Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2019/22

Junta de Govern Local

Extraordinària

Data

1 / d’agost / 2019

Durada

Des de les 9:00 fins a les 11:00 hores

Lloc

Sala de Juntes

Presidida per

Francesc Guisset i Lagresa

Secretari

Carles Fita i Alegre

Nom i Cognoms

Assisteix

Carles Fita i Alegre

SÍ

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
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Tipus de convocatòria

Número: 2019-0022 Data: 08/08/2019

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA JUNTA JGL

Francesc Guisset i Lagresa (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 12/08/2019
HASH: 7acd15eded20ff6f6d60a4ce3c670bd5

Sílvia Tabernero Jódar (1 de 2)
Secretària en funcions
Data Signatura: 08/08/2019
HASH: e2f69f07da3c444acd5754cfc88cd2db

ACTA

Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Llegida l'acta de la sessió anterior, de data 22 de juliol de 2019, que ha estat
tramesa junt amb la convocatòria, s'aprova per unanimitat.

1.2 SERVEIS D'HISENDA - Expedient 1912/2019. Compensació de Deutes

Consta pendent de pagament el rebut en concepte d’IBI per a 2019, número
1914020611 per import de 673,04.-€ per la finca situada al carrer Joan
Maragall, 12, referenciada 2704207.
En l’actualitat aquesta finca s’està utilitzant per aquestAjuntament per a l’ús
convingut.
Consta informe d’Intervenció emès, en el sentit que consta en l’expedient, en
relació als requisits per a poder realitzar la compensació de deutes.
L’article 71 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària,
estableix que els deutes tributaris d’un obligat tributari podran exigir-se total o
parcialment per compensació de crèdits reconeguts per un acte administratiu
a favor del mateix obligat, en les condicions que reglamentàriament
s’estableixin. La compensació s’acordarà d’ofici o a instància de l’obligat
tributari.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local adopta el següent
ACORD
Primer.- COMPENSAR el rebut a nom de Gopat del Vallès SL en concepte
d’IBI per a 2019, número 1914020611 per import de 673,04.-€ per la finca
situada al carrer Joan Maragall, 12, referenciada 2704207 per la finca situada
al carrer Joan Maragall, 12, a canvi de la cessió d’ús.
Segon.- NOTIFICAR a l’interessat per per al seu coneixement i efectes, i
DONAR TRASLLAT al servei de Recaptació i Tresoreria

ACTA JUNTA JGL

Aquest Ajuntament manté vigent amb l’empresa Gopat del Vallès SL, un
conveni d’utilització de la finca situada al carrer Joan Maragall, 12,
corresponent a ús municipal com a magatzem de la Brigada Municipal, a canvi
de la compensació del rebut de l’IBI.

Número: 2019-0022 Data: 08/08/2019

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
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Favorable

1.2 SERVEIS D'HISENDA -EXP 1914/2019. Compensació de Deutes
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Aquest Ajuntament manté vigent amb les senyores M Luisa i Carmen Falcó
Peña, un conveni d’utilització de la finca situada al carrer La Selva, 37,
corresponent a ús municipal com a aparcament, a canvi de la compensació
del rebut de l’IBI.
Consta pendent de pagament el rebut en concepte d’IBI per a 2019, número
1914020301 per import de 519,73.-€ per la finca situada al carrer La Selva,
37, referenciada 2702208.

Per tot això, aquesta Junta de Govern Local adopta el següent
ACORD
Primer.- COMPENSAR el rebut a nom de Carmen Falcó Peña en concepte
d’IBI per a 2019, número 1914020301 per import de 519,73-€ per la finca
situada al carrer La Selva, 37, referenciada 2702208 a canvi de la cessió d’ús.
Segon.- NOTIFICAR a l’interessat per per al seu coneixement i efectes, i
DONAR TRASLLAT al servei de Recaptació i Tresoreria

1.2 SERVEIS D'HISENDA - Exp. 1942/2019. Concessions boies a platges de
Llançà
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“Presentades diverses peticions d’ocupació de la zona marítimo-terrestre amb

caràcter temporal, segons sol·licituds en els annexos Platja de Grifeu, Port,
Morer,Farella i Cau del Llop, obrants a l’expedient:
Totes les peticions compleixen els següents requisits :
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L’article 71 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària,
estableix que els deutes tributaris d’un obligat tributari podran exigir-se total o
parcialment per compensació de crèdits reconeguts per un acte administratiu
a favor del mateix obligat, en les condicions que reglamentàriament
s’estableixin. La compensació s’acordarà d’ofici o a instància de l’obligat
tributari.

ACTA JUNTA JGL

Consta informe d’Intervenció emès, en el sentit que consta en l’expedient, en
relació als requisits per a poder realitzar la compensació de deutes.

Número: 2019-0022 Data: 08/08/2019

En l’actualitat aquesta finca s’està utilitzant per aquest Ajuntament per a l’ús
convingut.

• Documentació del vaixell
• Documentació del propietari del vaixell
• Assegurança del vaixell
• Pagament de taxes

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

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Aquest Ajuntament manté vigent amb la senyora Maria Luisa Falcó Peña, un
conveni d’utilització de la finca situada al carrer Bernat Metge, 26,
corresponent a ús municipal com a destí aparcament municipal, a canvi de la
compensació del rebut de l’IBI.
Consta pendent de pagament el rebut en concepte d’IBI per a 2019, número
1914020302 per import de 1.184,87.-€ per la finca situada al carrer Bernat
Metge, 26, referenciada 2702207.

ACTA JUNTA JGL

1.2 SERVEIS D'HISENDA - Exp. 1915/2019. Compensació de Deutes

Número: 2019-0022 Data: 08/08/2019

Únic.- Concedir llicència d’ocupació temporal marítimo-terrestre als
interessats que es relacionen en els annexos Platja Grifeu, Port, Morer,
Farella i Cau del Llop, obrants a l’expedient"

Consta informe d’Intervenció emès, en el sentit que consta en l’expedient, en
relació als requisits per a poder realitzar la compensació de deutes.
L’article 71 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària,
estableix que els deutes tributaris d’un obligat tributari podran exigir-se total o
parcialment per compensació de crèdits reconeguts per un acte administratiu
a favor del mateix obligat, en les condicions que reglamentàriament
s’estableixin. La compensació s’acordarà d’ofici o a instància de l’obligat
tributari.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local adopta el següent
ACORD
Primer.- COMPENSAR el rebut a nom de Maria Luisa Falcó Peña en
concepte d’IBI per a 2019, número 1914020302 per import de 1.184,87.-€ per
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En l’actualitat aquesta finca s’està utilitzant per aquestAjuntament per a l’ús
convingut.

la finca situada al carrer Bernat Metge, 26, referenciada 2702207 a canvi de la
cessió d’ús.
Segon.- NOTIFICAR a l’interessat per per al seu coneixement i efectes, i
DONAR TRASLLAT al servei de Recaptació i Tresoreria

1.2 SERVEIS D'HISENDA - Exp. 1917/2019. Compensació de Deutes
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Consta informe d’Intervenció emès, en el sentit que consta en l’expedient, en
relació als requisits per a poder realitzar la compensació de deutes.
L’article 71 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària,
estableix que els deutes tributaris d’un obligat tributari podran exigir-se total o
parcialment per compensació de crèdits reconeguts per un acte administratiu
a favor del mateix obligat, en les condicions que reglamentàriament
s’estableixin. La compensació s’acordarà d’ofici o a instància de l’obligat
tributari.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local adopta el següent
ACORD
Primer.- COMPENSAR el rebut a nom de Promontjuic SL en concepte d’IBI
per a 2019, número 1914021489-21490 per import de 213,74.-€ i 38,57.-€
respectivamente, per la finca situada a l’Av Europa, 46-52, referenciades
2604904-905, a canvi de la cessió d’ús.
Segon.- NOTIFICAR a l’interessat per per al seu coneixement i efectes, i
DONAR TRASLLAT al servei de Recaptació i Tresoreria

1.2 SERVEIS D'HISENDA - Exp. 1913/2019. Compensació de Deutes

Número: 2019-0022 Data: 08/08/2019

En l’actualitat aquesta finca s’està utilitzant per aquestAjuntament per a l’ús
convingut.
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Consta pendent de pagament els rebuts en concepte d’IBI per a 2019,
números 1914021489-21490 per import de 213,74 i 38,57.-€ respectivament
per la finca situada a l’Av Europa 46-52, referenciades 2604904-905.

ACTA JUNTA JGL

Aquest Ajuntament manté vigent amb l’empresa Promontjuic SL, un conveni
d’utilització de la finca situada a l’Av Europa 46-52, corresponent a ús
municipal com a aparcament municipal, a canvi de la compensació del rebut
de l’IBI.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Aquest Ajuntament manté vigent amb els senyors Marcel i Albert Garriga
Manera, un conveni d’utilització de la finca situada al carrer Estació, 1,
corresponent a ús municipal com a destí aparcament municipal, a canvi de la
compensació del rebut de l’IBI.
Consta pendent de pagament el rebut en concepte d’IBI per a 2019, número
1914020520 per import de 1.673,65.-€ per la finca situada al carrer Estació,
número 1, referenciada 2204103.
En l’actualitat aquesta finca s’està utilitzant per aquest Ajuntament per a l’ús
convingut.

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

Número: 2019-0022 Data: 08/08/2019

L’article 71 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària,
estableix que els deutes tributaris d’un obligat tributari podran exigir-se total o
parcialment per compensació de crèdits reconeguts per un acte administratiu
a favor del mateix obligat, en les condicions que reglamentàriament
s’estableixin. La compensació s’acordarà d’ofici o a instància de l’obligat
tributari.

ACTA JUNTA JGL

Consta informe d’Intervenció emès, en el sentit que consta en l’expedient, en
relació als requisits per a poder realitzar la compensació de deutes.

Segon.- NOTIFICAR a l’interessat per per al seu coneixement i efectes, i
DONAR TRASLLAT al servei de Recaptació i Tresoreria

1.2 SERVEIS D'HISENDA - Exp. 1916/2019. Compensació de Deutes
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Aquest Ajuntament manté vigent amb el senyor Santiago Musquera
Musquera, un conveni d’utilització de la finca situada a l’Av Europa, 43,
corresponent a ús municipal com a aparcament municipal, a canvi de la
compensació del rebut de l’IBI.
Consta pendent de pagament el rebut en concepte d’IBI per a 2019, número
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Primer.- COMPENSAR el rebut a nom de Marcel i Albert Garriga Manera en
concepte d’IBI per a 2019, número 1914020520 per import de 1.673,65.-€ per
la finca situada al carrer Estació, 1, referenciada 2204103, a canvi de la cessió
d’ús.

1914021188 per import de 66,35.-€ per la finca situada l’Av Europa, 43,
referenciada 2706104.
En l’actualitat aquesta finca s’està utilitzant per aquest Ajuntament per a l’ús
convingut.
Consta informe d’Intervenció emès, en el sentit que consta en l’expedient, en
relació als requisits per a poder realitzar la compensació de deutes.

ACORD
Primer.- COMPENSAR el rebut a nom de Santiago Musquera Musquera en
concepte d’IBI per a 2019, número 1914021188 per import de 673,04.-€ per la
finca situada a l’Av Europa, 43, referenciada 2706104, a canvi de la cessió
d’ús.
Segon.- NOTIFICAR a l’interessat per per al seu coneixement i efectes, i
DONAR TRASLLAT al servei de Recaptació i Tresoreria

ACTA JUNTA JGL

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

Número: 2019-0022 Data: 08/08/2019

L’article 71 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària,
estableix que els deutes tributaris d’un obligat tributari podran exigir-se total o
parcialment per compensació de crèdits reconeguts per un acte administratiu
a favor del mateix obligat, en les condicions que reglamentàriament
s’estableixin. La compensació s’acordarà d’ofici o a instància de l’obligat
tributari.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Francesc Pujol Aznar, actuant en nom i representación de CP Lou Cagnar,
mitjançant escrit RE 4010, de data 3 de maig de 2019, sol·licitant que es
prohibeixi l’estacionament davant del garatge, a través de contragual, pintura
groga a terra, o be la senyalització que procedeixi, al carrer Cap Ras, 6.
La Policia Municipal, en data 19 de juliol de 2019, ha emès un informe
favorable, que consta a l'expedient.
L'òrgan competent per a resoldre les sol·licituds de llicències és l'AlcaldePresident de la Corporació d'acord amb el que disposa l'article 21.1.q) de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, que va
delegar la facultat a la Junta de Govern Local.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local adopta el següent
ACORD
Primer.- CONCEDIR llicència CP Lou Cagnar, per col·locar una placa de gual
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1.3 URBANISME, OBRES I ACTIVITATS. Expedient 1353/2019. Llicències
d'Ocupació GUAL c/ Cap de Ras, 6

al carrer Cap Ras, 6, 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 1902009232, per un import de 63,05.- €, corresponent a la placa
de gual número 1095 i als tràmits administratius.
2.- Número 1902009233, per un import de 16,30.- €, corresponent a una
tercera part de la taxa anual per la placa de gual esmentada.
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada.
Quart.- DONAR TRASLLAT al Servei de Recaptació i al cap de la Brigada
Municipal als efectes pertinents."

"Josep Albañil Perez, mitjançant escrit amb RE 2019/3967, de data 3 de maig
de 2019, sol·licita llicència per ocupar la via pública, amb taules i cadires,
ocupant un espai de 12,24 m2 al carrer Castellar, 68 i 24,75m2 al carrer
Magallanes, durant la temporada alta.
L'arquitecte tècnic, ha emès informe favorable.
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 adopta el següent
ACORD
Primer.- CONCEDIR llicència a Josep Albañil Pérez per ocupar la via pública
amb taules i cadires ocupant un espai de 12,24 m2 al carrer Castellar, 68 i
24,75 m2 al carrer Magallanes, durant la temporada alta.
La llicència queda condicionada al compliment dels condicionants generals
que s'adjunten i els particulars següents:
1.- L’ocupació del carrer Magallanes, s’haurà de fer sobre la tarima existent, i
sense sobresortir del seus límits.
2.- L’ocupació del carrer Castellar, només es podrà fer a partir de les 22:00
hores.
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Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA JUNTA JGL

Favorable

Número: 2019-0022 Data: 08/08/2019

1.3 URBANISME, OBRES I ACTIVITATS. Expedient 1420/2019. Llicències
d'Ocupació taules i cadires Josep Albañil

3.- S’hauran d’acomplir els condicionants establerts a l’informe de la Policial
Local i als condicionants generals i particulars que en puguin resultar de
l’acord final que s’adopti pel que fa a les mesures de policia i bon govern.

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

"Alexandre Jordan, mitjançant escrit RE2019/3125, en data 9 d’abril de
2019, ha sol·licitat que es pinti una plaça per a persones amb diversitat
funcional al carrer Empúries, 31. Adjunta còpia de la targeta blava
d'aparcament que disposen les persones amb diversitat funcional.
La Policia Local, en data 12 de juliol de 2019, ha emès un informe favorable,
que consta a l'expedient.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local adopta el següent
ACORD
Primer.- ESTIMAR la sol·licitud de Alexandre Jordan, referent a pintar una
plaça d'aparcament de persones amb diversitat funcional al carrer Empúries,
31. Els treballs de pintura i senyalització aniran a càrrec de la Brigada
Municipal.
Segon.- INFORMAR a la persona interessada que la utilització de places no
nominatives, només es podrà realitzar per persones que disposin de la targeta
acreditativa de discapacitat i amb els següents condicionants:
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
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Favorable

ACTA JUNTA JGL

1.3 URBANISME, OBRES I ACTIVITATS. Expedient 1442/2019. Llicències
d'Ocupació plaça aparcament per diversitat funcional

Número: 2019-0022 Data: 08/08/2019

Segon.- APROVAR la liquidació número 1974000056, per un import de
343,85.- euros, corresponent a la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic
amb taules i cadires amb finalitat lucrativa al carrer Castellar.
Tercer.- APROVAR la liquidació número 1974000057, per un import de
661,25.- euros, corresponent a la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic
amb taules i cadires amb finalitat lucrativa al carrer Magallanes.
Quart.- DONAR TRASLLAT al Servei de Recaptació a efectes de cobrament i
a la Policia Municipal.
Cinquè.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentimen
t

ANNA DALMAU, mitjançant escrit RE2019-E-RC-4937, en data 07 de juny de
2019 13:23, ha sol·licitat que es pinti una plaça per a persones amb diversitat
funcional propera al carrer Vall del Sol,18. Adjunta còpia de la targeta blava
d'aparcament que disposen les persones amb diversitat funcional.
La Policia Local, en data 9 de juliol de 2019, ha emès un informe favorable,
que consta a l'expedient.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local adopta el següent
ACORD
Primer.- ESTIMAR la sol·licitud de ANNA DALMAU, referent a pintar una
plaça d'aparcament de persones amb diversitat funcional al propera al carrer
Vall del Sol, 18. Els treballs de pintura i senyalització aniran a càrrec de la
Brigada Municipal.
Segon.- INFORMAR a la persona interessada que la utilització de places no
nominatives, només es podrà realitzar per persones que disposin de la targeta
acreditativa de discapacitat i amb els següents condicionants:
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 exposarse 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
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Favorable

ACTA JUNTA JGL

1.3 - URBANISME, OBRES I ACTIVITATS - Expedient 1400/2019. Plaça
d'aparcament per a persones amb diversitat funcional - Vall del Sol 18

Número: 2019-0022 Data: 08/08/2019

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-Resta prohibit estacionar en zones senyalitzades temporalment per aquesta
Policia Local, en motiu de reserva de la via pública, per qualsevol acte o
esdeveniment que requereixi tal actuació.
7.- En cas que hi hagi algun canvi respecte a la situació que ha motivat la
sol·licitud, com ara un canvi de domicili, s’hauria de comunicar a aquest
Ajuntament.
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada.
Quart.- DONAR TRASLLAT de l'acord al Cap de la Brigada Municipal als
efectes pertinents."

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Josep Fuentes Serrano, mitjançant escrit RE2019-E-RC-5605, en data 22 de
juliol de 2019, ha sol·licitat que es pinti una plaça per a persones amb
diversitat funcional al carrer Ramon Muntaner, 11-A. Adjunta còpia de la
targeta blava d'aparcament que disposen les persones amb diversitat
funcional.
La Policia Local, en data 26 de juliol de 2019, ha emès informe desfavorable
fent constar que d’acord amb l’Ordre VIV/561/2010, d’1 de febrer, que
estableix les dimensions i característiques que han de regular la senyalització
per aquest tipus de reserva d’estacionament, s’ha constatat que les
dimensions de les vies del C/ Ramon Muntaner i de l’Av. Reina Fabiola, no
disposen de prou amplada per a la seva senyalització, sense que constitueixi
obstacle o infracció a les normes de circulació, ni s’ajusten a l’ordre
ressenyada, ja que no possibilita l’estacionament d’un vehicle i la circulació
ambdós sentits.
A més, es fa constar que la persona interessada disposa de portal de garatge.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local adopta el següent
ACORD
Primer.- DESESTIMAR la sol·licitud de Josep Fuentes Serrano, referent a
pintar una plaça d'aparcament de persones amb diversitat funcional al carrer
Ramon Muntaner, d’acord amb l’informe emès per la Policia Local.
Segon.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada

Número: 2019-0022 Data: 08/08/2019

Desfavorable
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1.3 URBANISME, OBRES I ACTIVITATS Expedient 1961/2019. Llicències
d'Ocupació RESERVA DIVERSITAT FUNCIONAL

ACTA JUNTA JGL

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-Resta prohibit estacionar en zones senyalitzades temporalment per
aquesta Policia Local, en motiu de reserva de la via pública, per
qualsevol acte o esdeveniment que requereixi tal actuació.
7.- En cas que hi hagi algun canvi respecte a la situació que ha motivat
la sol·licitud, com ara un canvi de domicili, s’hauria de comunicar a
aquest Ajuntament.
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada.
Quart.- DONAR TRASLLAT de l'acord al Cap de la Brigada Municipal als
efectes pertinents."

1.3 URBANISME, OBRES I ACTIVITATS. Expedient 2022/2019. Llicències
d'Ocupació parades Pg Marítim
Desfavorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

"Estefania Marcos Lafuerza, mitjançant escrit amb RE 2019-E-RE-410, de
data 23 de juliol de 2019, sol·licita llicència per instal·lar una parada de venda
de productes artesanals, ocupant 4 m 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.

Primer.- DENEGAR la llicència a Estefania Marcos Lafuerza per instal·lar la
parada de venda de productes artesanals 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 1731/2019. Llicències
d'Ocupació (Modificació, Revocació o Renúncia)
Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“Ana Lopez Marin, mitjançant escrit RE 2019-E-RC-5366, de data 4 de juliol

de 2019, sol·licitant llicència perquè es pinti una reserva de via pública al
costat esquerra del seu garatge, amb la placa de gual 1044, situat al carrer
Lledoners.
La Policia Municipal, en data 22 de juliol de 2019, ha emès un informe
favorable, que consta a l'expedient.
L'òrgan competent per a resoldre les sol·licituds de llicències és l'AlcaldePresident de la Corporació d'acord amb el que disposa l'article 21.1.q) de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, que va
delegar la facultat a la Junta de Govern Local.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local adopta el següent
ACORD
Primer.- CONCEDIR llicència Ana Lopez Marin, per pintar una línia groga de 2
metres de llargada al costat esquerrra de la porta del garatge situat al carrer
Lledoners, amb el número de placa de gual 1044, per tal de poder maniobrar
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Favorable

ACTA JUNTA JGL

ACORD

Número: 2019-0022 Data: 08/08/2019

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

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Tomas Garcia Granero, mitjançant escrit RE 2019-E-RC-5285, de data 28 de
juny de 2019, sol·licitant que es col·loqui un senyal de direcció o circulació
prohibida a un tram del carrer Hospital.
La Policia Municipal, en data 22 de juliol de 2019, ha emès un informe
favorable, per col·locar senyalització de direcció prohibida a la paret lateral
esquerra, sentit carrer la Selva, corresponent al número 2 del carrer Hospital,
atès que es tracta d’una via d’amplada irregular, des de la cruïlla del carrer la
Selva fins al núm. 4, d’amplada molt reduïda i a partir d’allà el carrer
s’eixampla fins a la cruïlla amb el carrer Migdia.
També fa constar que aquesta via te doble sentit de circulació, però a la
practica només es circula des de el carrer Migdia fins a la finca núm. 4, que
disposa de garatge, ja que la resta s molt estreta i part del temps està
ocupada per una terrassa de bar restaurant, autoritzada per l’Ajuntament.
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 adopta el següent
ACORD
Primer.- ESTIMAR la sol·licitud presentada per Tomas Garcia Granero, i
col·locar una senyalització de direcció prohibida adossat a la paret lateral
esquerra, sentit carrer La Selva, corresponent al carrer Hospital, 2.
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ACTA JUNTA JGL

1.3 URBANISME, OBRES I ACTIVITATS Expedient 1653/2019. Llicències
d'Ocupació COL·LOCACIÓ SENYALITZACIÓ

Número: 2019-0022 Data: 08/08/2019

amb el vehicle, 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 1902009247, per un import de 4,08.- €, corresponent a la meitat
de la taxa anual per la línia groga esmentada, a nom de Diego González
Sánchez.
2.- Número 1902009248, per un import de 70,40.- €, corresponent la
senyalització amb pintura groga a nom de Diego González Sánchez.
Tercer.- ENCARREGAR a la Brigada Municipal que pinti una línia groga de 2
metres, al costat esquerra de la porta del garatge situat al carrer Lledoners,
amb el número de placa de gual 1044.
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."

Segon.- ENCARREGAR a la Brigada Municipal que col·loquin una
senyalització de direcció prohibida adossat a la paret lateral esquerra, sentit
carrer La Selva, corresponent al carrer Hospital, 2.
Tercer.- DONAR TRASLLAT al Cap de la Brigada Municipal als efectes
pertinents.
Quart.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada."

1.3 URBANISME, OBRES I ACTIVITATS. Expedient 1694/2019. Llicències
d'Ocupació aparcament diversitat funcional platja Grifeu

Per tot això, aquesta Junta de Govern Local adopta el següent
ACORD
Primer.- ESTIMAR la sol·licitud de Ester Pou Jordà, i pintar dues places
d'aparcament de persones amb diversitat funcional a l’aparcament de la platja
de Grifeu, al costat de les dues existents. Els treballs de pintura i senyalització
aniran a càrrec de la Brigada Municipal.
Segon.- INFORMAR a la persona interessada que la utilització de places no
nominatives, només es podrà realitzar per persones que disposin de la targeta
acreditativa de discapacitat i amb els següents condicionants:
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.
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Ester Pou Jordà, mitjançant escrit RE2019-E-RC-5343, en data 3 de juliol
2019, ha sol·licitat que es pinti una plaça per a persones amb diversitat
funcional a l’aparcament de la platja de Grifeu. Adjunta còpia de la targeta
acreditativa de persones amb diversitat funcional.
La Policia Local, en data 25 de juliol de 2019, ha emès un informe favorable,
fent constar que d’acord amb l’article 15, apartat 2 del Decret 135/1995, de 24
de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de
promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i
d’aprovació del Codi d’accessibilitat, s’haurien de reservar dues places més
per a persones amb diversitat funcional, a continuació de les dues existents.

Número: 2019-0022 Data: 08/08/2019

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA JUNTA JGL

Favorable

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-Resta prohibit estacionar en zones senyalitzades temporalment per aquesta
Policia Local, en motiu de reserva de la via pública, per qualsevol acte o
esdeveniment que requereixi tal actuació.
7.- En cas que hi hagi algun canvi respecte a la situació que ha motivat la
sol·licitud, com ara un canvi de domicili, s’hauria de comunicar a aquest
Ajuntament.
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada.
Quart.- DONAR TRASLLAT de l'acord al Cap de la Brigada Municipal als
efectes pertinents."

"Miguel Rojo Ratera, actuant en nom i representació de Jose Alberto Silva
Villalba, mitjançant escrit amb RE 2019-E-RC-5403, de data 8 de juliol de
2019, sol·licita llicència per ocupar la via pública, amb taules i cadires, al
carrer Ramon Llull, 5 cantonada avinguda Mestral, 25, ocupant un espai de
58,50 m2, durant tot l’any.
L'arquitecte assessor municipal, en data 30 de juliol de 2019, ha emès informe
favorable, fent constar que l’ocupació s’haurà de realitzar sobre la tarima
projectada, sense sobresortir dels seus límits, amb unes dimensions de 11,70
metres per 4,00 metres i una superfície total de 46,80 m 2.
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 adopta el següent
ACORD
Primer.- CONCEDIR llicència a Jose Alberto Silva Villalba per ocupar la via
pública amb taules i cadires sobre una tarima, situada al carrer Ramon Llull, 5
cantonada avinguda Mestral, 25, amb unes dimensions de 11,70 per 4,00
metres ocupant una superfície total de 46,80 m2, durant tot l’any.
La llicència queda condicionada al compliment dels condicionants generals
que s'adjunten i els particulars següents:
- L’ocupació del carrer Ramon Llull, s’haurà de fer sobre la tarima projectada, i
sense sobresortir del seus límits.

Número: 2019-0022 Data: 08/08/2019

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
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Favorable

ACTA JUNTA JGL

1.3 URBANISME, OBRES I ACTIVITATS. Expedient 1772/2019. Llicències
d'Ocupació

Segon.- APROVAR la liquidació número 1974000059, per un import de
1.316,00.- euros, corresponent a la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic
amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.
Tercer.- DONAR TRASLLAT al Servei de Recaptació a efectes de cobrament i
a la Policia Municipal.
Quart.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada.

1.5 SERVEIS D'INTERIOR. Aprovació Plecs del contracte del subministrament
d'una grua per la Policia Local

l’expedient per a la contractació del subministrament mitjançant arrendament
financer modalitat leasing, d’un vehicle grua per la Policia Local, mitjançant
procediment obert simplificat, tramitació ordinària.
L’empresa Interdiesel, S.A. és la única empresa que es persona a la licitació.
En data 30 de maig de 2019, R.E. 2019/4755, Interdiesel, S.A. comunica que el
model ofertat és el Bàsic, el qual no incorpora aire condicionat tal com estableix el
PPT, i sol·licita que es desestimi l’adjudicació de la licitació al seu favor seu per
no donar compliment amb el PPT i la devolució de la garantia definitiva
dipositada.
Atès l’incompliment del que disposen els Plecs de Prescripcions Tècniques per
part de l’únic licitador que s’ha personat, la Junta de Govern Local de data 6 de
juny de 2019 acorda declarar deserta la licitació del contracte de
subministrament, mitjançant arrendament en la modalitat de Leasing financer,
d’un vehicle grua per la Policia Local, per no existir cap oferta de cap licitador que
doni compliment al Plec de Prescripcions tècniques.
Havent quedat desert el procediment de licitació i, per tant, insatisfeta la
necessitat administrativa que ho motiva, la regidoria d’Interior s’ha emès Memòria
justificativa manifestant la necessitat d’iniciar els tràmits per a la contractació del
subministrament d’un vehicle grua per la Policia Local.
Per Provisió d’alcaldia s’ha informat que la necessitat del contracte ve motivada
per la necessitat de donar servei als guals concedits, el control de vehicles
aparcats en la ubicació d’on es realitza mercat els dimecres, i el respecte en les
zones de càrrega i descàrrega.
Per la Intervenció municipal s’ha emès informe favorable a l’execució del

ACTA JUNTA JGL

“ La Junta de Govern Local de data 15 de març de 2019 va aprovar iniciar

Número: 2019-0022 Data: 08/08/2019

Tipus de
votació:
Unanimitat/
Assentiment
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Favorable

contracte, assenyalant l’òrgan competent i fent constar que consta consignació
pressupostària per un import màxim de 10.000 € IVA inclòs, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària número 2019/132.624.02, per les quotes mensuals que
li restin a l’exercici 2019 a partir de l’adjudicació del contracte, i que les quotes
restants, des que s’adjudiqui el contracte fins a la finalització del mateix, que
constarà d’un total de 48 quotes, s’haurà de preveure la consignació
pressupostària suficient per atendre aquesta despesa en els exercicis successius.
El contracte comporta despeses de caràcter plurianual, motiu pel qual la seva
autorització o realització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzin
els respectius Pressupostos municipals.
Per la Secretaria municipal s’ha emès informe jurídic fent contar el procediment
administratiu per a dur a terme la contractació.

Per l'import del contracte es proposa l'adjudicació mitjançant procediment obert
simplificat.
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de
conformitat amb la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, aquesta Junta de Govern
Local adopta el següent
ACORD:
Primer.- APROVAR L’EXPEDIENT per a la contractació del subministrament
mitjançant arrendament financer modalitat leasing, d’un vehicle grua per la Policia
Local, mitjançant procediment obert simplificat, tramitació ordinària.
Segon.- APROVAR LA DESPESA corresponent, a càrrec de la consignació

Número: 2019-0022 Data: 08/08/2019

Consta a l’expedient informe sobre la conveniència de no efectuar la divisió en
lots per les característiques del contracte.
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Tipus de contracte: Contracte de subministrament
Subtipus de contracte: Lloguer (Leasing de 48 mesos – arrendament amb opció de compra)
Objecte del contracte: “Adquisició de vehicle grua”
Procediment de contractació: obert simplificat
Tipus de Tramitació: ordinària
Codi CPV: 42414100-2 grues
Valor estimat del contracte: 53.337€
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 53.337€
IVA 21 %: 11.200,77€
Pressupost base de licitació IVA inclòs: 64.537,77€
Durada: 48 mesos
Lots: no es preveu la divisió en lots del contracte

ACTA JUNTA JGL

Les característiques del contracte són les següents:

pressupostària núm. 2019/132.624.02 del pressupost de l’exercici 2019, i fer-ne la
previsió en els exercicis pressupostaris següents fins a la finalització del
contracte.
Tercer.- APROVAR ELS PLECS de Clàusules Administratives Particulars i de
Prescripcions Tècniques que regiran el contracte.
Quart.- PUBLICAR l'anunci de licitació en el perfil de contractant amb el contingut
contemplat en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic.

-

Francesc Guisset i Lagresa, que actuarà com a President de la Mesa o
regidor/ra en qui delegui.
Carles Fita i Alegre, Secretari de la Corporació, que actuarà com a vocal.
Sara Gutiérrez i Giner, Interventora acctal. que actuarà com a vocal.
Núria Escarpanter i Olivet, regidora de la Corporació, que actuarà com a vocal
o regidor/ra en qui delegui.
Sílvia Tabernero i Jódar, que actuarà com a Secretària de la Mesa.”

2.3 SERVEIS I INGRAESTRUCTURES. Expedient 1893/2019. Proveïment
d'Aigües (Baixa)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Sorea Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas SAU, mitjançant escrit
RE 2019-E-RE-355, de data 16 de juliol de 2019, presenta relació
individualitzada, d'abonats no domèstics del servei municipal que tenen rebuts
pendents de liquidar amb la referencia 2641994.
Es comunica la interrupció de subministrament, d'acord amb l'article 49 del
Reglament del servei municipal d'abastament domiciliari d'aigua a Llançà.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local adopta el següent
ACORD:
Primer.- DONAR-SE per assabentats de la interrupció de subministrament
d'aigua dels deutors que consten a la relació amb la referència 2641994.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a Sorea SAU.
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-

ACTA JUNTA JGL

Sisè. DESIGNAR als membres de la Mesa de contractació i publicar la seva
composició en el Perfil de contractant:

Número: 2019-0022 Data: 08/08/2019

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.

2.4 ENSENYAMENT. Expedient 1846/2019. butlletí anàlisis llar infants mes de
juliol 2019
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

"MARTA CASAS CORNELLA, actuant en nom i representació de NUTRILAB,
SL, mitjançant escrit RE 2019-E-RC-5521, de data 16/07/2019 10:23,
presenta Butlletíd’anàlisis d’aliments de la Llar d’Infants “El Patinet” de Llançà
corresponent al mes de juliol de 2019, amb el resultat d’acceptable.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local adopta el següent
ACORD:

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Philippe Verdoodt Carazo, actuant en nom i representació de Tintoreres
Swimming Club, mitjançant escrit RE 4177, ha sol·licitat llicència municipal per
portar a terme la 5a Aquatló solidària per parelles, que tindrà lloc el dia 3
d’agost 2019 a les 19 hores a la Platja de Grifeu.
L’interessat sol·licita autorització per poder fer ús de material i equipaments
municipals.
Consta a l’expedient la memòria de l’activitat esportiva i el comprovant del
pagament de l’assegurança de Responsabilitat Civil.
Realitzades les comprovacions oportunes, aquesta Junta de Govern Local
adopta el següent
ACORD
Primer.- CONCEDIR al Tintoreres Swimming Club, llicència en el que és
competència municipal i sense perjudici de l’autorització de Capitania
Marítima de Palamós o dels permisos que resultin necessaris, per
l’organització de la 5a Aquatló Solidària , que tindrà lloc el dia 3 d’agost de
2019 a les 19 hores.
Segon.- AUTORITZAR-LOS per a l’ús del següent material:
Material de la brigada municipal d’obres:
-20 tanques metàl•liques
- Disposar d’un punt de llum a la Platja de Grifeu.

Material de l’oficina de turisme:
- Ús del Racó de la Platja de Grifeu (Box i carpa).
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4.1 SERVEIS DE TURISME - Aquatló 2019

ACTA JUNTA JGL

Segon.- DONAR TRASLLAT d’una còpia de les analítiques a la Directora de
la Llar d’infants”.

Número: 2019-0022 Data: 08/08/2019

Primer.- DONAR-SE per assabentats del resultat de l’analítica favorables
abans esmentada.

- Sistema de megafonia i música per poder posar música ambient, retransmetre
l'arribada i procedir a l'entrega de premis (Oficina de Turisme)

Caldrà contactar amb l’encarregat de la Brigada municipal i amb el Cap de
l’Àrea de Turisme i signar prèviament un document de compromís de recollida
i devolució del material cedit.
Tercer.- ADVERTIR a l’interessat, que l’Ajuntament es reserva el dret de
qualsevol modificació si així ho motiva qualsevol circumstància meteorològica
o d’interès municipal de darrer moment.
Quart.- DONAR TRASLLAT a l’encarregat de la brigada municipal i a la
Prefectura de la Policia Local de Llançà.”

En data 17 de juliol de 2019 es va resoldre el Decret literal següent:
“Ignacio Mas-Baga Saltor, actuant en nom i representació del Girona Futbol
Club, mitjançant escrit RE 2019-E-RE-294, de data 7 de juliol de 2019,
sol·licita llicència municipal per poder fer ús d’un espai a la via pública amb
gran afluència de gent, per poder crear un espai d’activitats per promoció del
club, del 22 de juliol i fins el 25 de juliol de 2019, de 12,00 a 21,00 hores, així
com poder fer ús d’un punt de llum per 400 watts.
L’espai d’activitats tindrà unes dimensions de 6x8 m., amb una zona de gespa
i roll-ups comercials, s’instal·laran també altaveus i es respectaran les hores
establertes per complir la llei de contaminació acústica i els decibels màxims.
Un cop feta la valoració dels espais públics municipals amb gran afluència de
públic, es considera que la zona adequada per aquets tipus d’activitat és la
pineda del Port de Llançà (situada a l’av. Pau Casals al costat del capella del
Port).
En virtut de la competència atribuïda per l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i en concordança amb l’art.
53.1) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
TRLMRLC, aquesta Junta de Govern Local adopta el següent
RESOLUCIÓ :
Primer.- CONCEDIR al Girona Futbol Club, llicència municipal per poder fer
ús de l’espai públic de la pineda del Port de Llançà, del dia 22 de juliol i fins el
25 de juliol de 2019, de 12,00 a 21,00 hores, amb els següents condicionants:
Caldrà complir estrictament els horaris d’inici i finalització de l’activitat
pel qual s’atorga el permís.
Tant si s’utilitzen equips de so que reprodueixin música o veu per
mitjans electrònics d’àudio o no, caldrà complir estrictament els límits
establerts per la normativa vigent de sorolls que regeix, tot recordant que
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Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA JUNTA JGL

Favorable

Número: 2019-0022 Data: 08/08/2019

4.4-ESPORTS - Expedient 1827/2019. Peticions pineda del port Girona FC

De conformitat amb l’apartat sisè del Decret transcrit, la Junta de Govern
Local acorda:
Únic.- DONAR-SE PER ASSABENTAT I RATIFICAR l’anterior Decret núm.
2019-0996 en tot el seu contingut.

Número: 2019-0022 Data: 08/08/2019

Segon.- AUTORITZAR a l’interessat per l’ús d’un punt de llum (per 400 watts)
a la pineda.
Tercer.- COMUNICAR a l’interessat que qualsevol incompliment dels
condicionants podrà comportar la revocació d’aquesta resolució.
Quart.- INFORMAR a l’interessat que l’Ajuntament es reserva la prioritat d’ús
atès que poden sorgir activitats a dur a terme en qualsevol moment.
Cinquè.- NOTIFICAR la present resolució a l’interessat i DONAR TRASLLAT
al Cap de la brigada municipal d’obres i serveis i a la Policia Local, als efectes
oportuns.
Sisè.- RATIFICAR la present resolució a la propera Junta de Govern Local.”

ACTA JUNTA JGL

la zona on es pretén portar a terme l’activitat està classificada com a
zona de sensibilitat acústica moderada B1, i que l’horari de
l’esdeveniment és diürn amb els límits que s’estableix per aquest horari i
zona de sensibiltiat acústica, que és de 60dBA de valor límit d’immissió.
Caldrà desar l’espai públic on es realitza l’activitat en un correcte estat
de neteja.
Caldrà vetllar perquè en les immediacions on es realitza l’activitat no es
produeixin aglomeracions de persones que afectin a la normal mobilitat
d’aquest entorn, prioritzant la seguretat de vianants i vehicles, recordant que
la pineda està voltada en part per una carretera comarcal.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“Actura 12, presenta contracte per dur a terme un l’actuació del grup Xanadu
Duet, el 31/08/2019, en motiu de la festa de Valleta 2019.
Consta informe de l’Àrea d’intervenció informant que s’està tramitat
l’expedient de modificació de crèdit 01/2019 per tal d’habilitar consignació
pressupostària a l’aplicació económica número 2019/330.226.09.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local adopta el següent
ACORD:
Primer.- APROVAR el contracte de prestació de serveis presentat per Actura
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5.1. CULTURA: Expedient 1966/2019. Contractació Xanadu Duet

12, per dur a terme l’actuació de Xanadu Duet, el dia 31 d’agost de 2019, en
motiu de la festa de Valleta 2019, per import de 665’50€, condicionat a la
modificació de crèdit 01/2019 per tal d’habilitar consignació pressupostària a
l’aplicació económica número 2019/330.226.09.
Segon.- AUTORITZAR l’Alcalde per a la signatura del contracte.
Tercer.- DONAR TRASLLAT a l’Àrea de Serveis Econòmics.”

5.1 CULTURA: Expedient 1936/2019. Contractació grup havaneres mestres
d'Axia

Consta informe de l’Àrea d’intervenció informant que s’està tramitat
l’expedient de modificació de crèdit 01/2019 per tal d’habilitar consignació
pressupostària a l’aplicació económica número 2019/330.226.09.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local adopta el següent
ACORD:
Primer.- APROVAR el contracte de prestació de serveis presentat per
l’Associació Cultural dos per quatre, per dur a terme l’actuació de mestre
d’axia, el dia 18 d’agost de 2019, en motiu de la festa d’agost 2019, per import
1.200€, condicionat a la modificació de crèdit 01/2019 per tal d’habilitar
consignació pressupostària a l’aplicació económica número 2019/330.226.09.
Segon.- AUTORITZAR l’Alcalde per a la signatura del contracte.
Tercer.- DONAR TRASLLAT a l’Àrea de Serveis Econòmics.”

5.1. CULTURA: Expedient 1934/2019. Contractació la Betty orquestra
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“Musics de Catalunya SCCL, presenta contracte per dur a terme un l’actuació

de l’orquestra Betty orquestra, el diumenge 17/08/2019, en motiu de la festa
d’estiu d’agost.
Consta informe de l’Àrea d’intervenció informant que s’està tramitat
l’expedient de modificació de crèdit 01/2019 per tal d’habilitar consignació

ACTA JUNTA JGL

“Associació Cultural dos per quatre, presenta contracte per dur a terme un
l’actuació Mestre d’axia, el 18/08/2019, en motiu de la festa d’estiu d’agost.

Número: 2019-0022 Data: 08/08/2019

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
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Favorable

pressupostària a l’aplicació económica número 2019/330.226.09.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local adopta el següent
ACORD:
Primer.- APROVAR el contracte de prestació de serveis presentat per Músics
de Catalunya, SCCL per dur a terme l’actuació de la Betty Orquestra, el dia 17
d’agost de 2019, en motiu de la festa d’estiu d’agost 2019, per import de
3.146€, condicionat a la modificació de crèdit 01/2019 per tal d’habilitar
consignació pressupostària a l’aplicació económica número 2019/330.226.09.
Segon.- AUTORITZAR l’Alcalde per a la signatura del contracte.

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“Més Tumàcat, SL., presenta contracte per dur a terme un l’actuació del grup

més tumàcat, el 18/08/2019, en motiu de la festa d’agost de 2019.
Consta informe de l’Àrea d’intervenció informant que s’està tramitat
l’expedient de modificació de crèdit 01/2019 per tal d’habilitar consignació
pressupostària a l’aplicació económica número 2019/330.226.09.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local adopta el següent
ACORD:
Primer.- APROVAR el contracte de prestació de serveis presentat per més
tumàcat, SL, per dur a terme l’actuació de més Tumàcat, el dia 18 d’agost de
2019, en motiu de la festa d’agost de 2019, per import de 1391’50€,
condicionat a la modificació de crèdit 01/2019 per tal d’habilitar consignació
pressupostària a l’aplicació económica número 2019/330.226.09.
Segon.- AUTORITZAR l’Alcalde per a la signatura del contracte.
Tercer.- DONAR TRASLLAT a l’Àrea de Serveis Econòmics

5.2 SERVEIS DE BENESTAR SOCIAL Expedient 2016/2019. Comunicació de
nova Junta Executiva i comissió gestora del Casal Municipal del Pensionista
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentime
nt
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Favorable

ACTA JUNTA JGL

5.1 CULTURA: Expedient 1972/2019. Contractació grup més tumàcat

Número: 2019-0022 Data: 08/08/2019

Tercer.- DONAR TRASLLAT a l’Àrea de Serveis Econòmics.”
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DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

ACTA JUNTA JGL

Així mateix, s’informa que entre les persones elegides, els membres de la
Comissió gestora són Isabel Cardoner, Pilar Martínez, Joan Gardell i Jacint
Roquer.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local adopta el següent
ACORD:
Únic.- DONAR-SE PER ASSABENTATS I RATIFICAR els càrrecs amunt
indicats, de la Junta Executiva i de la Comissió Gestora del Casal Municipal
del Pensionista de Llançà.”

Número: 2019-0022 Data: 08/08/2019

"Isabel Cardoner Paronella, actuant en nom i representació del Casal
Municipal del Pensionista de Llançà , mitjançant escrit RE 2019-E-RC-5676,
de data 24/07/2019, presenta els resultats de les eleccions realitzades el 9-072019 per escollir nova Junta executiva.
El resultat de les eleccions és el que segueix: Presidenta, Isabel Cardoner;
Vicepresident, Joan Gardell; Tresorera, Pilar Martínez; Secretari/Interventor,
Jacint Roquer; Vocals, Sara Busquets, Joaquima Mallol, Manuela Pérez,
Esperanza Burell i Isabel Jiménez.

