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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL EN FUNCIONS DE DATA 7-06-2019
A la Vila de Llançà, a set de juny 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 en funcions amb assistència dels Regidors
i les Regidores e.f. 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 el Regidor e.f. Sr. Joan C. Mora i
Torrent, i la Regidora e.f. Sra. Sílvia Barris i Roca, així com la Interventora acctal.
la 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 31-05-2019, que s’aprova. Seguidament s’entra en l’ordre del
dia:

1.- Alcaldia, Govern Local i Negociació col.lectiva
A proposta de l’Alcalde, s’adopten els següents acords:
1.1 Serveis d’Alcaldia
1.1.1) L’Ajuntament de Llançà i la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat

de Catalunya han iniciat els tràmits per formalitzar la concessió demanial de la
finca situada al carrer Rafael Estela 18 de Llançà, antiga Residència del Temps
Lliure de la Generalitat de Catalunya (Can Marli), per a destinar-la a usos
assistencials i socials.
La finca de la Can Marli, es troba situada al nucli de la Vila, en el centre de la illa
formada pels carrers Rafael Estela, Joan Maragall, Roger de Llúria, Besalú i
Cabrafiga.
En data 26 de març de 2019 aquest ajuntament va trametre a la Direcció General
del Patrimoni l’Estudi d’usos de l’equipament municipal Can Marli i l’informe
tècnic corresponent, ambdós elaborats per l’arquitecte assessor municipal

d’aquesta corporació.
En data 5 d’abril de 2019, la Direcció General del Patrimoni, mitjançant RE
E/000114-2019, proposa a aquesta corporació la concessió demanial de la finca
mencionada per un termini de 30 anys i per un cànon de 72.498,46 €/anuals i
sol·licita a aquesta corporació resposta confirmatòria de l’esmentada proposta
així com la comunicació del nom de la persona que restarà facultada per signar
el document administratiu que formalitzarà la concessió.
La Junta de Govern Local d’aquesta corporació, en data 5 d’abril de 2019, va
acordar acceptar la proposta efectuada per la Direcció General del Patrimoni per
a la concessió demanial sobre la finca situada al carrer Rafael Estela 18 de
Llançà, propietat de la Generalitat de Catalunya, per un termini de 30 anys, i amb
un cànon de 72.498,46 €/anuals i autoritzar al Sr. Alcalde-President d’aquest
Ajuntament, Sr. Pere Vila i Fulcarà, per a la signatura de tots els documents
necessaris per a la formalització de la concessió demanial sobre la finca citada.
En data 17 d’abril de 2019, la Direcció General del Patrimoni, mitjançant RE
2019/3537, comunica a aquest Ajuntament que si bé el complex de la Residència
de Can Marli està formada per tres finques que corresponen a cinc referències
cadastrals, l’objecte de la concessió no contempla la finca situada al carrer
Rafael Estela núm. 29, solar on actualment hi ha una estació transformadora,
amb referència cadastral 2704104EG1920S00001IW i sol·licita l’acceptació per
part d’aquesta corporació de la formalització de la concessió sobre les finques
inscrites en el Registre de la Propietat núm. 2 de Roses amb els núms. 2.180 i
2.322,
que
es
corresponen
amb
les
referències
cadastrals
2803114EG1920S0001SW,
2803121EG1920S0001WW,
2803124EG1920S0001YW i 2803113EG1920S0001EW.
La Junta de Govern Local d’aquesta corporació, de data 26 d'abril de 2019, va
acordar acceptar la proposta de formalització de la concessió de la finca de Can
Marli efectuada per la Direcció General del Patrimoni i que corresponen a les
finques inscrites en el Registre de la Propietat núm. 2 de Roses amb els núm.
2.180 i 2.322, amb les referències cadastrals 2803114EG1920S0001SW,
2803121EG1920S0001WW,
2803124EG1920S0001YW
i
2803113EG1920S0001EW, la superfície de les quals queda grafiada en el plànol
annexat (Annex 1 Plànol superfície concessió Can Marlí) i que consta a
l’expedient.
En data 30 de maig de 2019, la Direcció General del Patrimoni, mitjançant RE
2019-E-RC-4753, tramet a aquest Ajuntament la Resolució del Vicepresident del
Govern i Conseller d’Economia i Hisenda, d’atorgament d’una concessió
demanial administrativa a favor de l’Ajuntament de Llançà, per a l'ús privatiu
sobre la finca situada al C/Rafael Estela, 18, de Llançà, per tal de destinar-la a
usos assistencials i socials, i l’esborrany del document administratiu mitjançant
el qual es formalitzarà l’esmentada concessió.
En data 6 de juny de 2019, la Direcció General del Patrimoni, mitjançant RE
2019-E-RC-4890, comunica a aquesta corporació l’esmena de l’apartat segon
del Convenen de l’esborrany del document administratiu de formalització de la
concessió presentat amb anterioritat, amb el següent text literal proposat:
“SEGON.- La concessió s’atorga per un període de 30 anys i per un cànon
anual fix de 72.498,46.-€. El primer pagament, corresponent a la primera

anualitat, s’efectuarà de la manera següent:
- 50.000.-€ en la data de signatura del present document, mitjançant la
transferència bancària efectuada en el número de compte restringit del
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda
ES82 2100 0747 290200111003. S’adjunta resguard de la transferència
com annex núm. 3.
-22.498,46.-€, abans del 31 de desembre de 2019, igualment per
transferència bancària efectuada en el dit compte.
La resta de pagaments es realitzaran entre els dies 15 a 30 de juny de
cadascuna de les anualitats, en el número de compte anteriorment
esmentat.”
En virtut del que disposen els articles 52.2.n) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, i 47.2.j. de la Llei 7/1985, de Bases de règim local, és competent el
Ple de l’Ajuntament amb l’acord de la majoria absoluta dels seus membres.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- APROVAR la concessió demanial administrativa, autoritzada
per Resolució del Vicepresident del Govern i Conseller d’Economia i Hisenda, de
data 30 de maig de 2019, per a l’ús privatiu del domini públic sobre la finca
situada al carrer Rafael Estela, 18, de Llançà, per tal de destinar-la a usos
assistencials i socials, per un període de 30 anys i per un cànon anual fix de
72.498,46.-€.
L’immoble sobre el que recau la concessió es correspon amb les descripcions
registrals següents:
“Casa-Torre envoltada de jardí situada a la carretera del port assenyalada amb
el número ú, de la vila de Llançà, de cabuda aproximada en el seu conjunt d’onze
mil tres-cents cinc metres quadrats l’edifici de la qual és una nova construcció,
existint també construïdes en el jardí les dependències de la casa-torre com són
garatge, porteria i magatzem, i en el seu conjunt afronta: al front o oest, amb la
dita carretera; esquena a l’est i nord o esquerra, amb hort i vinya de Pilar i
Consuelo Dalfau, i per la dreta entrant al sud, amb carrer de Cabrafiga, amb
celler d’aquesta finca que continua en poder de Marcelino Marly i Busquets i amb
una altra casa del mateix senyor Marly”.
Finca inscrita en el Registre de la Propietat núm. 2 de Roses finca núm. 2.322,
al tom 1631, llibre 46, foli 146, finca núm. 2.322, que es corresponen amb les
parcel·les cadastrals 2803114EG1920S0001SW, 2803124EG1920S0001YW,
2803113EG1920S0001EW.
“Edifici Celler, en el carrer Cabrafiga tretze (actualment quinze) de Llançà,
compost de planta baixa, coberta de terrat, de superfície cent noranta-cinc
metres quadrats. Afronta, al front, sud, amb dit carrer; a l’esquerra, entrant oest,
amb N. Talaus; per la dreta est, amb finca de la herència, i de fons, nord, amb la
Delegació Nacional de Sindicats.”
Finca inscrita en el Registre de la Propietat núm. 2 de Roses, al tom 1654, llibre
47, foli 88, finca núm. 2.180, que es correspon amb la parcel·la amb núm. de
referència cadastral 2803121EG1920S0001WW.

Segon.- ACCEPTAR l’esmena de l’esborrany del document administratiu de
formalització de la concessió demanial administrativa a favor de l’Ajuntament de
Llançà i que habilita a aquesta Corporació a fraccionar el pagament de la primera
anualitat del cànon de la concessió convingut amb les condicions que a
continuació es reprodueixen, i modifiquen el Convenen Segon:
“SEGON.- La concessió s’atorga per un període de 30 anys i per un cànon
anual fix de 72.498,46.-€. El primer pagament, corresponent a la primera
anualitat, s’efectuarà de la manera següent:
- 50.000.-€ en la data de signatura del present document, mitjançant la
transferència bancària efectuada en el número de compte restringit del
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda
ES82 2100 0747 290200111003. S’adjunta resguard de la transferència
com annex núm. 3.
-22.498,46.-€, abans del 31 de desembre de 2019, igualment per
transferència bancària efectuada en el dit compte.
La resta de pagaments es realitzaran entre els dies 15 a 30 de juny de
cadascuna de les anualitats, en el número de compte anteriorment
esmentat.”
Tercer.- DONAR COMPTE del present acord al Ple municipal per a la seva
RATIFICACIÓ.
Quart.- NOTIFICAR el present acord a la Direcció General del Patrimoni a
efectes de seguir els tràmits de formalització de la concessió.”
1. 2 Serveis de Govern Local
1.2.1) El Consorci de la Costa Brava-Entitat Local de l’Aigua ha informat del
consens del text definitiu del Conveni entre aquest i els Ajuntaments de Castelló
d’Empúries, Roses, Cadaqués, El Port de la Selva, Llançà i Colera, per a
l’establiment d’una Xarxa Bàsica supramunicipal d’abastament d’aigües en alta
en l’àmbit de la Costa Brava Nord.
Consta a l’expedient el text definitiu del Conveni per a l’establiment d’una Xarxa
Bàsica Supramunicipal d’Abastament d’Aigua en alta en l’àmbit de la Costa
Brava Nord.
El serveis tècnics municipals han emès informe favorable, malgrat que han
dictaminat que previ a la seva aprovació definitiva caldria que la companyia
d’aigües que opera al municipi de Llançà, SOREA SAU, en revisi el contingut per
constatar que els efectes de l’aprovació del present conveni no suposi cap
empitjorament de les condicions actuals de les instal·lacions afectades o l’opció
d’introduir algunes millores.
Per SOREA, SAU, s’ha emès informe favorable fent constar els aspectes positius
per l’ajuntament de Llançà que deriven de l’aprovació del mencionat conveni i
proposen un seguit de millores a adoptar, classificades entre les de garantia del
servei i d’altres, totes elles amb la finalitat de garantir un millor subministrament
al municipi de Llançà.
Els serveis tècnics han emès un segon informe en el mateix sentit que el primer,
tot recollint i analitzant les millores proposades per l’empresa SOREA, SAU i que
a continuació se’n reprodueix el seu text literal:

“

- Subministrament d’aigua en alta al dipòsit principal de Llançà.
La Proposta del Consorci de la Costa Brava per a la portada d’aigua a Llançà,
preveu que la canonada en alta sigui a l’alçada de la via del tren, des d’on hi
haurà la derivació cap a Colera. En la resta de convenis, les diferents
entregues es fan a dipòsits generals i/o dipòsits de bombaments.
Quan es va fer la portada d’aigua a Llançà des de l’estació de bombament
del parc aquàtic de Roses fins el dipòsit Clarà, i es va realitzar la baixada des
d’aquest dipòsit, es va optar per aprofitar la canonada d’impulsió existent de
fibrociment de DN.350 dels pous de Llançà, estalviant-se llavors la portada
fins al dipòsit general de la Farella.
Actualment, aquesta canonada de fibrociment que es va aprofitar d’impulsió
dels pous, presenta molts problemes d’avaries i ruptures, per l’antiguitat de la
canonada i el deteriorament dels materials. Aquest fet provoca que quan hi
ha avaries en aquesta canonada, no arribi aigua al dipòsit general de Llançà
(dipòsit Farella), ja que tant l’aigua provinent dels pous com la que prové del
Consorci de la Costa Brava des del Dipòsit Clarà, passen per aquesta
canonada.
Per aquest motiu es proposa, com a millora pel correcte abastament d’aigua
potable al municipi de Llançà, desconnectar la canonada de baixada del
Dipòsit Clarà amb la canonada de fibrociment dels pous, i instal·lar un nou
tram de canonada, de manera que l’aigua provinent en alta del dipòsit Clarà
es faci l’entrega al dipòsit general de Llançà, que com s’ha dit és l’anomenat
Farella.
Aquesta actuació permetrà disposar d’una nova canonada en alta, que
garantirà en tot moment l’arribada d’aigua al Dipòsit Farella, i per altre banda
farà que no es sobrecarregui la línia d’aigua provinent dels pous, de manera
que aquesta funcioni únicament a tal efecte. A banda, en cas d’haver-hi
alguna avaria a la canonada actual de fibrociment DN.350 dels pous, es
garantiria en tot moment l’arribada d’aigua provinent del Consorci de la Costa
Brava al Dipòsit Farella.
Es proposa que aquesta nova canonada de connexió entre la canonada de
baixada del Dipòsit Clarà i el Dipòsit Farella transcorri pel Paratge de les
Esplanes.
-

Connexió entre la canonada en alta de portada a Colera amb la
canonada principal de distribució de la zona de Grifeu.
Una altra proposta per donar més garanties al subministrament de cabal
necessari a aportar al dipòsit principal de Llançà, es la de realitzar una
connexió per emergències entre la canonada de portada en alta al Dipòsit
Grifeu Baix, i una canonada principal existent de subministrament del Dipòsit
Farella, per tal que aquests puguin omplir-se per cua, en cas d’avaries en la
canonada d’impulsió dels pous.
Es proposa realitzar aquesta connexió instal·lant un nou tram de canonada a
través del rec de Grifeu, que connectarà amb la canonada existent de
distribució de fibrociment DN.250 del carrer Voramar cantonada amb el carrer
Gregal.

En cas que també es realitzi l’actuació descrita anteriorment, aquesta
connexió permetrà garantir que sempre arribi aigua al Dipòsit Farella, encara
que hi hagi una avaria en el tram final de fibrociment.
Comptadors de compra d’aigua a Llançà
Actualment, el comptador de compra de Llançà al CCB, està situat a la sortida
del dipòsit del parc aquàtic de Roses, i a partir d’aquí ja es considera que la
xarxa forma part de l’explotació de Llançà. Aquesta canonada de sortida del
dipòsit del parc aquàtic porta l’aigua en alta fins al dipòsit Clarà, des d’on es
subministra al municipi de Llançà connectant amb l’antiga canonada
d’impulsió dels pous de Llançà.
Un cop entri en vigor en nou conveni CCB-ELA, aquests trams de canonades
seran de titularitat del CCB, i formarà part de la seva xarxa en alta, per la qual
cosa s’hauria de traslladar el comptador de compra fins a on es realitzi
l’entrega de l’aigua.
Comptadors de compra d’aigua a la zona de Valleta i Zona Industrial
En la canonada de portada des de la impulsió del bombament de Llançà, es
troben dues derivacions de portada d’aigua, un a la zona de Valleta, i l’altra a
la Zona Industrial.
Per aquest motiu caldrà tenir en compte la instal·lació d’un comptador de
venta en alta per part del CCB a aquests dos nuclis.
A banda dels comptadors, seria necessari instal·lar a la canonada de
subministrament del sector Valleta, una reductora de pressió, per tal de
modular la pressió d’entrada de manera que no sigui excessivament elevada,
i això pugui provocar un augment en les fuites i averies en les canonades
d’aquest sector.
Renovació de canonada de connexió entre Grifeu Baix i Grifeu alt.
El traçat proposat de la nova canonada en alta que es preveu instal·lar per a
donar aigua des del dipòsit Clarà al municipi de Colera, en el seu tram
proposat entre els dipòsits de Grifeu Baix i Grifeu Alt, transcorre paral·lel a
l’actual traçat de la canonada en baixa del municipi de Llançà que uneix
aquests dos dipòsits.
Per aquest motiu es proposa aprofitar les obres d’instal·lació d’aquesta nova
canonada, per a renovar l’actual canonada d’impulsió existent entre ambdós
dipòsits.
Per aquest motiu es sol·licita que en el moment de la instal·lació de la nova
canonada, es tingui en compte aquest aspecte, per tal de tenir previst realitzar
una rasa de major amplada en el moment de l’execució de l’obra, que permeti
dur a terme els treballs de renovació de l’actual canonada.“
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- APROVAR el text definitiu del Conveni per a l’establiment d’una Xarxa
Bàsica supramunicipal d’abastament d’aigües en alta en l’àmbit de la Costa
Brava Nord entre el Consorci de la Costa Brava i els Ajuntaments de Castelló
d’Empúries, Roses, Cadaqués, El Port de la Selva, Llançà i Colera

Segon.- REQUERIR al Consorci de la Costa Brava que emprengui els tràmits
precisos per l’apreciació i, en el seu cas, aplicació de les millores presentades
en el present acord.
Tercer.- FACULTAR a l’Alcalde d’aquesta Corporació per a la signatura del
conveni i documents que resultin necessaris per a l’efectivitat del present acord.
Quart.- NOTIFICAR aquest acord al Consorci de la Costa Brava.
Cinquè.- PUBLICAR l’acord i el conveni, a efectes de transparència, al web
municipal i al Portal de la Transparència de l‘Ajuntament.

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 4 de juny d’enguany, s’ha generat el padró de la Llar d’Infants
corresponent al menjador del mes de maig i a la mensualitat de juny de 2019,
per un import de 9.087,50.-€, que comença pel rebut número 1951000371 a nom
de la Sra. Miriam Acuña Flores, i que acaba pel rebut número 1951000450 a nom
del Sr. Sergio Vilas Barbosa.
El número assignat a l’expedient és: 1347/2019.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer. - APROVAR el padró de la Llar d’Infants corresponent al menjador del
mes de maig i a la mensualitat de juny de 2019, per un import de 9.087,50.-€,
que comença pel rebut número 1951000371 a nom de la Sra. Miriam Acuña
Flores, i que acaba pel rebut número 1951000450 a nom del Sr. Sergio Vilas
Barbosa.
Segon.- DONAR TRASLLAT al departament de Recaptació per a la seva
tramitació.
2.1.2) En data 4 de juny d’enguany, s’ha generat el padró del Centre de Dia
corresponent a la mensualitat de maig de 2019, per un import de 7.175,06.-€,
que comença pel rebut número 1933000084 a nom de la Sra. Hilaria Bejarano
Piñero, i que acaba pel rebut número 1933000105 a nom del Sr. André Willers.
El número assignat a l’expedient és: 1338/2019.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer. - APROVAR el padró de la Llar d’Infants corresponent a la mensualitat
de maig de 2019, per un import de 7.175,06.-€, que comença pel rebut número
1933000084 a nom de la Sra. Hilaria Bejarano Piñero, i que acaba pel rebut
número 1933000105 a nom del Sr. André Willers.
Segon.- DONAR TRASLLAT al departament de Recaptació per a la seva
tramitació.

2.2 Serveis d’Interior
Per part d’aquest Ajuntament s’està tramitant contracte de subministrament,
mitjançant arrendament en la modalitat de Leasing financer, d’un vehicle grua
per la Policia Local.
L’empresa Interdiesel, S.A. és la única empresa que s’ha personat a la licitació.
Interdiesel, S.A. aporta l’import de la garantia definitiva corresponent al 5% del
preu ofertat sense impostos, per quantia de 2.178,59 €.
L’oferta presentada fa constar que es coneixen i accepten els Plecs que
serveixen de base al contracte, i s’adjunten tots els models de Nissan NT400,
sense especificar quin és el model que oferten.
En aplicació del que disposa l'article 128 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, en data 30 de maig de 2019 s’ha requerit
a l’empresa Interdiesel S.A. per tal que aclareixi les circumstàncies de la seva
oferta per tal de verificar el compliment de les característiques mínimes que es
contenen en el Plec de prescripcions tècniques (PPT).
En data 30 de maig de 2019, R.E. 2019/4755, Interdiesel, S.A. comunica que el
model ofertat és el Bàsic, el qual no incorpora aire condicionat tal com estableix
el PPT, i sol·licita que es desestimi l’adjudicació de la licitació al seu favor seu
per no donar compliment amb el PPT i la devolució de la garantia definitiva
dipositada.
Atès l’incompliment del que disposen els Plecs de Prescripcions Tècniques per
part de l’únic licitador que s’ha personat, i d’acord amb el que assenyala l’art.
150 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.- DECLARAR DESERTA la licitació del contracte de subministrament,
mitjançant arrendament en la modalitat de Leasing financer, d’un vehicle grua
per la Policia Local, per no existir cap oferta de cap licitador que doni compliment
al Plec de Prescripcions tècniques.
Segon.- RETORNAR a Interdiesel, S.A. l’import de la garantia definitiva
corresponent al 5% del preu ofertat sense impostos, per quantia de 2.178,59 €.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a l’interessat.
Quart.- NOTIFICAR el present acord al Cap de la Policia Local com a
responsable del contracte.
Cinquè.- DONAR TRASLLAT de l’esmentat acord al Servei d’Intervenció
municipal.
Sisè.- PUBLICAR en el Perfil del contractant l’esmentat acord.”
2.3 Serveis d’Urbanisme

2.3.1) Arnau Lucas Fauchon, en data 22 de maig de 2019, mitjançant escrit RE
2019-E-RC-4587, ha sol·licitat donar de baixa la placa de gual número 899, que
està molt deteriorada, i substituir-la per una de nova, al garatge situat al Josep
Maria de Segarra, 35.
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 d’Arnau Lucas Fauchon de baixa de la placa de
gual número 899, situada al Josep Maria de Segarra, 35.
Segon.- CONCEDIR llicència a Arnau Lucas Fauchon, per obtenir una placa de
gual, previ pagament de la taxa corresponent i supeditada al compliment de les
condicions adjuntes a l'acord.
Tercer.- APROVAR la liquidació número 1902009211 per un import de 30,05.euros, corresponent a l'expedició de la placa número 1087.
Quart.- RECORDAR a la persona interessada que en el moment de recollir la
placa nova, haurà de lliurar la seva deteriorada.
Cinquè.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada per al seu
coneixement i efectes.
2.3.2) Robert Eric Vallmajó, mitjançant escrit RE 2019/3352, de data 12 d’abril
de 2019, sol·licitant llicència per col·locar una placa de gual al seu garatge, situat
al carrer Sarnella, 2.
La Policia Municipal ha emès informe favorable, que consta a l'expedient.
L'òrgan competent per a resoldre les sol·licituds de llicències és l'AlcaldePresident de la Corporació d'acord amb el que disposa l'article 21.1.q) de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, que va delegar la
facultat a la Junta de Govern Local.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- CONCEDIR llicència Robert Eric Vallmajo, per col·locar una placa de
gual al carrer Sarnella, 2, previ pagament de la taxa corresponent i supeditada al
compliment de les condicions adjuntes a l'acord i a la següent:
−La placa s’hauria de col·locar al mig del portal de manera que no causi confusió
amb la resta de portals de garatges que no disposen de placa.
Segon.- APROVAR les liquidacions que es relacionen:
1. Número 1902009212, per un import de 63,05.- €, corresponent a la placa de
gual número 1088 i als tràmits administratius.
2. Número 1902009213, per un import de 8,15.- €, corresponent la meitat de la
taxa anual per la placa de gual esmentada.

Tercer.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada.
Quart.- DONAR TRASLLAT al Servei de Recaptació i al cap de la Brigada Municipal als
efectes pertinents.

2.3.3) Catalina Coll Garriga, actuant en nom i representació de Jose Olivella
Cabezas, mitjançant escrit RE3805/2019, en data 29 d’abril de 2019, ha
sol·licitat que es pinti una plaça per a persones amb diversitat funcional al carrer
Gravina. Adjunta còpia de la targeta blava d'aparcament que disposen les
persones amb diversitat funcional.
La Policia Local ha emès un informe favorable, que consta a l'expedient.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- ESTIMAR la sol·licitud de Jose Olivella Cabezas, referent a pintar una
plaça d'aparcament de persones amb diversitat funcional al carrer Gravina. Els
treballs de pintura i senyalització aniran a càrrec de la Brigada Municipal.
Segon.- INFORMAR a la persona interessada que la utilització de places no
nominatives, només es podrà realitzar per persones que disposin de la targeta
acreditativa de discapacitat i amb els següents condicionants:
−La targeta serà estrictament personal i només podrà esser utilitzada quan el
seu titular sigui transportat en el vehicle, o aquest sigui conduït per la
persona amb mobilitat reduïda titular d'aquesta.
−La targeta s'haurà de col·locar en el parabrises davanter, de tal forma que
el seu anvers sigui llegible des de l'exterior del vehicle, i exposar-se pel
seu control si l'autoritat competent així ho requerís.
−El titular de la targeta haurà de complir les indicacions de la Policia Local en
la interpretació de les condicions discrecionals i/o específiques de cada
municipi.
− La targeta només dona autorització per estacionar a les zones pintades d'ús
per a persones amb mobilitat reduïda que hi ha en tot el municipi. També
en les zones de càrrega i descàrrega i altres llocs on no es pertorbi, ni es
posi en perill, la circulació de vehicles ni la de vianants.
− Queda completament prohibit estacionar en zones reservades a
l'estacionament de determinats usuaris, com taxis, autobusos, ciclomotors
i motocicletes, bicicletes, etc.; així com a les voreres i els passos de
vianants.
− Resta prohibit estacionar en zones senyalitzades temporalment per aquesta
Policia Local, en motiu de reserva de la via pública, per qualsevol acte o
esdeveniment que requereixi tal actuació.
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada.
Quart.- DONAR TRASLLAT de l'acord al Cap de la Brigada Municipal als efectes
pertinents."
2.3.4) Hilda Fernandez Punset, actuant en nom i representació de Anna Maria
Punset Brugues, mitjançant escrit RE3985, en data 3 de maig de 2019, ha
sol·licitat que es pinti una plaça per a persones amb diversitat funcional el més
aprop posible del seu domicili situat a la carretera Port de la Selva, 6.

Adjunta còpia de la targeta blava d'aparcament que disposen les persones amb
diversitat funcional.
La Policia Local ha emès un informe desfavorable fent constar que la seva finca
està situada en una carretera amb dos sentits de circulació, amb un carril per
cada sentit i sense espai d’estacionament als marges.
El carrer Lleida i el carrer La Coma, que són els més propers al seu domicili, són
de doble sentit de circulació, i d’amplada reduïda; per tant, no disposen de prou
amplada per a la seva senyalització, sense que constitueixi obstacle o infracció
a les normes de circulació, ni s’ajusten a l’Ordre VIV/561/2010, d’1 de febrer, que
estableix les dimensions i característiques que ha de regular la senyalització en
aquests tipus de reserva d’estacionament.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- DESESTIMAR la sol·licitud d’Anna Maria Punset Brugués, referent a
pintar una plaça d'aparcament de persones amb diversitat funcional, als carrers
propers al seu domicili, d’acord amb l’informe emès per la Policia Local.
Segon.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada.
2.3.5) Joaquin Gonzalez Carrillo SL, actuant en nom i representació de Jean
Vaills, en data 8 de maig de 2019, mitjançant escrit RE 2019/4121, ha
sol·licitat donar de baixa la placa de gual número 659, que està molt deteriorada,
i substituir-la per una de nova, al garatge situat al Vallès, 5.
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 Jean Vaills de baixa de la placa de gual
número 659, situada al Vallès, 5.
Segon.- CONCEDIR llicència a Jean Vaills, per obtenir una placa de gual, previ
pagament de la taxa corresponent i supeditada al compliment de les condicions
adjuntes a l'acord.
Tercer.- APROVAR la liquidació número 1902009210 per un import de 30,50.euros, corresponent a l'expedició de la placa número 1086.
Quart.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada per al seu
coneixement i efectes.
2.3.6) Selly Hajanjie, mitjançant escrit amb registre d’entrada número 2019-ERC-4372, de data 15 de maig de 2019, sol·licita llicència per instal·lar una parada
de venda d’artesania africana, ocupant 4 metres del Passeig Marítim, durant els
vespres dels mesos d’estiu.

D’acord amb el Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el reglament
del patrimoni dels ens locals, la via pública és un bé de domini públic de
competència municipal i, per tant, és competència de l’Alcalde regular-ne l’ús.
Per tot això, Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- CONCEDIR llicència a Selly Hajanjie, per instal·lar una parada de venda
d’artesania africana, ocupant 4 metres del Passeig Marítim, durant els mesos de
juliol i d’agost d’enguany, de 20 a 24 h.
L’efectivitat de la present autorització queda sotmesa al compliment de les
següents condicions:
− A l’aportació del rebut de pagament de l’assegurança de responsabilitat civil
de la parada i de la còpia del pagament d’autònoms (o document que
acrediti que es forma part d’una cooperativa o similar i que s’està al corrent
de les obligacions amb Hisenda) en el termini de 10 dies a comptar des
de la rebuda de la present notificació. La no aportació de l’esmentada
documentació suposarà la revocació de la present llicència d’ocupació de
via pública. Caldrà disposar de la documentació esmentada, juntament
amb la llicència d’ocupació de via pública a la parada, durant tot l’estiu.
− Al compliment de l’horari establert, de 20 a 24 h. El seu incompliment
suposarà la revocació de la present llicència. No obstant, es permetrà
començar a muntar les parades 30 minuts abans de l’hora establerta.
− Al previ pagament de les taxes establertes per ocupació de via pública.
−L’emplaçament i l’amidament l’efectuaran els Serveis Tècnics Municipals.
− Els beneficiaris estaran obligats al compliment de les obligacions
corresponents en relació a mercaderies, venda ambulant i, si cal, sanitat
alimentària.
−Els beneficiaris de l’autorització seran responsables de la neteja de l’entorn
de la instal·lació. Un cop instal·lada la parada hauran de retirar els
vehicles del Passeig Marítim.
− Es fa avinent que, com en anys anteriors, l’Ajuntament no facilitarà electricitat
per a les parades.
− Quan motius d’interès municipal ho facin necessari, haurà de retirar l’element
d’ocupació.
− La present autorització no suposa la pròrroga de la mateixa per a anys
posteriors.
− Els dies puntuals que el Passeig Marítim estigui ocupat per algun col·lectiu
firaire, o qualsevol altre tipus d’activitat municipal, s’haurà de compartir l’espai.
Això pot suposar un canvi d’ubicació de les parades habituals.
− Es recorda que l’espai autoritzat per instal·lar parades, i fer trenes, és el
que hi ha entre el Bar Restaurant Pacu-Pacu i la Gelateria Dino, qualsevol
parada situada fora d’aquest espai podrà ser retirada, en qualsevol
moment, per la Policia Local.
Segon.- APROVAR la liquidació número 1977000033 per un import de 360,00.euros, corresponent a la taxa per parades situades en terrenys d’ús públic, sense
perjudici de les que es puguin generar després de la comprovació d’amidament
per part dels Serveis Tècnics.

Tercer.- COMUNICAR a la persona interessada que haurà de personar-se a
l’Ajuntament per tal d’obtenir una tarja identificativa que haurà de col·locar en un
lloc visible de la parada.
Quart.- DONAR TRASLLAT d’aquest acord al servei de Recaptació i a la Policia
municipal pel seu coneixement i efectes.
Cinquè.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada.
2.3.7) Rosa Maria Camara Soriano, actuant en nom i representació de María
Mancilla Fernández, mitjançant escrit RE 2019-E-RC-4518, de data 20 de maig
de 2019, sol·licita posar una paradeta de garrapinyades el dia 9 de juny, de 9 a
21, durant la celebració de la Romeria de Llançà.
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 21.1q) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- CONCEDIR llicència a María Mancilla Fernández, per instal·lar una
parada de garrapinyades, el dia 9 de juny, de 9 a les 21:00 hores, durant la
celebración de la Romeria de Llançà.
Segon.- APROVAR la liquidació número 1977000034, per un import de 25,00.euros, corresponent a la taxa per ocupación de la via pública.
Tercer.- DONAR TRASLLAT d’aquest acord a la Policia Municipal, als efectes
pertinents.
Quart.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada.
2.3.8) Oriol de Soto Salvans, actuant en nom i representació de la Fundació
Privada Castell de Peralada, mitjançant escrit RE 2019/2496, de data 20 de març
de 2019, sol·licita llicència per col·locar 60 banderoles dobles publicitàries durant
el període que va des de l’1 de juny al 17 d’agost, a l’avinguda Europa (10
banderoles dobles), avinguda Pau Casals (10 banderoles dobles), carrer
Castellar (10 banderoles dobles) i dues torretes o corporis al Paseig Marítim.
L’arquitecte tècnic municipal, en data 3 de juny de 2019, ha emès informe
favorable amb condicionants.
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 Fundació Privada Castell de Peralada per
col·locar 60 banderoles publicitàries i 2 torretes, a la via pública, es del dia 1 de
juny al 17 d’agost de 2019, per fer publicitat de la XXXIII edició del Festival
Internacional de Música Castell de Peralada, previ pagament de la taxa
municipal, tal i com es relaciona:
− 60 banderoles publicitàries: 10 de dobles a l’Av. Europa, 10 de dobles a l’Av.
Pau Casals i 10 de dobles al C/Castellar.
− 2 torretes publicitàries al Passeig Marítim.

L’efectivitat d’aquesta autorització queda supeditada al compliment dels
següents condicionants:
− Tant les banderoles com les torretes, només podran estar col·locades
mentre duri el termini establert.
− La seva col·locació i manteniment aniran a càrrec de l’interessat, així com
la reposició de material en males condicions.
− Les banderoles hauran d’estar sempre situades per sobre dels 2,5 m
d’alçada.
− Pel que fa als corporis o torretes, hauran d’estar dotades de certificats o de
projectes tècnics, degudament signats, que en justifiquin l’estabilitat per
evitar-ne el bolc, els quals s’hauran d’entregar a l’Ajuntament, abans de la
seva col·locació.
Segon.- RECORDAR a la persona interessada que les torretes no podran estar
clavades a l’asfalt, sinó que s’hauran de fixar mitjançant pesos en el seu interior
i hauran de disposar de les mesures necessàries per la resistència al vent i la
seva estabilitat.
Tercer.- APROVAR la liquidació número 1978000097 per un import de 157,50.euros corresponent a la taxa per ocupació de via pública amb 60 banderoles
durant el període esmentat.
Quart.- APROVAR la liquidació número 1977000032 per un import de 304,00.euros corresponent a la taxa per ocupació de via pública amb 2 torretes
publicitàries durant el període esmentat.
Cinquè.- NOTIFICAR el present acord a l’interessat.
2.3.9) Eva Comerón Roqué, actuant en nom i representació de Josep Comerón
García, mitjançant escrit 2019-E-RE-40, de data 31 de maig de 2019, ha
sol·licitat llicència municipal per la instal·lació d’un ascensor unifamiliar en
habitatge existent al carrer Mediterrani, 5.
L’arquitecte assessor municipal, en data 4 de juny de 2019, ha emès informe
favorable amb condicionants.
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 a Josep Comerón García, llicència municipal per la
instal·lació d’un ascensor unifamiliar en habitatge existent al carrer Mediterrani,
5, d’acord amb el projecte obrant a l’expedient subscrit per l’arquitecta Eva
Comerón Roqué, amb el número de visat 2019401360 de data 29 de maig de
2019.
La llicència queda condicionada al compliment dels condicionants generals i els
particulars següents:
Abans d’iniciar les obres caldrà presentar:
Un aval de runes per un import de 120,20.- euros.
Un aval per un import de 1.200,00.- euros com a garantia de

urbanització.
Projecte bàsic i executiu signat redactat per un arquitecte i visat pel
corresponent col·legi professional.
Full d’assumeix de l’arquitecte director de l’obra.
Full d’assumeix de l’arquitecte tècnic.
Justificació que l’ascensor es pintarà del mateix color que la resta de les
façanes.
En cas que l´obra estigués afectada per les normatives que regulen les
xarxes de serveis, caldrà convenir la seva regulació amb la companyia
corresponent i aportar una còpia del conveni a l´Ajuntament, per a la seva
revisió.
En cas de realitzar parts de l’estructura amb acer, al finalitzar l’obra
caldrà aportar el corresponent certificat de resistència dels diferents
elements.
Segon.- APROVAR la liquidació número 1979000110 per un import de 3,50.euros, corresponent a la taxa per gestió de terres.
Tercer.- APROVAR la liquidació número 1905000155 per un import de 837,00.euros, corresponent a l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
Quart.- APROVAR la liquidació número 1963000149 per un import de 135,00.euros, corresponent a la taxa administrativa.
Cinquè.- COMUNICAR a la persona interessada que els serveis tècnics
municipals podran accedir a l´obra per a la seva inspecció, d´acord amb l´article
201 del TRLU DL 1/2010.
Sisè.- DONAR-NE TRASLLAT a la policia local.
Setè.- NOTIFICAR el aquest acord a la persona interessada.”
-

2.3.10) Josefa Pujol Castello, en data 16 de maig de 2019, mitjançant escrit RE
2019-E-RC-4421, ha sol·licitat donar de baixa la placa de gual número 528, que
està molt deteriorada, i substituir-la per una de nova, al garatge situat a
l’Avinguda Onze de Setembre, 3.
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 Josefa Pujol Castello de baixa de la placa de
gual número 528, situada al l’Avinguda Onze de Setembre, 3.
Segon.- CONCEDIR llicència a Josefa Pujol Castelló, per obtenir una placa de
gual, previ pagament de la taxa corresponent i supeditada al compliment de les
condicions adjuntes a l'acord.
Tercer.- APROVAR la liquidació número 1902009205 per un import de 35,00.euros, corresponent a l'expedició de la placa número 1085.

Quart.- RECORDAR a la persona interessada que en el moment de recollir la
placa nova, haurà de lliurar la seva deteriorada.
Cinquè.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada per al seu
coneixement i efectes.

3.- Turisme, Comerç i Promoció Econòmica, Obres i Serveis i
Infraestructures
A proposta del Regidor Delegat de l’Àrea d’Obres i Activitats i Serveis i
Infraestructures s’adopten els següents acords:
3.1 Serveis de Turisme
3.1.1) L’Àrea de Turisme, Comerç i Promoció Econòmica proposa adherir-se a la
marca Viles Marineres de l’Agència Catalana de Turisme, amb l’objectiu de
fomentar la relació entre l’home i el mar i posar en valor els paisatges i els espais
naturals marins, el patrimoni cultural material i immaterial, i/o els sistemes
d’interpretació i valoració, i satisfer la quota anual de 240€ pel proper 2020.
Consta a l’expedient informe favorable del tècnic responsable de l’Àrea.
S’ha incorporat l’informe de fiscalització d’Intervenció fent constar que la
realització de la despesa restarà condicionada a l’existència de consignació
pressupostària suficient en el moment de la elaboració dels pressupostos per a
l’exercici 2020.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- APROVAR l’adhesió de l’Ajuntament de Llançà a la marca Viles
Marineres de l’Agència Catalana de Turisme.
Segon.- NOMENAR el tècnic de turisme Philippe Verdoodt, coordinador i
interlocutor del projecte.
Tercer.- PREVEURE la despesa corresponent en el pressupost general
corresponent a l’exercici 2020.
Quart.- FACULTAR l’Alcalde-President, Sr. Pere Vila i Fulcarà, per a la signatura
de la documentació necessària per a formalitzar l’adhesió.
Cinquè.- NOTIFICAR aquest acord a l’Agència Catalana de Turisme i DONARNE TRASLLAT a l’Àrea de Turisme de Llançà i als Serveis d’Intervenció.
Sisè.- RATIFICAR el present acord en la sessió del proper Ple Ordinari
Municipal.
3.1.2) Des de l’Àrea de Turisme, Comerç i Promoció Econòmica de Llançà es
proposa posar a disposició de la ciutadania d’un servei d’autobús pels mesos de
juliol i agost que voregi les platges del municipi costaner, facilitant l’accés a les
mateixes així com també els desplaçaments entre el Port i la Vila.
S’ha redactat la Memòria justificativa del contracte a realitzar.
Per Provisió d’alcaldia s’ha informat la necessitat del contracte que es justifica
en la voluntat d’agilitzar i facilitar la mobilitat i accessibilitat de la població

residents i dels visitants als diferents punts d’atracció turística del municipi durant
la temporada alta de turisme, fet que alhora contribueix en millorar la prestació
dels serveis públics que des d’aquest ajuntament s’ofereixen als ciutadans.
Per la Intervenció municipal s’ha emès informe favorable a l’execució del
contracte, assenyalant l’òrgan competent i fent constar que consta consignació
pressupostària a l’aplicació núm. 2019/432.226.99 del pressupost de l’exercici
2019 i que, per l’exercici següent, s’haurà de preveure la corresponent
consignació pressupostària per al mateix import.
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 de serveis
Objecte del contracte: “Servei d’autobús d’estiu”
Procediment de contractació: obert simplificat abreujat
Tipus de Tramitació: ordinària
Codi CPV: 60140000-1 transport no regular de passatgers
Valor estimat del contracte: 30.900€ sense impostos (juliol i agost del 2019 i del 2020)
Pressupost base de licitació IVA exclòs:30.900€
IVA 10 %: 3.090€
Pressupost base de licitació IVA inclòs: 33.990€
Durada del contracte: 2 anys
Lots: no es preveu la divisió en lots del contracte

Consta a l’expedient informe tècnic sobre la conveniència de no efectuar la
divisió en lots per les característiques del contracte.
Per l'import del contracte es proposa l'adjudicació mitjançant procediment obert
simplificat de tramitació abreujada.
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de
conformitat amb la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer. APROVAR L’EXPEDIENT per a la contractació del Servei d’autobús
d’estiu, mitjançant procediment obert simplificat, tramitació abreujada.
Segon. APROVAR LA DESPESA corresponent, a càrrec de la consignació
pressupostària núm.2019/432.226.99 del pressupost de l’exercici 2019, i fer-ne
la previsió en l’exercici pressupostari següent fins a la finalització del contracte.
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.

3.3 Obres
3.3.1) Per acord del Ple ordinari del dia 1 d’agost de 2012, es va adjudicar el
contracte de serveis per la “Recollida i transport de residus municipals, neteja
viària i gestió de la Deixalleria” de Llançà, a favor de Fomento de Construcciones
y Contratas, S.A., per un import de 706.247,73 €/anuals sense impostos,
més l’IVA corresponent, per un termini de 8 anys, i 2 possibles pròrrogues, i es
va constituir la garantia definitiva per import de 35.312,38 €.
Per acord de la Junta de Govern de data 28 de maig de 2018 es va aprovar la
modificació del contracte, amb la incorporació del servei de recollida selectiva i
el transport de residus municipals de la fracció orgànica de grans productors
(FORM).
L’Ajuntament de Llançà té interès en ampliar la recollida selectiva i el transport
de residus municipals de la fracció orgànica (FORM) a més dels grans productors
a l`ús general de la ciutadania.
L’esmentat servei estava previst en el Plec de prescripcions tècniques del
contracte “serveis de recollida i transport de residus municipals, neteja viària i
gestió de la deixalleria”, pendent d’incorporar-se al contracte tant bon punt
estigués operativa la planta de tractament específic de Pedret i Marzà, i/o es
consideres adient.
Atès l’interès públic en activar el servei, a l’ús general de la ciutadania, es va
sol·licitar a l’empresa prestadora del servei, Fomento de Construcciones y
Contratas, S.A., pressupost per realitzar l’esmentat servei.
Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., accepta l’ampliació dels serveis
a prestar i els estima en 49.028,32 €/anuals sense impostos i 4.880,13 € d’IVA,
el que fa un total de 53.681,46 €/anuals IVA inclòs, d’acord amb les dades de la
seva oferta.
Els Serveis tècnics emeten informe favorable, tant pel que fa a la manera com
es prestarà el servei així com al preu ofertat pel contractista.
Per la Intervenció municipal s’emet informe favorable de fiscalització a la
realització de la despesa, fent constar que existeix consignació pressupostària a
l’aplicació núm. 2019/162.227.06 del pressupost de l’exercici 2019.
Les modificacions no afecten les condicions essencials del contracte, i no
superen el 20 % de l’import inicial del contracte.
Per acord de la Junta de Govern Local de data 15 de març de 2019, es va aprovar
la modificació del contracte de serveis per la “Recollida i transport de residus
municipals, neteja viària i gestió de la Deixalleria” de Llançà, amb Fomento de
Construcciones y Contratas, S.A., de data 01/08/2012, amb la incorporació del
servei de recollida selectiva i el transport de residus municipals de la fracció
orgànica de grans productors (FORM), a més dels grans productors a l`ús
general de la ciutadania, per import de 49.028,32 €/anuals sense impostos i
4.880,13 € d’IVA, el que fa un total de 53.681,46 €/anuals IVA inclòs i se’l
requereix per tal que procedeixi a l’ampliació de la garantia definitiva per un
import de 2.451,42 €
En data 28 de març de 2019, per part de Fomento de Construcciones y
Contratas, S.A. s’aporta la garantia definitiva per import de 2.451,42 €.

El 4 d’abril de 2019, Martí Juanola Carceles en representació de Fomento de
Construcciones y Contratas, S.A., R.E. 3021/2019, exposa que l’import de la
modificació del contracte conté una errada de càlcul derivada de la seva oferta
en relació a l’import sense IVA, i que és de 48.801,33 €/anuals sense impostos
enlloc de 49.028,32 €/anuals sense impostos, el qual no varia en l’import ofertat
amb impostos inclosos, i adjunta l’oferta rectificada.
De conformitat amb el que disposa el segon punt de la Disposició transitòria
primera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector Públic, i
art. 105, 106, 110, 156, 211, 219 i Disposició Addicional Segona del Text refós de
la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011,
de 14 de novembre, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- DEIXAR SENSE EFECTE l’acord adoptat per la Junta de Govern Local
de data 15 de març de 2019, de modificació del contracte de serveis per la
“Recollida i transport de residus municipals, neteja viària i gestió de la Deixalleria”
de Llançà, amb Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., de data
01/08/2012, amb la incorporació del servei de recollida selectiva i el transport de
residus municipals de la fracció orgànica de grans productors (FORM), a més
dels grans productors a l`ús general de la ciutadania, per import de 49.028,32
€/anuals sense impostos i 4.880,13 € d’IVA, el que fa un total de 53.681,46
€/anuals IVA inclòs.
Segon.- APROVAR la modificació del contracte de serveis per la “Recollida i
transport de residus municipals, neteja viària i gestió de la Deixalleria” de Llançà,
amb Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., de data 01/08/2012, amb la
incorporació del servei de recollida selectiva i el transport de residus municipals
de la fracció orgànica de grans productors (FORM), a més dels grans productors
a l`ús general de la ciutadania, per import de 48.801,33 €/anuals sense impostos
i 4.880,13 € d’IVA, el que fa un total de 53.681,46 €/anuals IVA inclòs.
Tercer.- AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 48.801,33 €/anuals sense
impostos i 4.880,13 € d’IVA, el que fa un total de 53.681,46 €/anuals IVA inclòs a
la consignació pressupostària 2019/162.227.06 del pressupost de l’exercici
2019.
Quart.- NOTIFICAR el present acord al contractista, Fomento de Construcciones
y Contratas, S.A., i citar-lo per a la formalització de la modificació del contracte
en el termini màxim de quinze dies a partir de la rebuda de la notificació de
l’esmentat acord.
Cinquè .- DONAR TRASLLAT de l’esmentat acord a la intervenció municipal, per
tal que faci la previsió de la despesa en propers exercicis pressupostaris fins a
la finalització del contracte.
3.3.2) La Junta de Govern Local en sessió de data 21 de desembre de 2018,
va adjudicar el contracte d’obres per la reurbanització del carrer Nicolàs
Salmerón de Llançà a l’empresa Hier Cons Empordà, S.L., per ser l’oferta
econòmicament més avantatjoses, diversos criteris d’adjudicació quantificables
automàticament, i subjecte al Plec de Clàusules Administratives Particulars, al
Plec de Prescripcions Tècniques, i a la seva oferta, així com al Projecte tècnic
de l’obra, per import de 179.000 € sense impostos, i 37.590 € d’IVA, el que fa un

total de 216.590 € IVA inclòs.
Per l’interessat s’ha aportat Certificació d’obra núm. 3, per import per import de
79.386,93€, amb la conformitat de la Direcció facultativa de l’obra.
L’esmentada despesa es computarà a l’aplicació pressupostària
2018/150.619.06 del pressupost de despeses de l’exercici 2018.
D’acord amb el que disposen els art. 118 i 131 i de conformitat amb l’establert en
la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, pel qual
s’aprova la Llei de Contractes del Sector Públic, aquesta Junta de Govern Local
adopta el següent
ACORD:
Primer.- APROVAR la certificació d’obra núm. 3, del contracte d’obres per la
reurbanització del carrer Nicolàs Salmerón de Llançà, per import de 79.386,93€,
a favor de Hier Cons Empordà, S.L..
Segon.- NOTIFICAR el present acord a l’interessat.
Tercer.- DONAR TRASLLAT de l’esmentat acord al servei d’Intervenció
municipal.
3.3.3) La Junta de Govern Local de data 21 de desembre de 2018 va adjudicar
el Lot 1 corresponent a l’estructura metàl·lica del contracte d’obres per la
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.
Conta a l’expedient el certificat d’aprovació dels acord que ha adoptat la Junta
de Govern Local, en data 26 d’abril de 2019 i 10 de maig de 2019, en relació a
l’aprovació de la certificació d’obra aportada per l’interessat núm. 1 i núm. 2, per
import de 23.744,86€ IVA inclòs i 15.484,94€ IVA inclòs, respectivament.
Per l’interessat s’ha aportat l’última Certificació d’obres núm. 3, per import de
14.546,59€, amb la conformitat de la Direcció facultativa de l’obra.
D’acord amb el que disposen els art. 118 i 131 i de conformitat amb l’establert en
la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, pel qual
s’aprova la Llei de Contractes del Sector Públic, aquesta Junta de Govern Local
adopta el següent
ACORDA:
Primer.- APROVAR l’última certificació d’obra, corresponent a la núm. 3, del Lot
1 corresponent a l’estructura metàl·lica del contracte d’obres per la construcció
d’una passarel·la per a vianants a favor de Samartec98, S.L., per import de
14.546,59€.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a l’interessat.
Tercer.- DONAR TRASLLAT de l’esmentat acord al servei d’Intervenció
municipal.
3.4 Serveis i Infraestructures
3.4.1) SOREA SA, mitjançant escrit RE E/000150-2019, de 15 de maig de 2019,
presenta relació individualitzada, d’abonats no domèstics del servei municipal

que tenen rebuts pendents de liquidar amb la referència 2624446.
Ens comuniquen 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 amb la referència 2624446.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a SOREA SA.

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) Oscar Camps Gausachs, actuant en nom i representació de PRO ACTIVA

SERVEIS AQUATICS SL, mitjançant escrit RE 2019-E-RE-1, de data 24/05/2019
10:14, sol·licita als Ajuntaments amb els quals mantenen una relació contractual
que s’adrecin al Departament d’Esport de la Generalitat de Catalunya sol·licitant
que s’exclogui als socorristes aquàtics de l’obligatorietat d’estar inscrit al Registre
oficial de professionals de l’Esport de Catalunya (ROPEC).
El RE mencionat adjunta un requeriment on s’exposen els motius que han portat
a l’empresa a sol·licitat l’expressada petició i que, a grans trets, queden resumits
amb les dificultats que s’observen alhora de trobar professionals de socorrisme
aquàtic que compleixin amb els restrictius requisits que exigeix la Generalitat.
En aquest context, des de PRO ACTIVA SERVEIS AQUATICS SL al·lega la
importància que suposa per la seguretat i salut ciutadana disposar de personal
suficient i qualificat en matèria de socorrisme aquàtic que vetlli per la seguretat
de la població durant els esbarjos.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- EXPOSAR al Departament d’Esports de la Generalitat de Catalunya la
inquietud que ens fa arribar Pro Activa Serveis Aquàtics, SL pel fet de no trobar
els efectius necessaris de socorrisme aquàtic que permetin garantir la seguretat
ciutadana i SOL·LICITAR que emprenguin els tràmits corresponents per revisar
els requisits que requereixen en matèria de socorrisme aquàtic, amb especial
consideració del que exigeix estar inscrit en el Registre oficial de professionals
de l’Esport de Catalunya (ROPEC).
Segon.- NOTIFICAR l’acord a l’empresa Pro Activa Serveis Aquàtics SL.
4.2.2) Pro-Activa Serveis Aquàtics, S.L., és l’adjudicatària del contracte del Servei

de prevenció, vigilància, salvament i socorrisme a les platges de Llançà, per
acord de la Junta de Govern Local de data 25 de maig de 2017, pel termini de 2
temporades, corresponents als estius 2017 i 2018, del 24 de juny a l’11 de

setembre, per import de 41.322,31 €/any abans d’ impostos i 8.677,69 €/any
d’IVA, el que fa un total de 50.000 €/any, i per un termini de 2 anys.
Per acord de la Junta de Govern Local de data 17 d’agost de 2018 s’ha modificat
el contracte, amb la incorporació d’una moto aquàtica una part de la temporada,
per import de 1.633,33 €/anuals sense impostos i 343 €/anuals d’IVA, el que fa
un total de 1.976,33 € IVA inclòs.
Per acord de la Junta de Govern Local de data 4 de febrer de 2019, l’esmentat
contracte s’ha prorrogat per un any, corresponent a la temporada d’estiu 2019,
amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives Particulars, al Plec de
Prescripcions Tècniques i a les propostes tècniques i econòmiques presentades
pel licitador, que formen part del contracte, i s’ha modificat el contracte amb la
incorporació d’una moto aquàtica tota la temporada de platges, per import de 650
€/anuals sense impostos i 136,50 €/anuals d’IVA, el que fa un total de 786,50
€/anuals IVA inclòs .
En data 3 de juny de 2019, Pro-Activa Serveis Aquàtics, S.L., comunica que a
partir de l’entrada en vigor del Reial Decret 1462/2018 de 21 de desembre, pel
qual es fixa el salari mínim interprofessional (SMI) per a l’any 2019, el contracte
vigent del Servei de prevenció, vigilància, salvament i socorrisme a les platges
de Llançà, s’ha vist seriosament afectat i ha patit una variació negativa en el
resultat del compte d’explotació i sol·licita una modificació del contracte per
restablir l’equilibri econòmic del mateix, per atendre a l’augment produït en el
cost del personal.
Pro-Activa Serveis Aquàtics, S.L. presenta els comptes detallats de les despeses
de personal objecte del contracte, i assenyala que el sobre cost total que
representa l’entrada en vigor del Reial Decret, als efectes del SMI per l’any 2019,
és de 5.670,59 € sense impostos, passant d’uns costos totals de personal el 2018
de 35.307,84 € a 40.978,44 € sense impostos pel 2019.
Per tot, sol·licita la modificació del contracte per l’augment del cost del personal,
fent constar que l’empresa suportarà el sobre cost de 3.747,61 € sense impostos
(que suposa un 66,08 % del total) i l’Ajuntament de Llançà suportarà un sobre
cost de 1.922,99 € sense impostos (el 33,92 % del total).
Fonaments de dret:
El Plec de clàusules administratives no conté com a clàusula de modificació del
contracte l’augment del Salari Mínim Interprofessional (SMI), per tant la
modificació no està prevista als Plecs.
De conformitat amb el que disposa l’apartat segon de la Disposició transitòria
primera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector Públic,
l’esmentat contracte es regeix per la normativa anterior, Llei de Contractes del
Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
L’art. 107.1.c) del RDL 3/2011, assenyala que són causes possibles per les
modificacions contractuals no previstes en els Plecs la següent:
“ Força major o cas fortuït que fessin impossible la realització de la prestació en els
termes inicialment definits”.

L’alteració del SMI no procedeix d’una negociació col·lectiva dels treballadors
sinó d’un canvi legal, que ha augmentat el SMI sense possibilitat de negociació,
resultant una circumstància imprevisible en el moment en que es varen presentar
les ofertes per part dels licitadors.

Queda acreditat que el contracte és intensiu en ma d’obra i que s’ha alterat
substancialment el cost del contracte, tal com consta en l’escrit presentat per
l’empresa Pro-Activa Serveis Aquàtics, S.L..
La prestació del servei per part de Pro-Activa Serveis Aquàtics, S.L. es considera
satisfactòria i l’interès públic de l’actuació fa oportuna la modificació del contracte
per causa de força major o cas fortuït derivat de l’aplicació de la normativa vigent
per part de l’empresari, RD 1462/2018, de 21 de desembre, pel que s’aprova el
salari mínim interprofessional pel 2019.
De conformitat amb el que disposa l’apartat segon de la Disposició transitòria
primera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector Públic, i
art. 105, 106, 110, 156, 211, 219 i Disposició Addicional Segona del Text refós de
la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011,
de 14 de novembre, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- APROVAR la modificació del contracte de serveis de “Prevenció,
vigilància, salvament i socorrisme a les platges” de Llançà, amb Pro-Activa
Serveis Aquàtics, S.L., per causa de força major, derivada de l’aplicació del RD
1462/2018, de 21 de desembre, pel que s’aprova el salari mínim interprofessional
pel 2019, per import de 1.922,99 €/anuals sense impostos i 403,83 d’IVA, el que
fa un total de 2.326,82 € IVA inclòs.
Segon.- AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 2.326,82 €/anuals IVA inclòs,
a l’aplicació pressupostària 2019/231.227.06 del pressupost de l’exercici 2019.
Tercer.- REQUERIR a Pro-Activa Serveis Aquàtics, S.L., perquè en el termini
màxim de 15 dies a comptar des de la data en que se li notifiqui el present acord
de modificació, procedeixi a incrementar la garantia definitiva dipositada,
proporcionalment al nou preu del contracte, per un import de 96,15 €,
corresponent al 5% de l’import sense impostos de la modificació del contracte.
Quart.- NOTIFICAR el present acord al contractista, Pro-Activa Serveis Aquàtics,
S.L., i citar-lo per a la modificació del contracte en el termini màxim de quinze
dies a partir de la rebuda de la notificació de l’esmentat acord.
Cinquè.- PUBLICAR aquest acord al Perfil del contractant de l’Ajuntament de
Llançà.
Sisè.- COMUNICAR al Registre Públic de Contractes del Sector Públic la
informació relativa a la modificació del contracte.
Setè.- DONAR TRASLLAT de l’esmentat acord a la 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’adopta el següent acord:
5.4 Serveis d’Esports
5.4.1) Marc Carles Peña Fallon, actuant en nom i representació de Tintoreres
Swimming Club, mitjançant escrit RE 2019/1476, de data 9 de maig de 2019, ha

sol·licitat llicència municipal per poder portar a terme l’activitat Open Water
Weekend que tindrà lloc a Llançà el propers 15 i 16 de juny.
L’interessat sol·licita autorització per poder fer ús de material i equipaments
municipals.
Consta a l’expedient informe favorable de l’Àrea de Turisme sobre la disponibilitat
del material sol·licitat i de la Biblio-platja, la memòria de l’activitat esportiva, el
comprovant del pagament de l’assegurança de Responsabilitat Civil, i
l’autorització de la Capitania Marítima de Palamós.
Realitzades les comprovacions oportunes, la 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 del 1er
Open Water Weekend del proper 15 i 16 de juny.
AUTORITZAR-LOS per a l’ús del següent material:
Material de la brigada municipal d’obres:
− 20 tanques metàl·liques a la Platja del Port
− 4 taules per recollir les inscripcions.
− 6 cadires per recollir les arribades.
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 (Oficina de Turisme).
− Autorització per deixar el material a la Biblio-platja del Port abans de les 17hrs. el
dia 14 de juny
− Ús de la Biblio-platja del Port durant la travessia del diumenge 16 de juny
− Ús carpa i windblades.
−Punt de llum per connexió.
AUTORITZAR-LOS per l’ús de la Sala de conferències de la Casa de Cultura el
proper dissabte 15 de juny a partir de les 17h30.
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.
Segon.- ADVERTIR 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.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a l’interessat, al Club Nàutic Llançà i a la
Confraria de Pescadors del Port de Llançà.
Quart.- 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) Albert Piñeira i Brosel, president de la Fundació Casa de Cultura de la
Diputació de Girona, ha presentat conveni entre la Fundació Casa de Cultura i
l’Ajuntament de Llançà per el desenvolupament del projecte FITAG als municipis
de la demarcació de Girona.
Consta en l’expedient informe d’Intervenció favorable.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- APROVAR el conveni entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de
Llançà per al desenvolupament del projecte FITAG als municipis 2019 de la
demarcació de Girona.
Segon.- AUTORITZAR l’Alcaldia- Presidència per a la signatura de l’ esmentat
conveni.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a la Fundació Casa de Cultura de la
Diputació de Girona.
6.1.2) Des de l’Àrea de Cultura i voluntariat, es proposa la contractació dels

subministraments necessaris per a dur a terme l’espectacle pirotècnic del Castell
de focs artificials pels volts del 16 de juliol, a la zona del Castellar, amb motiu de
la festa de la Mare de Déu del Carme, festa dels pescadors, i per a l’espectacle
anomenat “La gran tronada” que es realitza sempre el 16 de juliol, que és
l’acompanyament de la Verge del Carme fins al Port per fer la passejada en
barca. Aquests espectacles s’han de contractar amb empresa externa al propi
Ajuntament, professionals del sector especialitzats en la matèria.
Consta a l’expedient Memòria justificativa del contracte.
Per Provisió d’alcaldia s’ha informat la necessitat del contracte que es justifica
en la celebració d’una festa popular i tradicional del municipi de Llançà i alhora
en l’interès turístic que reverteix en l’economia del municipi, atès que es tracte
d’uns actes que acostumen a ser multitudinaris.
Per la Intervenció municipal s’ha emès informe favorable a l’execució del
contracte, assenyalant l’òrgan competent i fent constar que consta consignació
pressupostària a l’aplicació núm. 2019/330.227.06 del pressupost de l’exercici
2019 i que, per l’exercici següent, s’haurà de preveure la corresponent
consignació pressupostària per al mateix import.
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 de subministrament
Objecte del contracte: “Espectacle pirotècnic de castell de focs artificials i espectacle La gran
tronada”
Procediment de contractació: Obert simplificat abreujat
Tipus de Tramitació: Ordinària
Codi CPV: 24613000-4 coets de senyals, coets granífugs, senyals per a la boira i articles de
pirotècnia i 92360000-2 serveis de pirotècnia
Valor estimat del contracte: 29.752,06 € sense impostos (juliol 2019 i juliol 2020)
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 29.752,06 €
IVA 21 %: 6.247,94 €
Pressupost base de licitació IVA inclòs: 36.000 €

Durada del contracte: 2 anys
Lots: No es preveu la divisió en lots del contracte

Per l'import del contracte es proposa l'adjudicació mitjançant procediment obert
simplificat de tramitació abreujada.
La Mesa de Contractació en data 22 de maig de 2019 va procedir a l’obertura del
sobre digital.
D’acord amb la clàusula tretzena del Plec de clàusules administratives, els
criteris d’adjudicació es puntuen i quantifiquen automàticament.
La Mesa de Contractació declara admeses les proposicions de les empreses
presentades i que es detallen a continuació:
Denominació social
Antiagua Casa Manuel Estalella, SL
F.A. del mediterráneo, S.L.U
Pirotecnia Global Foc, SL
Pirotecnia Igual, SA
Pirotecnia Peñarroja, SL
Pirotecnia Tomas, SL
Pirotecnia Valenciana, SL
Pirotecnia Zaragozana, SA

El resultat de la classificació de l’oferta és la següent:
BDurada
l'espectacle

A- Preu
Nom empresa
1
2
3
4
5
6
7
8

Import

Antiagua
Casa 27.520,66
Manuel Estalella, SL
F.A.
del 26.776,86
mediterráneo, S.L.U
Pirotecnia
Global 28.745,00
Foc, SL
Pirotecnia Igual, SA 25.800,00
Pirotecnia
29.752,06
Peñarroja, SL
Pirotecnia Tomas, 26.770,00
SL
Pirotecnia
26.478,00
Valenciana, SL
Pirotecnia
24.628,10
Zaragozana, SA

Punts
Preu

Minuts

58,17

19,00

Punts
minut
excedit
20,00

59,78

20,00

55,69

de

C- Unitats a explotar
Total
punts

Kg

Punts
unitat

436,11

10,0

88,17

25,00

395,93

9,19

93,97

20,00

25,00

392,91

8,58

89,27

62,05
53,81

18,00
16,46

15,00
7,30

400,00
352,70

10,0
0,00

87,05
61,11

59,80

18,16

15,80

360,07

2,01

77,61

60,46

18,00

15,00

356,97

1,39

76,85

65,00

16,00

5,00

401,55

10,00

80,00

De l’aplicació dels criteris de ponderació, qui té la màxima puntuació és
l’empresa F.A. del mediterráneo, S.L.U, amb un total de 93,97 punts, la qual
consta inscrita al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades 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. Igualment, ha
aportat degudament la documentació requerida a l’apartat 4 del Plec de
Clàusules Tècniques i que és concreta en un projecte tècnic dels espectables a
realitzar, la pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil, amb una cobertura
mínima de capital assegurat per sinistre de 1.500.000 € i capital assegurat per
víctima de 200.000 € i còpia del rebut de pagament corresponent i vigent.
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 adopta el
següent
ACORD:
Primer. ADJUDICAR el contracte, mitjançant procediment obert simplificat
abreujat, tramitació ordinària, per la contractació d’“Espectacle pirotècnic del
Castell de focs artificials i per a l’espectacle anomenat “La gran tronada”” 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, pel preu de 26.776,86€
sense impostos i 5.623,14€ d’IVA, el que fa un total de 32.400€ IVA inclòs,
corresponent als dos anys de durada del contracte, a favor de l’empresa FA del
mediterráneo, SLU.
Segon. APROVAR LA DESPESA corresponent, a càrrec de la consignació
pressupostària núm. 2019/330.227.06 del pressupost de l’exercici 2019 i que,
per l’exercici següent, s’haurà de preveure la corresponent consignació
pressupostària per al mateix import.
Tercer. PUBLICAR l'anunci d’adjudicació en el perfil de contractant.
Quart. NOTIFICAR el present acord a l’adjudicatari i a la resta de licitadors que
han participat en la contractació.
Cinquè.- COMUNICAR al Registre Públic de Contractes del Sector Públic les
dades bàsiques del contracte.
Sisè.- DONAR TRASLLAT de l’esmentat acord al Servei d’Intervenció municipal.

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

