ACTA

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2019/19

Junta de Govern Local

Data

4 / de juliol / 2019

Durada

Des de les 8:15 fins a les 11:30 hores

Lloc

Sala de Juntes

Presidida per

Francesc Guisset i Lagresa

Secretari

Carles Fita i Alegre

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
Nom i Cognoms

Assisteix

Elsa Rodríguez Castaño

SÍ

Francesc Guisset i Lagresa

SÍ

Juanjo Serrán Báez

SÍ

Núria Escarpanter i Olivet

SÍ

Sara Gutiérrez Giner

SÍ

Sílvia Barris Roca

SÍ

Sònia Sarola Vila

SÍ

Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President obre la
sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia

A) PART RESOLUTIVA

Aprovació de l'acta de la sessió anterior, de data 27-6-2019

Número: 2019-0019 Data: 15/07/2019

Extraordinària
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Tipus de convocatòria

ACTA JUNTA JGL

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

Un cop llegada l’acta de la sessió anterior, de data 27 de juny de 2019, s’aprova per
unanimitat.

1.2 HISENDA . Aprovació del Padró Fiscal
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“En data 3 de juliol d’enguany, s’ha generat el padró anual de l’impost d’activitats
econòmiques per a l’exercici 2019, per un import de 50.676,31.-€ que comença amb
el rebut 1920000012 a nom de Aliseda SA, i finalitza amb el rebut 1920000074 a nom
de Valvi Alimentació i Serveis SL.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local

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, Banc Sabadell 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 cobrament en via executiva i meritarà
el corresponent recàrrec de constrenyiment, interessos de demora i costes.
Cinquè.- EXPOSAR al públic l’esmentat padró durant un termini de vint dies, a
comptar des del dia següent al de la publicació de l’anunci en el BOP, als efectes de
possibles al·legacions que els interessats estimin adients.
Sisè.- DONAR TRASLLAT al servei de Recaptació per efectes pertinents

1.2 HISENDA - Expedient 1222/2019. Autoritzacions de Venda Ambulant
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“I. Identificació de l’expedient:
Expedient número GEABS 817/2019 – 1222/2019 - P108
II. Relació de Fets:
Que en l’aplicació del que disposa els articles 7, 9, 11 i 15 del Reglament del mercat
municipal de venda no sedentària de la Vila de Llançà, de l’article 68 de la Llei

Número: 2019-0019 Data: 15/07/2019

Segon.- APROVAR el període de cobrament de l’esmentat padró, que queda
establert de 2 de setembre a 15 de novembre, ambdós inclosos.
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Primer.- APROVAR el Padró Fiscal de l’Impost sobre Activitats Econòmiques
corresponent a la matrícula 2019 per un import total de 50.676,31.-€

ACTA JUNTA JGL

ACORDA :

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“Des de la Junta del 31 de maig s’han generat les següents factures que necessiten
ser aprovades per la Junta de Govern Local:
Hier-Cons Empordà,S.L. amb número de factura 39 per import de 79.386,93€
corresponent certificació número 3 de les obres del carrer Nicolàs Salmeron.

Número: 2019-0019 Data: 15/07/2019

1.2 HISENDA Expedient 1643/2019. Autorització de Pagaments a Justificar

ACTA JUNTA JGL

39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu comú de les Administracions
Públiques i segons acord de Junta de Govern Local de data 26 d’abril de 2019, en
qual es va requerir a la Sra. Pilar Roig Pubill l’aportació de la documentació
preceptiva per a la renovació de la llicència, una vegada finalitzat el termini de la
suspensió, així com que hauria d’estar al corrent de pagament del deute contret amb
aquest Ajuntament.
Que a l’esmentat Acord, se li va ADVERTIR que en el cas de no presentar la
documentació requerida i haver liquidat el deute contret amb aquest Ajuntament, es
procediria a iniciar l’expedient de revocació i extinció de la llicència.
Una vegada ha estat legalment notificat l’Acord de Junta de Govern Local, i transcorregut el temps legalment establert i no haver-se aportat la documentació ni
presentada cap al·legació al respecte,
La Junta de Govern Local adopta el següent
ACORD:
Primer.- DECLARAR REVOCADA I EXTINGUIDA l’autorització de la llicència de la
parada núm. 47 i 143 del mercat de la Vila i del Port respectivament , qui ha estat
titular fins a la data d’avui Pilar Roig Pubill.
Segon.- DONAR DE BAIXA del Padró de taxes de mercats a Pilar Roig Pubill.
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a la interessada al servei de Gestió
Tributària i al Departament de Recaptació”.

Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. amb número de factura
19SM1627/1001193 i per import de 67.517,35€ pel concepte de servei de
recollida i neteja vial del mes de maig.
El número assignat a l’expedient és: 1643/2019.
De conformitat amb el que disposa l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Regim Local de
Catalunya, la competència de l’adopció de l’acord pertany a la Junta de Govern Local
per delegació de les funcions d’alcaldia.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA :
Únic.- APROVAR les següents factures que s’han generat des de la junta del 31 de
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Consell comarcal de l’Alt Empordà amb el registre d’entrada número 4700 per
import de 33.006,03€ corresponents a la liquidació per la utilització de
l’abocador comarcal durant el mes d’abril.

maig:
Hier-Cons Empordà,S.L. amb número de factura 39 per import de 79.386,93€
corresponent certificació número 3 de les obres del carrer Nicolàs Salmeron.
Consell comarcal de l’Alt Empordà amb el registre d’entrada número 4700 per
import de 33.006,03€ corresponents a la liquidació per la utilització de
l’abocador comarcal durant el mes d’abril.
Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. amb número de factura
19SM1627/1001193 i per import de 67.517,35€ pel concepte de servei de
recollida i neteja vial del mes de maig.”

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“En data 1 de juliol d’enguany, s’ha generat el padró de la Llar d’Infants corresponent
al menjador del mes de juny i a la mensualitat de juliol de 2019, per un import de
8.830,00.-€, que comença pel rebut número 1951000451 a nom de la Sra. Miriam
Acuña Flores, i que acaba pel rebut número 1951000529 a nom del Sr. Sergio Vilas
Barbosa.
El número assignat a l’expedient és: 1645/2019.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA :

ACTA JUNTA JGL

Favorable

Número: 2019-0019 Data: 15/07/2019

1.2- HISENDA Expedient 1645/2019. Aprovació del Padró Fiscal

Segon.- DONAR TRASLLAT al departament de Recaptació per a la seva tramitació.”

1.2- HISENDA Expedient 1672/2019. Aprovació del Padró Fiscal
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“En data 2 de juliol d’enguany, s’ha generat el padró del Centre de Dia corresponent
a la mensualitat de juny de 2019, per un import de 5.767,06.-€, que comença pel
rebut número 1933000106 a nom del Sr. Joaquim Anglada Garcia, i que acaba pel
rebut número 1933000126 a nom del Sr. André Willers.
El número assignat a l’expedient és: 1672/2019.

Codi Validació: 55QLPRKK76MALKQG5ALTCPDGH | Verificació: http://llanca.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 17

Primer. - APROVAR el padró de la Llar d’Infants corresponent al menjador del mes
de juny i a la mensualitat de juliol de 2019, per un import de 8.830,00.-€, que
comença pel rebut número 1951000451 a nom de la Sra. Miriam Acuña Flores, i que
acaba pel rebut número 1951000529 a nom del Sr. Sergio Vilas Barbosa.

Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA :
Primer. - APROVAR el padró de la Llar d’Infants corresponent a la mensualitat de
juny de 2019, per un import de 5.767,06.-€, que comença pel rebut número
1933000106 a nom del Sr. Joaquim Anglada Garcia, i que acaba pel rebut número
1933000126 a nom del Sr. André Willers.
Segon.- DONAR TRASLLAT al departament de Recaptació per a la seva tramitació.”

"Pere Aguade Vila, mitjançant escrit amb RE 2019-E-RE-13, de data 27 de maig de
2019, sol·licita llicència per instal·lar una parada de venda de roba artesanal, els dies
19, 20 i 21 de juliol, al Passeig Marítim, davant del local anomenat Dino.
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 Pere Aguade Vila per instal·lar la parada de roba
artesanal els dies 19, 20 i 21 de juliol, al Passeig Marítim, davant del local anomenat
Dino, de les 20:00 a les 24:00 hores.
L'efectivitat de la present autorització queda sotmesa al compliment de les
següents condicions:
1.- 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.
2.- 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.
3.- Al previ pagament de les taxes establertes per ocupació de via pública.
4.- L'emplaçament i l'amidament l'efectuaran els Serveis Tècnics Municipals.
5.- Els beneficiaris estaran obligats al compliment de les obligacions corresponents
en relació a mercaderies, venda ambulant i, si cal, sanitat alimentària.
6.- Els beneficiaris de l'autorització seran responsables de la neteja de l'entorn de la
instal·lació.
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Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA JUNTA JGL

Favorable

Número: 2019-0019 Data: 15/07/2019

1.3 URBANISME, OBRES I ACTIVITATS. Expedient 1282/2019. Llicències
d'Ocupació

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“ 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 10 de maig de 2019 va aprovar la l’última
Certificació d’obra núm. 2, per import de 6.536,52€, amb la conformitat de la Direcció
facultativa de l’obra.
Per l’interessat s’ha aportat liquidació del contracte de treballs de construcció d’una
passera per a vianants per import de 2.024,24€, com a conseqüència de l’accés
d’amidaments, amb la conformitat de la Direcció facultativa de l’obra. Consta a
l’expedient informe de l’arquitecte tècnic d’aquest Ajuntament que confirma els
excessos d’amidament del propi projecte pel preu presentat així com informe
d’Intervenció que acredita l’existència de consignació pressupostària suficient per a la
despesa proposada.

Número: 2019-0019 Data: 15/07/2019

Favorable
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1.3 OBRES - Liquidació contracte menor d'obres pels treballs de construcció de
la passera

ACTA JUNTA JGL

7.- Un cop instal·lada la parada hauran de retirar els vehicles del Passeig Marítim.
8.- Es fa avinent que, com en anys anteriors, l'Ajuntament no facilitarà electricitat per
a les parades.
9.- Quan motius d'interès municipal ho facin necessari, haurà de retirar l'element
d'ocupació.
10.- La present autorització no suposa la pròrroga de la mateixa per a anys
posteriors.
11.- 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.
12.-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 1977000054, per un import de 75,00.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.

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, aquesta Junta de Govern Local adopta del
següent
ACORD:
Primer.- APROVAR la liquidació del contracte menor d’obres pels treballs de
construcció d’una passera per a vianants, per import de 2.024,24€, a favor de Fènix
Obres i Contractes, S.L..
Segon.- NOTIFICAR el present acord a l’interessat.

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

"Carles Corral Cullell, actuant en nom i representació de l’Associació Alt
Empordanesa de Prevenció i Ajuda de les Malalties del Cor Cor-Fi, mitjançant escrit
amb RE 2019-E-RE-99, de data 10 de juny de 2019, sol·licita llicència per instal·lar
una caravana al Passeig Marítim, el divendres 12 de juliol, de les 10:00 a les 19:00
hores, i dissabte 13 de les 10:00 a les 14:00 hores al Passeig Marítim.
En el mateix escrit sol·licita fer ús de la Sala de Conferències de la Casa de Cultura,
el divendres 12 de juliol, a les 19.30 hores per realitzar una conferència a càrrec de la
cardiòloga Sra. Sara Darnes.
D’acord amb l’article 3 de l’Ordenança Fiscal número 4.12, s’estableix la bonificació
de fins al 100% en la quota de la taxa per a la realització d’activitats organitzades per
les entitats sense afany de lucre, inscrites en el registre municipal d’associacions, i
per les entitats públiques i persones físiques que tinguin per finalitat la realització
d’activitats d’interès o amb suport municipal, quan així ho determini la llicència
atorgada.
L'ús comú especial dels béns de domini públic es pot subjectar a llicència d'acord
amb la naturalesa del bé, d’acord amb el que disposa l’article 56.3 del Decret
336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens
locals.
L’òrgan competent per a resoldre les sol·licituds de llicències és l’Alcalde-President
de la Corporació d’acord amb el que disposa l’article 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, que va delegar la facultat a la Junta
de Govern Local.
Per tot això, la Junta de Govern Local

Número: 2019-0019 Data: 15/07/2019

Favorable
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1.3 URBANISME, OBRES I ACTIVITATS. Expedient 1516/2019. Llicències
d'Ocupació

ACTA JUNTA JGL

Tercer.- DONAR TRASLLAT de l’esmentat acord al servei d’Intervenció municipal.”

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

"Alejandro Rodriguez Alipio, mitjançant escrit amb RE 2019-E-RC-5320, de data 2 de
juliol de 2019, sol·licita llicència per instal·lar l'atracció anomenada Barredora,
ocupant 6 x 5 metres de la via pública, durant la Festa del Carme d'enguany.
En el mateix escrit es fa constar que l’atracció va a nom de la seva filla, Andrea Alipio
Machado, i adjunta certificats de l’atracció, declaració responsable per la posada en
servei d’una instal·lació elèctrica de baixa tensió, assegurança de responsabilitat civil,
alta de la Seguretat Social i DNI.
L'òrgan competent per a resoldre les sol·licituds de llicències d'ocupació de via
pública és la Junta de Govern Local per delegació de l'Alcalde-President de la
Corporació d'acord amb el que disposa l'article 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases del règim local.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- CONCEDIR llicència a Andrea Alipio Machado per instal·lar l’atracció,
anomenada Barredora ocupant 6 x 5 metres la via pública durant la Festa del Carme
d'enguany.
La llicència queda condicionada al compliment dels condicionants generals
que s'adjunten i els particulars següents:
1.- Al pagament de les taxes per ocupació de via pública, segons regula l’Ordenança
fiscal corresponent. La data límit de pagament es fixa en el dimarts 15 de juliol de
2019.
2.- Cada parada haurà de disposar d’un extintor tipus PABC de 6 kg.
3.- A la presentació de la següent documentació:
a.- Assegurança de Responsabilitat Civil.
b.- Declaració jurada d’exoneració de qualsevol tipus de responsabilitat a
l’Ajuntament de Llançà.
c.- Alta IAE autònoms.
d.- Document acreditatiu de la propietat de l’atracció.
e.- Un cop instal·lada l'atracció, i abans de la seva posta en funcionament, hauran
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Favorable

ACTA JUNTA JGL

1.3 URBANISME, OBRES I ACTIVITATS Expedient 1584/2019. Llicències
d'Ocupació

Número: 2019-0019 Data: 15/07/2019

ACORDA:
Primer.- CONCEDIR llicència a l’Associació Alt Empordanesa de Prevenció i Ajuda
de les Malalties del Cor Cor-Fi una caravana a l’aparcament del carrer Castellar,
davant de l’aparcament del Port, el divendres 12 de juliol, de les 10:00 a les 19:00
hores, i dissabte 13 de les 10:00 a les 14:00 hores.
Segon.- CONCEDIR llicència per l’ús de la sala de la Sala de Conferències de la
Casa de Cultura, el divendres 12 de juliol, a les 19.30 hores per realitzar una
conferència a càrrec de la cardiòloga Sra. Sara Darnes.
Tercer.- DONAR TRASLLAT d’aquest acord, al cap de la Brigada Municipal, per tal
que prepari i subministri el material necessari pel bon funcionament elèctric, per
poder connectar-hi la caravana.
Quart.- DONAR TRASLLAT d'aquest acord a la Policia Local per tal que deixin lliure
l’espai de l’aparcament del carrer Castellar, més proper als endolls elèctrics.
Cinquè.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada.”

Desfavorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

"La Junta de Govern Local, en sessió de data 26 d’abril de 2019, va concedir llicència
a Miquel Girbal Roch per instal·lar una parada de 12 m2 per vendre fruita i verdura, a
l’aparcament del Port, al costat de l’oficina de turisme, els divendres, de les 17:00 a
les 21:00 hores, des del 3 de maig fins el 30 de setembre de 2019.
Consta a l’expedient copia del pagament de la liquidació número 1977000009,
corresponent a la taxa per ocupació de la via pública.

Número: 2019-0019 Data: 15/07/2019
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1.3 URBANISME, OBRES I ACTIVITATS. Expedient 1520/2019. Llicències
d'Ocupació

ACTA JUNTA JGL

d'acreditar la possessió del corresponent certificat d’assentament i muntatge, visat
pel Col·legi Oficial corresponent, acreditatiu que l'atracció reuneix les condicions
d'idoneïtat i tècniques suficients per a garantir correctament la seguretat de les
persones. Així mateix totes les instal·lacions hauran de comptar amb el control inicial
favorable per part d’una entitat de control autoritzada que hagi inspeccionat el seu
muntatge i comprovat el seu funcionament.
f.- Un document certificant que les fires estan construïdes amb material ignífug.
4.- Les instal·lacions o parades s’instal·laran el dia 10 de juliol, a la nit, a la zona del
Port assenyalada.
5.- Mantenir el lloc de la instal·lació i els seus voltants en perfectes condicions de
neteja.
6.- El nivell sonor de la música de les atraccions i parades s’haurà d’ajustar per no
provocar molèsties als veïns.
7.- Cada firaire podrà instal·lar com a màxim dues caravanes que s’hauran de situar a
l’aparcament de la zona del Camp de futbol municipal. Es podran instal·lar a partir del
dia 10 de juliol i hauran de deixar lliure l’espai, com a màxim el dia 18 de juliol de
2019, abans de les 24 hores. Hauran de mantenir el seu voltant en perfectes
condicions de neteja i salubritat, així com tenir ben visible la targeta d’identificació de
la llicència que hauran de recollir prèviament a les dependències municipals.
8.- Totes les atraccions i parades hauran d’haver estat retirades abans de les 24h. del
dijous 17 de juliol d’enguany.
Segon.- APROVAR la liquidació número 1977000060, per un import de 240,00.euros, corresponent a la taxa per ocupar la via pública amb l'atracció anomenada
Barredora.
Quart.- ADVERTIR a Alejandro Rodriguez Alipio que les atraccions que estiguin
instal·lades a l'aparcament de la Gola, el dia 14, a les 22:00 hores hauran d'aturar el
seu funcionament fins finalitzats els focs d'artifici.
Cinquè.-COMUNICAR a l'interessat que l'autorització municipal no eximeix de
l'obtenció d'altres permisos sectorials. En cas que aquests siguin desfavorables,
la llicència quedarà revocada, sense dret a cap indemnització i el firaire estarà obligat
a retirar l'atracció en el termini màxim de 12 hores.
Sisè.- DONAR TRASLLAT d'aquest acord a la Policia Municipal per tal que vetlli per
impedir l'accés a qualsevol ciutadà durant la durada dels focs, a la zona propera
i mediacions del lloc on es realitza el llançament dels focs.
Setè.- DONAR-NE TRASLLAT al Servei de Recaptació a efectes de cobrament i a la
Policia Municipal, per al seu coneixement i efectes.
Vuitè.- NOTIFICAR a les persones interessades als efectes pertinents."

L’Associació de Comerciants de Llançà, mitjançant escrit RE 2019-E-RE-94 de data 7
de juny de 2019, presenten un escrit fent constar han rebut protestes d’alguns
comerciants sobre la petició per posar una parada al Port en dies que no coincideixen
amb el mercat municipal.
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.

1.3 URBANISME, OBRES I ACTIVITATS. Expedient 1508/2019. Llicències
d'Ocupació
Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

"Mireia Vilar Castany, mitjançant escrit amb RE 2019-E-RE-162, de data 17 de juny
de 2019, sol·licita llicència per instal·lar una parada de barrets de cotó fets a mà al
Passeig marítim durant els mesos d'estiu.
L'ús comú especial dels béns de domini públic es pot subjectar a llicència d'acord
amb la naturalesa del bé, d’acord amb el que disposa l’article 56.3 del Decret
336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens
locals.
L’òrgan competent per a resoldre les sol·licituds de llicències és l’Alcalde-President
de la Corporació d’acord amb el que disposa l’article 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, que va delegar la facultat a la Junta
de Govern Local.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
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Desfavorable

Número: 2019-0019 Data: 15/07/2019

Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- REVOCAR la llicència concedida a Miguel Girbal Roch per instal·lar una
parada de venda de fruita i verdura, a l’aparcament del Port, atès que s’han rebut
protestes per part de comerciants del municipi que estan a favor de la venda
ambulant, exclusivament en dies del mercat municipal.
Segon.- RETORNAR l’import de 550,00.- euros corresponent a la liquidació número
1977000009, sobre la taxa d’ocupació de la via pública, atès que no ha realitzat
l’ocupació.
Tercer.- COMUNICAR a la persona interessada que hauria de presentar el número
de compte corrent bancari per tal que es pugui realitzar l’abonament.
Quart.- DONAR TRASLLAT d’aquest acord a l’àrea econòmica.
Cinquè.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada."

ACTA JUNTA JGL

L’òrgan competent per a resoldre les sol·licituds de llicències és l’Alcalde-President
de la Corporació d’acord amb el que disposa l’article 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, que va delegar la facultat a la Junta
de Govern Local.

Primer.- DENEGAR la llicència a Mireia Vilar Castany per instal·lar una parada de
barrets de cotó fets a mà al Passeig Marítim, atès que es preveu la venda d'aquest
tipus de producte i el lloc on es sol·licita instal·lar-la, no hi ha prou espai.
Segon.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada."

1.3 URBANISME, OBRES I ACTIVITATS Expedient 1684/2019. Llicències
d'Ocupació
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"Djeumbe Sene, mitjançant escrit amb RE 2019/548, de data 18 de gener de 2019,
sol·licita llicència per instal·lar una parada de venda de bijuteria i confecció de
trenes, ocupant 2 metres de la via pública, al Passeig Marítim durant els 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, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- CONCEDIR llicència a Djeumbe Sene, per instal·lar la parada de venda de
bijuteria i confecció de trenes, ocupant 2 metres de la via pública, al Passeig Marítim
durant els mesos de juliol i agost d'enguany, de les 20:00 a les 24:00 hores.
L'efectivitat de la present autorització queda sotmesa al compliment de les
següents condicions:
1.- 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.
2.- 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.
3.- Al previ pagament de les taxes establertes per ocupació de via pública.
4.- L'emplaçament i l'amidament l'efectuaran els Serveis Tècnics Municipals.
5.- Els beneficiaris estaran obligats al compliment de les obligacions corresponents
en relació a mercaderies, venda ambulant i, si cal, sanitat alimentària.
6.- Els beneficiaris de l'autorització seran responsables de la neteja de l'entorn de la
instal·lació.
7.- Un cop instal·lada la parada hauran de retirar els vehicles del Passeig Marítim.
8.- Es fa avinent que, com en anys anteriors, l'Ajuntament no facilitarà electricitat per
a les parades.
9.- Quan motius d'interès municipal ho facin necessari, haurà de retirar l'element
d'ocupació.
10.- La present autorització no suposa la pròrroga de la mateixa per a anys
posteriors.
11.- Els dies puntuals que el Passeig Marítim estigui ocupat per algun col·lectiu

Número: 2019-0019 Data: 15/07/2019

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA JUNTA JGL

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“Francesca Escobar Raya, mitjançant escrit amb RE ENTRA-2019-4166, de data 9
de maig de 2019, exposa que són un grup de pintors professionals i sol·licita llicència
per instal·lar unes parades per exposar les pintures a la zona del Passeig Marítim, els
dies 10, 17, 24 i 31 d’agost, ocupant un espai de 15 metres lineals.
L'ús comú especial dels béns de domini públic es pot subjectar a llicència d'acord
amb la naturalesa del bé, d’acord amb el que disposa l’article 56.3 del Decret
336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens
locals.
L’òrgan competent per a resoldre les sol·licituds de llicències és l’Alcalde-President
de la Corporació d’acord amb el que disposa l’article 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, que va delegar la facultat a la Junta
de Govern Local.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- CONCEDIR llicència a Francesca Escobar Raya per instal·lar unes parades
per exposar les pintures a la zona del Passeig Marítim, els dies 10, 17, 24 i 31
d’agost, ocupant un espai de 15 metres lineals, fins a les 24:00 hores.
Segon.- APROVAR la liquidació número 1977000059, per un import de 240,00.euros, corresponent a la taxa per parades situades en terrenys d'ús públic.
Tercer.- DONAR TRASLLAT d'aquest acord al servei de Recaptació i a la Policia
municipal pel seu coneixement i efectes.
Quart.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada.”

1.3 URBANISME, OBRES I ACTIVITATS. Expedient 1683/2019. Llicències
d'Ocupació
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Favorable

ACTA JUNTA JGL

1.3 URBANISME, OBRES I ACTIVITATS Expedient 1125/2019. Llicències
d'Ocupació

Número: 2019-0019 Data: 15/07/2019

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.
12.-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 1977000061, 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.”

Cristina Grau Balaguer, actuant en nom i representació de John de Nardi, mitjançant
escrit RE 2019-3675, de data 24 d’abril de 2019, sol·licitant llicència per pintar una
línia groga de 2,00 metres a continuació de la porta del garatge, situat al carrer Sant
Miquel de Colera, 20, per tal de facilitar l’entrada i sortida dels vehicles.
La Policia Municipal, ha emès un informe favorable, que consta a l'expedient.
L'òrgan competent per a resoldre les sol·licituds de llicències és l'Alcalde-President
de la Corporació d'acord amb el que disposa l'article 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de les bases del règim local, que va delegar la facultat a la Junta
de Govern Local.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- CONCEDIR llicència John de Nardi, per pintar una línia groga de 2,00
metres a continuació de la porta del garatge, situat al carrer Sant Miquel de Colera,
20, per tal de facilitar l’entrada i sortida dels vehicles, previ pagament de la taxa
corresponent i supeditada al compliment de les condicions adjuntes a l'acord.
Segon.- APROVAR les liquidacions que es relacionen:
1.- Número 1902009215, per un import de 4,08.- €, corresponent la meitat de la taxa
anual per la línia groga esmentada.
2.- Número 1902009214, per un import de 75,00.- €, corresponent la senyalització
amb pintura groga.
Tercer.- ENCARREGAR a la Brigada Municipal que pinti una línia groga de 2 metres,
al costat de la porta del garatge situat al carrer Sant Miquel de Colera, 20.
Quart.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada.
Cinquè.- DONAR TRASLLAT al Servei de Recaptació i al cap de la Brigada
Municipal als efectes pertinents."

1.3 URBANISME, OBRES I ACTIVITATS. Expedient 1454/2019. Llicències
d'Ocupació
Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

"Roger Aguilar Pérez, mitjançant escrit amb RE 2019-E-RC-4974, de data 10 de juny
de 2019, sol·licita llicència per ocupar un espai públic, durant les festes d’estiu, per tal
de presentar el seu segon disc i que se li proporcioni una tarima i sonorització
completa.
Al tractar-se de les festes d’estiu, tots els espais públics, cèntrics, estan ocupats amb
atraccions o activitats diverses.
L'ús comú especial dels béns de domini públic es pot subjectar a llicència d'acord
amb la naturalesa del bé, d’acord amb el que disposa l’article 56.3 del Decret
336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens
locals.
L’òrgan competent per a resoldre les sol·licituds de llicències és l’Alcalde-President
de la Corporació d’acord amb el que disposa l’article 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, que va delegar la facultat a la Junta
de Govern Local.

Codi Validació: 55QLPRKK76MALKQG5ALTCPDGH | Verificació: http://llanca.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 13 de 17

Desfavorable

Número: 2019-0019 Data: 15/07/2019

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA JUNTA JGL

Favorable

Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- DENEGAR la llicència a Roger Aguilar Pérez per realitzar una actuació
musical en un espai públic, atès que durant les festes del Carme, tots els espais
públics estan ocupats amb atraccions o activitats diverses.
Segon.- COMUNICAR a Roger Aguilar Pérez que aquest Ajuntament no disposa
d’equips de so, per poder-ne fer ús a l’exterior.
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada.”

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Josep Maria Gracia Bonamusa, actuant en nom i representació de Maxime Beraudo,
mitjançant escrit ENTRA-2019-2452, de data 19 de març de 2019, ha sol·licitat
llicència municipal per reformar i reparar la façana i terrasses a l'edifici plurifamiliar,
situat a l’Avinguda Les Carboneres, 29.
L'arquitecte assessor municipal ha emès informe favorable amb condicionants.
L'òrgan competent per a resoldre les sol·licituds de llicències és l'Alcalde-President
de la Corporació d'acord amb el que disposa l'article 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de les bases del règim local, que va delegar la facultat a la Junta
de Govern Local.

ACTA JUNTA JGL

Favorable

Número: 2019-0019 Data: 15/07/2019

1.3 URBANISME, OBRES I ACTIVITATS. Expedient 1494/2019. Llicències
Urbanístiques

Per tot això, aquesta Junta de Govern Local

Primer.- CONCEDIR a Maxime Beraudo, llicència municipal per reformar i reparar la
façana i terrasses a l'edifici plurifamiliar, situat a l’Avinguda Les Carboneres, 29,
d'acord amb el projecte obrant a l'expedient subscrit per l'arquitecte tècnic Josep M.
Gràcia Bonamusa.
La llicència queda condicionada al compliment dels condicionants generals i els
particulars següents:
Abans d'iniciar les obres caldrà presentar:
1.- Un aval de runes per un import de 256,98.- euros.
2.- Un aval per un import de 2.400,00.- euros com a garantia d’urbanització.
3.- El color dels paraments verticals hauria de ser el blanc, per una millor integració
amb les edificacions de l’entorn. Caldrà també concretar el color i materials de la
serralleria, obertures i persianes.
4.- 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.
5.- En cas de realitzar parts de l’estructura amb acer, al finalitzar l’obra caldrà aportar
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ACORDA:

el corresponent certificat de resistència dels diferents elements.
6.- En el cas de que s’utilitzin bastides per la realització dels treballs, si aquestes
superen els 6 m d’alçada, caldrà presentar documentació tècnica signada per tècnic
competent, en relació al muntatge, ús i desmuntatge de la bastida.
Segon.- APROVAR la liquidació número 1979000126 per un import de 5,25.- euros,
corresponent a la taxa per gestió de terres.
Tercer.- APROVAR la liquidació número 1905000180 per un import de 950,81.euros, corresponent a l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
Quart.- APROVAR la liquidació número 1963000171 per un import de 153,36.- euros,
corresponent a la taxa administrativa.

2.3 SERVEIS I INFRAESTRUCTURES. Expedient 1513/2019. Proveïment
d'Aigües (Baixa)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Sorea Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas SAU, mitjançant escrit RE
2019-E-RE-159, de data 17 de juny de 2019, presenta relació individualitzada,
d'abonats no domèstics del servei municipal que tenen rebuts pendents de liquidar
amb la referencia 2633641.
Es comunica la interrupció de subministrament, d'acord amb l'article 49 del
Reglament del servei municipal d'abastament domiciliari d'aigua a Llançà.
Per tot això, la 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 2633641.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a Sorea Sociedad Regional de Abastecimiento
de Aguas SAU."

2.4 ENSENYAMENT: Activitats NUTRILAB
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

"MARTA CASAS CORNELLA, actuant en nom i representació de NUTRILAB,
SL, mitjançant escrit RE 2019-E-RC-5135, de data 18/06/2019, resenta Butlletí
d’anàlisis d’aliments de la Llar d’Infants “El Patinet” de Llançà corresponent al mes de
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Setè.- DONAR-NE TRASLLAT a la policia local."

ACTA JUNTA JGL

Sisè.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada.

Número: 2019-0019 Data: 15/07/2019

Cinquè.- COMUNICAR a l'interessat 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.

juny de 2019, amb el resultat d’acceptable
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- DONAR-SE per assabentats del resultat de l’analítica favorables abans
esmentada.
Segon.- DONAR TRASLLAT d’una còpia de les analítiques a la Directora de la Llar
d’infants”.

3.2 SERVEIS MUNICIPALS Canvis de Titularitat de Drets Funeraris
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACORD:
Primer.- CONCEDIR a la Sra. Maria Salas Vázquez, concessió administrativa per l’ús
privatiu del nínxol núm. 55-C del Cementiri Els Ximblars, pel termini de cinquanta
anys, d’acord amb el Plec de condicions i Reglament de Cementiri municipal aprovats
per l’Ajuntament en data 26-05-1993.
Segon.- APROVAR les liquidacions núms. 1971001456 i 1971001457 per un import
de 1.050.-€ i 33,60.-€, respectivament, a nom de la Sra. Maria Salas Vázquez.

ACTA JUNTA JGL

Per tot això, aquesta Junta de Govern Local adopta el següent

Número: 2019-0019 Data: 15/07/2019

La Sra. Maria Salas Vázquez, en escrit RE núm. 4440 de data 16 de maig de 2019,
sol.licita la concessió de titularitat del nínxol núm. 55-C del Cementiri Els Ximblars.

3.2 SERVEIS MUNICIPALS .Canvis de Titularitat de Drets Funeraris
Favorable

Tipus
de
votació:
Unanimitat/Assentiment

La Sra. Emma Pol Fa, en escrit RE núm. 49 de data 3 de gener de 2019, sol.licita la
concessió de titularitat del nínxol núm. 28-C del Cementiri Els Ximblars.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local adopta el següent
ACORD:
Primer.- CONCEDIR a la Sra. Emma Pol Fa, concessió administrativa per l’ús
privatiu del nínxol núm. 28-C del Cementiri Els Ximblars, pel termini de cinquanta
anys, d’acord amb el Plec de condicions i Reglament de Cementiri municipal aprovats
per l’Ajuntament en data 26-05-1993.
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Tercer.- NOTIFICAR el present acord a la peticionària i DONAR TRASLLAT al servei
de Recaptació per tal de notificar la liquidació a Funerària Vicens.“
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Número: 2019-0019 Data: 15/07/2019

ACTA JUNTA JGL

Segon.- APROVAR la liquidació núm. 1971000008 per un import de 1.050.-€, a nom
de la Sra. Emma Pol Fa.

Tercer.- NOTIFICAR el present acord a la peticionària.“
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