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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE
DATA 10-05-2019
A la Vila de Llançà, el deu de maig de dos mil dinou.
A la Casa Consistorial i sota la presidència de l’Alcalde, Sr. Pere Vila i Fulcarà,
es reuneix la Junta de Govern Local amb assistència dels Regidors i les
Regidores que a continuació s’indiquen, a l’objecte de celebrar sessió ordinària
de conformitat amb la notificació cursada.
Assistents: Sr. Francesc Guisset i Lagresa, Sr. Juanjo Serrán i Báez i Sra.
Sònia López i Mallol.
Hi assisteixen també per invitació de l’Alcalde el Regidor Sr. Joan C. Mora i
Torrent i les Regidores Sra. Sònia Sarola i Vilà i Sra. Sílvia Barris i Roca.
Actua com a Secretària acctal. la Sra. Sara Gutiérrez i Giner, per delegació del
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 30-04-2019, que s’aprova. Seguidament s’entra en l’ordre del
dia:

2.- Hisenda, Interior i Urbanisme
A proposta del Regidor Delegat de l’Àrea d’Hisenda, Interior i Urbanisme,
s’adopten els següents acords:
2.1 Serveis d'Hisenda
2.1.1) En data 2 de maig d’enguany, s’ha generat el padró del Centre de Dia
corresponent al mes d’abril de 2019, per un import de 7.009,06.-€.-€ que
comença amb el rebut número 1933000062 a nom de la Sra. Hilaria Bejarano
Piñero, i que acaba amb el rebut número 1933000083 a nom del Sr. Andre
Willers.
El número assignat a l’expedient és: GEABS 979/2019 .
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- APROVAR el padró del Centre de Dia corresponent al mes d’abril de
2019, per un import de 7.009,06.-€, que comença amb el rebut número
1933000062 a nom de la Sra. Hilaria Bejarano Piñero, i que acaba amb el rebut
número 1933000083 a nom del Sr. Andre Willers.

Segon.- DONAR TRASLLAT al servei de Recaptació als efectes oportuns.
2.1.2) En data 3 de maig de 2019 s’ha generat el Padró anual 2019 de la Taxa
de Cementiri, per un import total de 15.758.-€.
En virtut de les facultats atribuïdes per l’article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- APROVAR el Padró Fiscal de la Taxa de Cementiri corresponent a
l’exercici 2019, per un import total de 15.758.-€.
Segon.- APROVAR el període de cobrament de l’esmentat padró, que queda
establert del 3 de juny al 16 de setembre de 2019, ambdós inclosos.
Tercer.- ASSENYALAR com a lloc de pagament Caixabank, als terminals del
“Servicaixa”, per Internet www.llanca.cat, o en les entitats col.laboradores
següents: BBVA, Banc Popular, Banc Sabadell, Banco Santander i Bankia. Als
contribuents que tinguin domiciliat el pagament a través d’una entitat bancària,
se’ls passarà el rebut directament a la mateixa.
Quart.- ASSENYALAR que, finalitzat el termini establert, els rebuts que no
hagin estat liquidats seran exigits pel procediment de constrenyiment i
meritaran els corresponents recàrrecs del període executiu, els interessos de
demora i, en el seu cas, les costes que es produeixin.
Cinquè.- EXPOSAR al públic l’esmentat padró durant un termini de vint dies, a
comptar des del dia següent al de la publicació de l’anunci en el BOPG, als
efectes de possibles al·legacions que els interessats estimin adients.
Sisè.- DONAR TRASLLAT al servei de recaptació per efectes pertinents.
2.1.3) En data 3 de maig d’enguany s’ha generat el Padró anual 2019
d’ocupació de la via pública amb taules i cadires, per un import total de
58.503,17.-€.
El primer rebut, amb número 1974000001, correspon a Aitor Raül Barbosa
Margarits, i el darrer, amb número 1974000049, correspon a Vabemar SL.
En la mateixa data, s’ha generat el Padró anual 2019 d’ocupació de la via
pública amb mercaderies i materials de construcció, que inclou expositors a les
voreres i caixers automàtics, per un import total de 2.952,03.-€
El primer rebut, amb número 1973000009, correspon a Maria Barneda Feliu i el
darrer, amb número 1973000030, correspon a la Sra. Laura Zaragoza Vilanova.
Finalment, també s’ha generat el Padró anual 2019 de vòl, corresponent a la
ocupació de via pública amb rètols publicitaris, per un import total de 3.596,25.€.
El primer rebut, amb número 1978000024, correspon a 102 Animals de
Companyia i el darrer, amb número 1978000094, correspon al Sr. Jordi Vilà
Baró.
En virtut de les facultats atribuïdes per l’article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- APROVAR els Padrons Fiscals dels tributs corresponents a l’exercici
2019 que s’assenyalen a continuació:

1.-Padró anual 2019 d’Ocupació de via pública amb taules i cadires, per un
import total de 58.503,17.-€.
2.-Padró anual 2019 d’Ocupació de via pública amb mercaderia i materials de
construcció, amb el detall abans esmentat, per un import total de 2.952,03.-€.
3.-Padró anual 2019 de vol, amb el detall abans esmentat, per un import total
de 3.596,25.-€.
Segon.- APROVAR el període de cobrament dels esmentats padrons, que
queda establert del 3 de juny al 16 de setembre de 2019, ambdós inclosos.
Tercer.- ASSENYALAR com a lloc de pagament Caixabank, als terminals del
“Servicaixa”, per Internet www.llanca.cat, o en les entitats col·laboradores
següents: BBVA, Banc Popular, Banco Santander, Bankia i Banc de Sabadell.
Als contribuents que tinguin domiciliat el pagament a través d’una entitat
bancària, se’ls passarà el rebut directament a la mateixa.
Quart.- ASSENYALAR que, finalitzat el termini establert, els rebuts que no
hagin estat liquidats seran exigits pel procediment de cobrament en via
executiva i meritarà el corresponent recàrrec de constrenyiment, interessos de
demora i costes.
Cinquè.- EXPOSAR al públic els esmentats padrons durant un termini de vint
dies, a comptar des del dia següent al de la publicació de l’anunci en el BOP,
als efectes de possibles al·legacions que els interessats estimin adients.
Sisè.- DONAR TRASLLAT al servei de recaptació als efectes pertinents.
2.1.4) En data 2 de maig de 2019, el senyor Andreu Masferrer i Clariana,
actuant en nom i representació de SOREA, Sociedad Regional de
Abastecimiento, S.A., arrendatària del Servei Municipal d’Abastament d’Aigua
Potable de Llançà, va presentar escrit amb registre d’entrada número 3952,
mitjançant el que sol.licita l’aprovació de la liquidació corresponent al 1r
trimestre de 2019 que té un saldo favorable a l’Ajuntament per import de
27.334,08.-€
Un cop revisada la liquidació presentada, s’ha informat favorablement pels
serveis econòmics.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- APROVAR la liquidació presentada per SOREA, Sociedad Regional
de Abastecimiento, S.A., corresponent al 1r trimestre de 2019, que té un saldo
favorable per l’Ajuntament per import de 27.334,08.-€.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a l’interessat i DONAR TRASLLAT del
mateix al departament de Tresoreria.
2.3 Serveis d'Urbanisme
2.3.1) Diego Prada Sanchez i Isabel Zabala González, mitjançant escrit RE
2018/9895, de data 30 d’octubre de 2019, sol·liciten llicència per instal·lar una
parada de venda de ventalls, al 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, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- CONCEDIR llicència a Diego Prada Sanchez i Isabel Zabala
González, per instal·lar una parada de 4 m 2, per la venda de ventalls, al
Passeig Marítim durant els mesos de juliol i agost d’enguany, de 20 a 24 hores.
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 1977000010 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.
2.3.2) Nancy Sureda Quintana, mitjançant escrit RE 2019/333, de data 12 de
gener de 2019, sol·licita llicència per instal·lar una parada de bijuteria, de 5
metres, al 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, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- CONCEDIR llicència a Nancy Sureda Quintana per instal·lar una
parada de bijuteria, de 5 metres, al Passeig 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 1977000011 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.
2.3.3) Jorge Baños Perez, mitjançant escrit RE 2019/2742, de data 28 de
març de 2019, sol·licita llicència per instal·lar una parada de 3 metres per la
venda de bijuteria, al Passeig Marítim, durant els vespres dels mesos d’estiu.
El número assignat a l’expedient és: GEABS 709/2019 - F160.
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, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- CONCEDIR llicència a Jorge Baños Perez per instal·lar una parada de
3 metres per la venda de bijuteria, al Passeig Marítim durant els mesos de juliol
i agost d’enguany, de les 20 a les 24 hores.
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 1977000012 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.
2.3.4) Ulrike Bauereis, mitjançant escrit RE 2019/3756, de data 26 d’abril de
2019, sol·licita llicència per instal·lar una parada de 4 metres lineals, al passeig
marítim, per la venda de productes d’aromateràpia, herbes aromàtiques
seques, cosmètica natural i sabons artesanals, al Passeig Marítim, des del dia
2 de juliol fins el 2 de setembre de 2019.
El número assignat a l’expedient és: GEABS 966/2019 - F160.
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, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- CONCEDIR llicència a Ulrike Bauereis instal·lar una parada de 4
metres lineals, al passeig marítim, per la venda de productes d’aromateràpia,
herbes aromàtiques seques, cosmètica natural i sabons artesanals, al Passeig
Marítim, des del dia 2 de juliol fins el 2 de setembre de 2019, de les 20 a les 24
hores.
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 1977000013 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.
2.3.5) Associació Cultural La Cortina Màgica, mitjançant escrit RE 2019/3388,
de data 15 d’abril de 2019, sol·licita llicència per instal·lar una parada de 2
metres lineals, per realitzar trenes de colors, al Passeig Marítim, durant els
vespres dels mesos d’estiu.
El número assignat a l’expedient és: GEABS 961/2019 - F160.
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, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- CONCEDIR llicència a l’Associació Cultural la Cortina Màgica per
instal·lar una parada de 2 metres lineals, per realitzar trenes de colors, al
Passeig Marítim, durant els mesos de juliol i d’agost d’enguany, de les 20 a les
24 hores.
L’efectivitat de la present autorització queda sotmesa al compliment de les
següents condicions:
- Abans d’instal·lar la parada, caldrà presentar el rebut d’haver fet
efectiu l’ingrés per un import de 120,00.- euros, corresponent la

liquidació número 1877000018, del segon pagament de l’ocupació de
la via pública de l’any 2018.
- 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 1977000014 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.
2.3.6) Sandra Gonzalez Rodríguez, mitjançant escrit RE 2019/3111, de data 8
d’abril de 2019, sol·licita llicència per instal·lar una parada, de 2x2 metres, de
venda de bosses de mà i complements de moda realitzats artesanalment, al
Passeig Marítim durant els vespres del mes d’agost de 2019.
El número assignat a l’expedient és: GEABS 820/2019 - F160.
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, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- CONCEDIR llicència a Sandra González Rodríguez per instal·lar una
parada, de 2x2 metres, de venda de bosses de mà i complements de moda
realitzats artesanalment, al Passeig Marítim durant els vespres del mes d’agost
de 2019.
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 1977000015 per un import de 180,00.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.

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
PRP2019/865 Foodtruckada 2019
3.1.1) L’Àrea de Turisme, Comerç i Promoció Econòmica durà a terme la IV
Foodtruckada al Port de Llançà els dies 8 i 9 de juny. Aquest esdeveniment té
un cost previst de 6.985.- € + IVA.
El número assignat a l’expedient és: GEABS 752/2019 .
Consta a l’expedient informe del tècnic responsable de l’Àrea amb la relació
d’activitats i despeses previstes.
Intervenció ha emès informe de fiscalització favorable fent constar que existeix
consignació pressupostària suficient a l’aplicació pressupostària número
2019/432.226.99.

Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- DONAR COMPTE I CONFORMITAT del programa de la Foodtruckada
que tindrà lloc els dies 8 i 9 de juny al Port de Llançà.
Segon.- FACULTAR la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació
pressupostària número 2019/432.226.99 del pressupost general a l’exercici
2019.
Tercer.- DONAR TRASLLAT del present acord a l’Àrea d’Intervenció Municipal
i la Prefectura de la Policia Local.
3.1.2) L’Àrea de Turisme, Comerç i Promoció Econòmica durà a terme la
cinquena edició del Street Food Summer el 15 de juny a la Gola. Aquest
esdeveniment té un cost previst de 8.400.- € + IVA.
El número assignat a l’expedient és: GEABS 875/2019 .
Consta a l’expedient informe del tècnic responsable de l’Àrea amb la relació
d’activitats i despeses previstes.
Intervenció ha emès informe de fiscalització favorable fent constar que existeix
consignació pressupostària suficient a l’aplicació pressupostària número
2019/432.226.99.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- DONAR COMPTE I CONFORMITAT del programa del Street Food
Summer que tindrà lloc el 15 de juny a la Gola.
Segon.- FACULTAR la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació
pressupostària número 2019/432.226.99 del pressupost general a l’exercici
2019.
Tercer.- DONAR TRASLLAT del present acord a l’Àrea d’Intervenció Municipal
i a la Prefectura de la Policia Local.
3.1.3) Des de l’Àrea de Turisme, Comerç i Promoció econòmica i per tal de
dinamitzar el municipi captant visitants, es proposa la realització de contracte
pel subministrament del material necessari per dur a terme una bona campanya
de comunicació, mitjançant fulletons, retolacions, insercions publicitàries, etc.
S’ha redactat la Memòria justificativa del contracte a realitzar.
Per Provisió d’alcaldia s’ha informat la necessitat del contracte, que es justifica
amb la necessitat de donar difusió de les activitats que es realitzen al municipi
des de l’Oficina de Turisme, ja que d’això en depèn en gran mesura l’estratègia
comunicativa, amb difusió del conjunt d’activitats i serveis d’informació,
assessorament i acompanyament que s’ofereix.
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. 2019/432.226.02 del pressupost de l’exercici
2019 i que es que es tindrà en compte en l’elaboració del pressupost de
l’exercici 2020.
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: “Campanya de comunicació i promoció d’activitats”
Procediment de contractació: obert simplificat

Tipus de Tramitació: ordinària

Codi CPV: 79810000-5- serveis d’impressió
Valor estimat del contracte: 90.555 €
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 60.370 €

IVA 21 %: 12.677,70 €

Pressupost base de licitació IVA inclòs: 73.047,70 €
Durada del contracte: 2 anys

Durada màxima: 3 anys

Lots: no es preveu la divisió en lots del contracte

Consta a l’expedient informe sobre la conveniència de no efectuar la divisió en
lots per les característiques del contracte.
Per l'import del contracte es proposa l'adjudicació mitjançant procediment obert
simplificat.
La Mesa de Contractació en data 29 d’abril 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
La Factoria dels Anuncis, SLU
Doble1080esa, SL
Splash Imatge i Comunicacio, SC

El resultat de la classificació de l’oferta és la següent:

Nom empresa

Oferta
eco. per
anualitat
(€ IVA)

Punts
Màx.80

Termini
lliurament
(dies de
baixa)

Punts
Màx.20

Punts
Totals

La Factoria dels Anuncis, SLU

26.505 €

72,53

3 dies

15

87,53

Doble1080esa, SL

24.030 €

80

4 dies

20

100

Splash Imatge i Comunicacio,
SC

27.740 €

69,30

4 dies

20

89,30

De l’aplicació dels criteris de ponderació, qui té la màxima puntuació és
l’empresa Doble1080esa, S.L., amb un total de 100 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.
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 de subministrament de la “Campanya de
comunicació i promoció d’activitats”, 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 48.060€ sense impostos i 10.092,60 €
d’IVA, el que fa un total de 58.152,60 € IVA inclòs, corresponent als dos anys
de durada del contracte, a favor de Doble1080esa, SL
Segon. APROVAR LA DESPESA de 29.076,30€ IVA inclòs, corresponent a la
primera anualitat, a càrrec a la següent consignació pressupostària
2019/432.226.02 del pressupost de l’exercici 2019 i condicionar la despesa de
l’exercici següent a l’existència de consignació pressupostària adequada i
suficient.
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.

3.3 Obres
3.3.1) La Junta de Govern Local de data 28 de gener de 2019 va adjudicar el
contracte menor d’obres pels “Treballs d’obra civil per la construcció d’una
passarel·la per a vianants”, corresponent al Lot 2 que va quedar desert en el
procediment obert simplificat, pel preu de 32.155,09 € sense impostos i
6.752,57 € d’IVA, el que fa un total de 38.907,65 € IVA inclòs, a favor de Fènix
Obres i Contractes, S.L., d’acord amb el Projecte d’obres de “Construcció d’una
passarel·la per a vianants”, per ser l’única oferta presentada.
La Junta de Govern Local en data 25 de març de 2019 va aprovar la
Certificació d’obra núm. 1, per import de de 32.371,13€, amb la conformitat de
la Direcció facultativa de l’obra.
Per l’interessat s’ha aportat l’última Certificació d’obra núm. 2, per import de
6.536,52€, amb la conformitat de la Direcció facultativa de l’obra.
L’esmentada despesa es computarà a l’aplicació pressupostària
2019/150.600.01 del pressupost de despeses corresponent a l’exercici 2019.

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, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- APROVAR la certificació d’obra núm. 2, del contracte menor relatiu als
“Treballs d’obra civil per la construcció d’una passarel·la per a vianants”, per
import de 6.536,52€, impostos inclosos, a favor de Fènix Obres i Contractes,
S.L..
Segon.- NOTIFICAR el present acord a l’interessat.
Tercer.- DONAR TRASLLAT de l’esmentat acord al servei d’Intervenció
municipal.
3.3.2) 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.
La Junta de Govern Local de data 26 d’abril de 2019 va aprovar la Certificació
d’obra núm. 1, aportada per l’interessat, per import de 23.744,86€ IVA inclòs,
amb la conformitat de la Direcció facultativa de l’obra.
Per interessat s’ha aportat Certificació d’obres núm.2 per import de 15.484,94€,
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, la Junta de Govern Local
ACORDA :
Primer.- APROVAR la certificació d’obra núm. 2 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 15.484,94€ IVA
inclòs.
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 SAU, mitjançant escrit RE2018/10965, de data 11 de desembre
de 2018, presenta relació individualitzada d’abonats al servei municipal que
tenen rebuts pendents de liquidar amb la referència 2578727 i 2578726.
El número assignat a l’expedient és: P118 25/2018.
Es comunica la interrupció de subministrament, d’acord amb l’article 49 del
Reglament del servei municipal d’abastament domiciliari d’aigua a Llançà.
Sorea SAU, mitjançant escrit RE 3524/2019, de data 17 d’abril de 2019,
presenta llistats excloent les persones en situació de risc d’exclusió residencial.

D’acord amb la Llei 24/2015 del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar
l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica s’han exclòs dels
nous llistats els abonats identificats pels Serveis Socials, com a persones en
situacions de risc d’exclusió residencial.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- DONAR-SE per assabentats de la interrupció de subministrament
d’aigua dels deutors que consten a la relació llistada amb la referència 2578727
i 2578726.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a SOREA SAU.
3.4.2) Sorea SAU, mitjançant escrit RE2019/388, de data 15 de gener de 2019,
presenta relació individualitzada d’abonats al servei municipal que tenen rebuts
pendents de liquidar amb la referència 2589109 i 2589108.
El número assignat a l’expedient és: GEABS 100/2019.
Es comunica la interrupció de subministrament, d’acord amb l’article 49 del
Reglament del servei municipal d’abastament domiciliari d’aigua a Llançà.
Sorea SAU, mitjançant escrit RE 3524/2019, de data 17 d’abril de 2019,
presenta llistats excloent les persones en situació de risc d’exclusió residencial.
D’acord amb la Llei 24/2015 del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar
l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica s’han exclòs dels
nous llistats els abonats identificats pels Serveis Socials, com a persones en
situacions de risc d’exclusió residencial.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- DONAR-SE per assabentats de la interrupció de subministrament
d’aigua dels deutors que consten a la relació llistada amb la referència 2589109
i 2589108.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a Sorea SAU.
3.4.3) SOREA SA, mitjançant escrit RE2019/1523, de data 19 de febrer de
2019, presenta relació individualitzada d’abonats al servei municipal que tenen
rebuts pendents de liquidar amb la referència 2597816.
El número assignat a l’expedient és: GEABS 374/2019.
Es comunica la interrupció de subministrament, d’acord amb l’article 49 del
Reglament del servei municipal d’abastament domiciliari d’aigua a Llançà.
Sorea SAU, mitjançant escrit RE 3524/2019, de data 17 d’abril de 2019,
presenta llistats excloent les persones en situació de risc d’exclusió residencial.
D’acord amb la Llei 24/2015 del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar
l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica s’han exclòs dels
nous llistats els abonats identificats pels Serveis Socials, com a persones en
situacions de risc d’exclusió residencial.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- DONAR-SE per assabentats de la interrupció de subministrament
d’aigua dels deutors que consten a la relació llistada amb la referència
2597816.

Segon.- NOTIFICAR el present acord a SOREA SA.
3.4.4) Veronique Kita Weiss, mitjançant escrit RE 2019/2581, sol·licita que es
pinti una plaça per a persones amb mobilitat reduïda al carrer Puig Sacalm, 3.
Adjunta còpia de la targeta blava d’aparcament que disposen les persones amb
discapacitat.
El número assignat a l’expedient és: GEABS 646/2019 - F121.
La Policia municipal, en data 4 d’abril de 2019, ha emès un informe favorable,
fent constar que l’estacionament s’hauria de senyalitzar, en bateria a la primera
plaça d’estacionament a continuació del núm. 3 del C/ Puig Sacalm.
Les mides i característiques a l’hora de senyalitzar la plaça, es farà d’acord
amb el que disposa l’Ordre VIV/561/2010, amb la corresponent senyal vertical
R-308 de prohibit estacionar amb la placa complementaria de “Excepte
minusvàlid”.
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 Veronique Kita Weiss, referent a pintar una
plaça d’aparcament per a persones amb discapacitat al carrer Puig Sacalm, 3,
en bateria, a la primera plaça d’estacionament a continuació del núm. 3 del C/
Puig Sacalm.
Els treballs de pintura i senyalització aniran a càrrec de la Brigada Municipal.
El present acord resta condicionat al que s’assenyala a l’informe policial i que
es relaciona a continuació:
1- 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.
2- 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.
3- 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.
4- 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.
5- 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.
6- Està 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.
7- Si es produeix algun canvi respecte a la situació que ha motivat la
sol·licitud, com a canvi de domicili, etc.. el sol·licitant ho haurà de
comunicar pel mateix procediment.
Segon.- DONAR TRASLLAT d’aquest acord a la Policia Municipal.
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada.
3.4.5) Sorea SA, mitjançant escrit RE2019/2308, de data 15 de març de 2019,
presenta relació individualitzada, d’abonats al servei municipal que tenen rebuts
pendents de liquidar amb la referència 2606488 i 2606487.
El número assignat a l’expedient és: GEABS 621/2019.
Es comunica la interrupció de subministrament, d’acord amb l’article 49 del
Reglament del servei municipal d’abastament domiciliari d’aigua a Llançà.
Sorea SAU, mitjançant escrit RE 3524/2019, de data 17 d’abril de 2019,
presenta llistats excloent les persones en situació de risc d’exclusió residencial.
D’acord amb la Llei 24/2015 del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar
l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica s’han exclòs dels
nous llistats els abonats identificats pels Serveis Socials, com a persones en
situacions de risc d’exclusió residencial.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- DONAR-SE per assabentats de la interrupció de subministrament
d’aigua dels deutors que consten a la relació llistada amb la referència 2606488
i 2606487.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a Sorea SA.

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) Rocktail Empordà SL, ha presentat contracte per l’actuació del DJ’S del
12/07/2019, per un import de 400,00.- euros sense impostos, 84,00.- euros
d’IVA, el que fa un total de 484,00.- euros IVA inclòs.
El número assignat a l’expedient és: GEABS 926/2019 .
L’Àrea d’intervenció ha informat favorablement la realització de la despesa,
fentconstar que existeix consignació pressupostària suficient a l’aplicació
pressupostària número 2019/330.226.99.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:

Primer.- APROVAR el contracte de prestació de serveis presentat per Rocktail
Empordà, SL, corresponent a l’actuació del DJ’S del 12/07/2019, per un import
de 400,00.- euros sense impostos, 84,00.- euros d’IVA, el que fa un total de
484,00.- euros IVA inclòs.
Segon.- AUTORITZAR l’Alcalde per a la signatura del contracte.
Tercer.- DONAR TRASLLAT a l’Àrea de Serveis Econòmics.
Quart.- NOTIFICAR a la persona interessada.
6.1.2) Rocktail Empordà SL, ha presentat contracte per l’actuació del DJ’S del
23/06/2019, per un import de 900,00.- euros sense impostos, 189.- euros d’IVA,
el que fa un total de 1.089.- euros IVA inclòs.
El número assignat a l’expedient és: GEABS 926/2019 .
L’Àrea d’intervenció ha informat favorablement la realització de la despesa, fent
constar que existeix consignació pressupostària suficient a l’aplicació
pressupostària número 2019/330.226.99.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- APROVAR el contracte de prestació de serveis presentat per Rocktail
Empordà, SL, corresponent a l’actuació del DJ’S del 23/06/2019, per un import
de 900,00.- euros sense impostos, 189.- euros d’IVA, el que fa un total de
1.089.- euros IVA inclòs.
Segon.- AUTORITZAR l’Alcalde per a la signatura del contracte.
Tercer.- DONAR TRASLLAT a l’Àrea de Serveis Econòmics.
Quart.- NOTIFICAR a la persona interessada
6.1.3) 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.
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. APROVAR L’EXPEDIENT de contractació, 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””.
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. 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.

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

