a l’aparcament Rafael Estela.
Casa de Cultura:
 Disposar dels lavabos el dia 13 de gener de les 9h a les 16h.
Pavelló municipal:
 Utilitzar les dutxes i els vestidors el dia 13 de gener de les 9h a les 16h.
Policia Local:
 Assistència durant l’itinerari al municipi de Llançà, amb sortida a les 9h i arribada
entre les 11h i les 15h, a la plaça Major.
Tercer.- CONCEDIR la reserva de la via pública següent:
 Disposar de la plaça Major el dia 13 de gener per a fer la sortida i l’arribada.
 Disposar de la zona de l’aparcament Rafael Estela, davant la seu de la Unió
Excursionista Llançanenca.

 Poder instal·lar els punts de control i avituallament al terme municipal de
Llançà: Valleta, Sant Martí de Vallmalla, Puig d’esquers, Mas Patiràs, Coll de
les Portes, Puig Tifell, Plaça Carles Sabater i Plaça Major.
Quart.- INFORMAR a l’interessat, que l’Ajuntament es reserva el dret de qualsevol
modificació si així ho motiva qualsevol circumstància meteorològica o d’interès
municipal de darrer moment.
Cinquè.- NOTIFICAR el present acord a l’interessat i DONAR TRASLLAT a la
Prefectura de la Policia Local, Casa de Cultura, Pavelló municipal, Brigada municipal
d’obres i serveis, Brigada municipal de neteja, FCC i Oficina de Turisme.
5.4.2) La Junta de Govern Local en sessió de data 8 d'octubre de 2018, va concedir
llicència municipal al Tintoreres Swimming Club per poder portar a terme la travessa
solidària “Neda per la Paula”, entre la platja del Port i cala Bramant, el dia 14
d’octubre de 2018 a les 11 hores.
Degut a les condicions meteorològiques desfavorables es va suspendre l’activitat
esportiva.
En data 13 de desembre de 2018 i mitjançant RE 2018/11057, Marc Carles Peña
Fallón, actuant en nom i representació de Tintoreres Swimming Club, sol·licita
llicència municipal per poder portar a terme la travessa solidària “Neda per la Paula”,
entre la platja del Port i cala Bramant, el proper 23 de desembre de 2018 a les 11
hores.
L’interessat sol·licita autorització per poder fer ús de material municipal.
Consta a l’expedient informe favorable de l’Àrea de Turisme sobre la disponibilitat
del material sol·licitat, la memòria de l’activitat esportiva, mesures de seguretat i el
comprovant del pagament de l’assegurança de Responsabilitat Civil.
Realitzades les comprovacions oportunes, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- CONCEDIR al Tintoreres Swimming Club, llicència en el que és
competència municipal i sense perjudici de l’autorització de Capitania Marítima de
Palamós o dels permisos que resultin necessaris, per l’organització de la travessa
solidària “Neda per la Paula”, entre la platja del Port i cala Bramant, el proper 23 de
desembre de 2018 a les 11 hores.
Segon.- AUTORITZAR-LOS per a l’ús del següent material:
Material de la brigada municipal d’obres:
4 taules per recollir les inscripcions.
6 cadires per recollir les arribades.
Caldrà contactar amb l’encarregat de la Brigada municipal i amb el Cap de l’Àrea de
Turisme i signar prèviament un document de compromís de recollida i devolució del
material cedit. El material es deixarà a l’Oficina de turisme el dia abans de la
travessa.
Material de l’oficina de turisme:
-Sistema de megafonia i música, per posar música ambient, retransmetre l’arribada i
procedir a l’entrega de premis.

-Ús de la carpa i windblades.
Tercer.- INFORMAR a l’interessat, que l’Ajuntament es reserva el dret de qualsevol
modificació si així ho motiva qualsevol circumstància meteorològica o d’interès
municipal de darrer moment.
Quart.- NOTIFICAR el present acord a l’interessat i DONAR TRASLLAT a la a l’Àrea
de Turisme, a l’encarregat de la Brigada municipal i a la Prefectura de la Policia
Local.”

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) Joan Manel Martos Fuentes, Director de l’ INS Llançà, ha presentat escrit de
data 10 de desembre de 2018, autoritzant l’ús de la sala Polivalent del centre, la nit
del dissabte 19 de gener al diumenge 20 de gener de 2019, perquè el Pubillatge
convidat es pugui quedar a dormir.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local adopta el següent
ACORD:
ÚNIC.- DONAR – SE per assabentats de l’autorització de l’INS Llançà.
6.1.2) Joan Manel Martos Fuentes, Director de l’ INS Llançà, ha presentat escrit RE
núm. 10918. de data 10 de desembre de 2018, autoritzant l’ús de la sala Polivalent
del centre, en cas de mal temps, el dia 31 de maig de 2019, per dur diferents actes
en motiu de la festa Catalana.
El número assignat a l’expedient és: H1155 18/2018 .
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local adopta el següent
ACORD:
ÚNIC.- DONAR – SE per assabentats de l’autorització de l’INS Llançà.
6.1.3) CONCEPCIÓN CRUZ BURGUILLO, actuant en nom i representació de
ASSOCIACIO CULTURAL I JUVENIL LLANÇA'T, mitjançant escrit RE 2018/10411,
de data 16 de novembre de 2018, sol·licita la subvenció per a les activitats pròpies
de l’entitat.
El número assignat a l’expedient és: D1573 10/2018 .
La sol·licitud compleix els requisits de l’article 7, i acompanya la documentació
assenyalada a l’article 10 de l’Ordenança general reguladora de la concessió de
subvencions de l’Ajuntament de Llançà.
Consta en el pressupost per a l’exercici 2018 una subvenció per import de 1.700 €
en concepte d’ajut directe per l’associació Cultural i Juvenil Llança’t.
L’Àrea d’intervenció ha donat conformitat de la justificació de les despeses
presentades.

L’Associació ha presentat justificants per import de 3.282,33 €, no arribant al doble
del total concedit.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local adopta el següent
ACORD:
Primer.- DEIXAR SENSE EFECTE L’acord de Junta de Govern Local del dia 26 de
novembre de 2018, concedint a l’Associació Cultural i Juvenil Llança’t una
subvenció de 1.700€ en concepte d’ajut directe per a les activitats pròpies de
l’entitat, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 480.00.326, del pressupost
municipal per a l’exercici 2018.
Segon .- CONCEDIR a l’Associació Cultural i Juvenil Llança’t una subvenció de
1641,16€ en concepte d’ajut directe per a les activitats pròpies de l’entitat, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 480.00.326, del pressupost municipal per a
l’exercici 2018.
Tercer .- AUTORITZAR el pagament a l’Associació Cultural i Juvenil Llança’t de la
totalitat de la subvenció per import de 1.461,16 € corresponent al total concedit en
concepte de subvenció, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 480.00.326 del
pressupost municipal per l’exercici 2018.
Quart.- NOTIFICAR el present acord a la 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) MARTA CASAS CORNELLA, actuant en nom i representació de NUTRILAB
SL, mitjançant escrit RE 2018/11054, de data 13 de desembre de 2018, presenta
Butlletí
d’anàlisis d’aliments de la Llar d’Infants “El Patinet” de Llançà corresponent al mes
de desembre de 2018, amb el resultat d’acceptable.
El número assignat a l’expedient és: L1271 14/2018 .
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- DONAR-SE per assabentats del resultat de l’analítica favorables abans
esmentada.
Segon.- DONAR TRASLLAT d’una còpia de les analítiques a la Directora de la
Llar d’infants”.
7.1.2) ELISABET BANCELLS actuant en representació de l’Associació AMPA EL
PATINET, mitjançant escrit RE núm. 2018/10681, de data 29/11/2018, ha sol·licitat
una subvenció per a les activitats pròpies de l’entitat.
El número assignat a l’expedient és: D1575 9/2018 .

La sol·licitud compleix els requisits de l’article 7, i acompanya la documentació
assenyalada a l’article 10 de l’Ordenança general reguladora de la concessió de
subvencions de l’Ajuntament de Llançà.
Consta en el pressupost per a l’exercici 2018 una subvenció per import de 1.000 €
en concepte d’ajut directe per l’associació AMPA EL PATINET.
L’Àrea d’intervenció ha donat conformitat de la justificació de les
despesespresentades.
L’Associació ha presentat justificants per import de 1380,70€, no arribant al doble del
total concedit.
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 AMPA EL PATINET una subvenció de 690,35€
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 AMPA EL PATINET una
subvenció de 1.000€ en concepte d’ajut directe per a les activitats pròpies de
l’entitat, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 480.00.330 del pressupost municipal
per l’exercici 2018.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a l’interessat.
7.1.3) L’Ordenança reguladora de les bases per la concessió d’ajuts per a
l’adquisició de 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.
De les 27 sol·licituds d’ajuts que estaven pendents de resolució, 8 han subsanat les
seves deficiències, segons consta a l’expedient:
De les persones que consten a la relació núm. 2 adjunta, amb un total de 19, han
sol·licitat ajut per a l’adquisició de llibres i material escolar pel curs 2018-2019.
Revisada la documentació presentada, aquesta no reunia els requisits exigits
segons el que disposa l’article segon, de l’Ordenança reguladora de les bases per la
concessió d’ajuts per a l’adquisició de llibres i material escolar, corresponent a la
condició de “no tenir deutes de naturalesa tributària amb l’Ajuntament de Llançà”.
S’ha requerit l’esmena de la documentació, per tal que es subsanes el defecte, amb
l’advertiment que transcorregut el termini assenyalat de 10 dies comptats des de la
data de rebuda de la notificació, sense que aquest s’hagi subsanat els defectes es
procedirà a l’arxiu de l’expedient o s’adoptarà, si procedeix, resolució denegatòria de
la seva sol·licitud.
El número assignat a l’expedient és: D1575 7/2018 .
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA :

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 8, i per l’import
que es fixa, per reunir tots els requisits exigits en la convocatòria.
Segon .- DENEGAR l’ajut per l’adquisició de llibres i/o material escolar a les
persones que consten en la relació núm. 2 adjunta amb un total de 19.
Tercer.- PROCEDIR a l’arxiu de les actuacions.
Quart.- NOTIFICAR el present acord als interessats.

I no havent més assumptes a tractar, per ordre del Sr. Alcalde es dóna per acabada
la sessió a les deu 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.

