Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2019/23

Junta de Govern Local

Ordinària

Data

8 / d’agost / 2019

Durada

Des de les 9:00 fins a les 10:15 hores

Lloc

Sala de Juntes

Presidida per

Francesc Guisset i Lagresa

Secretària en funcions

Sílvia Tabernero Jódar

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

Sílvia Tabernero Jódar

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: 2019-0023 Data: 04/09/2019

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA JUNTA JGL

Francesc Guisset i Lagresa (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 04/09/2019
HASH: 7acd15eded20ff6f6d60a4ce3c670bd5

Carles Fita i Alegre (1 de 2)
Secretari General
Data Signatura: 04/09/2019
HASH: c6c8b4b890eec2123365dc3ae52cdaac

ACTA

Aprovació de l'acta de la sessió anterior, de data 1-08-2019
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Llegida l'acta de la sessió anterior, de data 1 d'agost de 2019, que ha estat
tramesa junt amb la convocatòria, s'aprova per unanimitat

1.2- HISENDA Expedient 2114/2019. Aprovació del Padró Fiscal llar infants
menjador juliol mensualitat agost
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer. - APROVAR el padró de la Llar d’Infants corresponent al menjador del
mes de juliol i a la mensualitat d’agost de 2019, per un import de 9.366,50.-€,
que comença pel rebut número 1951000537 a nom de la Sra. Miriam Acuña
Flores, i que acaba pel rebut número 1951000607 a nom del Sr. Sergio Vilas
Barbosa.
Segon.- DONAR TRASLLAT al departament de Recaptació per a la seva
tramitació.”

1.2.- HISENDA Expedient 2134/2019. Aprovació del Padró Fiscal Centre de Dia
juliol
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“En data 5 d’agost d’enguany, s’ha generat el padró del Centre de Dia

corresponent a la mensualitat de juliol de 2019, per un import de 5.612,69.-€,
que comença pel rebut número 1933000127 a nom del Sr. Joaquim Anglada
Garcia, i que acaba pel rebut número 1933000148 a nom del Sr. André
Willers.

Número: 2019-0023 Data: 04/09/2019

El número assignat a l’expedient és: 2114/2019.
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corresponent al menjador del mes de juliol i a la mensualitat d’agost de 2019,
per un import de 9.366,50.-€, que comença pel rebut número 1951000537 a
nom de la Sra. Miriam Acuña Flores, i que acaba pel rebut número
1951000607 a nom del Sr. Sergio Vilas Barbosa.

ACTA JUNTA JGL

“En data 1 d’agost d’enguany, s’ha generat el padró de la Llar d’Infants

El número assignat a l’expedient és: 2134/2019.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer. - APROVAR el padró de la Llar d’Infants corresponent a la mensualitat
de juliol de 2019, per un import de 5.612,69.-€, que comença pel rebut número
1933000127 a nom del Sr. Joaquim Anglada Garcia, i que acaba pel rebut
número 1933000148 a nom del Sr. André Willers.
Segon.- DONAR TRASLLAT al departament de Recaptació per a la seva
tramitació.”

“Des de la Junta del 22 de juliol de 2019, s’han generat les següents factures

que necessiten ser aprovades per la Junta de Govern Local:
Construccions Fusté, S.A., amb número de factura 4119 per import de
52.569,47€ corresponent a la certificació número 1 de la reparació de l’asfaltat
de diversos carrers.
Pro Activa Serveis Aquàtics, S.L., amb el número de factura 2019/A/2019241
per import de 23.165,30€ corresponent al servei de prevenció, vigilància i
socorrisme de les platges del mes de juliol.
Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., amb el número de factura
19SM1627/1001665 per import de 67.517,35€ corresponent al servei de
recollida de residus i neteja vial del mes de juliol.
El número assignat a l’expedient és: 2066/2019.
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

Número: 2019-0023 Data: 04/09/2019

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
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Favorable

ACTA JUNTA JGL

1.2 HISENDA Expedient 2066/2019. Factures Junta

22 de juliol:
Construccions Fusté, S.A., amb número de factura 4119 per import de
52.569,47€ corresponent a la certificació número 1 de la reparació de l’asfaltat
de diversos carrers.
Pro Activa Serveis Aquàtics, S.L., amb el número de factura 2019/A/2019241
per import de 23.165,30€ corresponent al servei de prevenció, vigilància i
socorrisme de les platges del mes de juliol.
Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., amb el número de factura
19SM1627/1001665 per import de 67.517,35€ corresponent al servei de
recollida de residus i neteja vial del mes de juliol.”

Jordi Vilas Barbosa, actuant en nom i representació de Pro-Mar 7 SL,
mitjançant escrit amb RE ENTRA-2019-3354, de data 12 d’abril de 2019,
exposa que actualment disposa de 5 m2 d’ocupació de la via pública, amb
taules i cadires, al carrer Trafalgar i carrer Mendez Núñez i sol·licita ampliar
fins a 16 m2 a cada carrer durant la temporada alta.
L'arquitecte tècnic, en data 11 de juliol de 2019, ha emès informe favorable
fent constar que cal deixar un pas lliure d’un metre a partir de l’eix dels
carrers.
La façana de l’edifici mesura 20 metres de llargada per cada carrer, el carrer
Méndez Nuñez fa 6,45 metres d’amplada i el carrer Trafalgar, 4,65 metres; per
tant, caldrà ocupar al carrer Méndez Núñez, 1,20 metres d’amplada per 13
metres i al carrer Trafalgar, 1,30 metres d’amplada per 12 metres de llarg
adossats a la seva façana.
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, e la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- CONCEDIR llicència a Pro-Mar 7 SL, per ocupar la via pública amb
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Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA JUNTA JGL

Favorable

Número: 2019-0023 Data: 04/09/2019

1.3 URBANISME, OBRES I ACTIVITATS Expedient 1527/2019. Llicències
d'Ocupació Promar 7,SL (Gelateria Dino)

taules i cadires 1,20 metres d’amplada per 13 metres al carrer Méndez Núñez,
i
1,30 metres d’amplada per 12 metres de llarg al carrer Trafalgar, amb un total
de 16 m2 a cada carrer, sempre, adossats a la seva façana, durant la
temporada alta.

Tercer.- DONAR TRASLLAT al Servei de Recaptació a efectes de cobrament i
a la Policia Municipal.
Quart.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada

Número: 2019-0023 Data: 04/09/2019

1.- L'autorització expressa de la Policia Local de Llançà, en tant que
responsable de la seguretat viària dins del casc urbà de Llançà.
2.- En cas que per motius de seguretat viaria, o bé per incompliment dels
condicionants de la llicència o per incompliment de l'ordenança de policia i
bon govern, sigui requerit perquè s'enretiri l'ocupació, aquesta s'haurà
d'enretirar sense dret a indemnització.
3.- Que es podrà autoritzar l’ocupació sempre i quan estigui a la seva façana, i
s’ocupi, únicament, fins a la meitat de la façana de cada un dels dos carrers, i
per una amplada màxima que permeti un pas lliure de 1 m a partir de l’eix del
carrer, en cada un dels dos carrers.
Segon.- APROVAR la liquidació número 1974000058, per un import de
486,20.- euros, corresponent a la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic
amb taules i cadires amb finalitat lucrativa, per la diferència de metres
sol·licitats.

ACTA JUNTA JGL

La llicència queda condicionada al compliment dels condicionants generals
que s'adjunten i els particulars següents:

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentimen
t

Luciano Martini, mitjançant escrit amb RE 2019-E-RC-5059, de data 13 de
juny de 2019, sol·licita llicència per ampliar l’ocupació de la via pública de la
seva terrassa, amb taules i cadires, fins al límit de la seva façana, a l’Avinguda
Pau Casals, 25, ocupant un espai de 6 m2 més, durant la temporada alta.
L'arquitecte tècnic, en data 19 de juny de 2019, ha emès informe favorable,
fent constar que actualment s’ocupen 10,40 m2 amb una tarima de 6,5x1,6
metres i s’hauria d’ampliar amb 3,80x1,6 metres, amb un total de 16,40 m 2.
La Policia Local, en data 11 de juliol de 2019 ha emès informe favorable, fent
constar que per ampliar l’ocupació fins al límit de la seva façana, cal repintar
l’estacionament senyalitzat com a “VETERINARI” fins al pas de vianants.
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1.3 URBANISME, OBRES I ACTIVITATS. Expedient 1476/2019. Llicències
d'Ocupació taules cadires Av.Pau Casals Pizzeria Luciano Martini

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, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- CONCEDIR llicència a Luciano Martini per ampliar amb 6 m2

1.3 URBANISME, OBRES I ACTIVITATS Expedient 1525/2019. Llicències
d'Ocupació EXPOSITOR Raquel Carrera
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

"Raquel Carrera Sin, mitjançant escrit amb RE 2420/2019, de data 18 de març
de 2019, sol·licita llicència per ocupar la via pública, amb un expositor per
promocionar els productes de la seva empresa, al carrer Castellar, 74,
ocupant 0,84 m2 de vorera.
L'arquitecte tècnic, en data 12 de juliol de 2019, ha emès informe favorable,
fent constar que l’ocupació s’hauria de fer adossada a la façana per tal de no
dificultar el pas dels vianants.

Número: 2019-0023 Data: 04/09/2019
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La llicència queda condicionada al compliment dels condicionants generals
que s'adjunten i els particulars següents:
1.- L'autorització expressa de la Policia Local de Llançà, en tant que
responsable de la seguretat viària dins del casc urbà de Llançà.
2.- L'ocupació, al realitzar-se sobre via pública, s'haurà de realitzar sobre
tarima, i sempre deixant lliure la vorera pel pas dels vianants.
3.- En cas que per motius de seguretat viaria, o bé per incompliment dels
condicionants de la llicència o per incompliment de l'ordenança de policia i
bon govern, sigui requerit perquè s'enretiri l'ocupació, aquesta s'haurà
d'enretirar sense dret a indemnització.
Segon.- APROVAR la liquidació número 1974000060, per un import de
132,60.- euros, corresponent a la taxa de l’ampliació, per l'ocupació de
terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.
Tercer.- ENCARREGAR a la brigada municipal que pinti la reserva de plaça
de la clínica veterinària més a tocar del pas de vianants, eliminant si s’escau
les marques vials al costa del pas de vianants.
Quart.- DONAR TRASLLAT al Servei de Recaptació a efectes de cobrament i
a la Policia Municipal.
Cinquè.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada

ACTA JUNTA JGL

l’ocupació de la via pública amb taules i cadires a l’Avinguda Pau Casals, 25,
ocupant un espai de 10,40 m2, en total, durant la temporada alta.

Número: 2019-0023 Data: 04/09/2019

La llicència queda condicionada al compliment dels condicionants generals
que s'adjunten i els particulars següents:
1.- L’ocupació s’ha de fer adossada a la façana per tal de no dificultar el pas
dels vianants, i s’ha de fer exclusivament per promocionar els productes de la
seva empresa, d’acord amb la llicència d’activitats que tingui concedida
d’establiment.
Segon.- APROVAR la liquidació número 1973000036, per un import de
38,60.- 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

ACTA JUNTA JGL

Consta a l’expedient informe de la Policia Local.
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, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- CONCEDIR llicència a Raquel Carrera Sin, per ocupar la via pública,
amb un expositor per promocionar els productes de la seva empresa, al carrer
Castellar, 74, ocupant 0,84 m2 de la vorera, durant tot l’any.

Desfavorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

"Eva Comerón Roqué, actuant en nom i representació de Josep Comerón
García, mitjançant escrit RE3620/2019, en data 19 d’abril de 2019, ha
sol·licitat que es pinti una plaça per a persones amb diversitat funcional al
carrer Mediterrani, 5. Adjunta còpia de la targeta blava d'aparcament que
disposen les persones amb diversitat funcional.
La Policia Local, ha emès un informe desfavorable fent constar que es tracta
d’una via amb dos sentits de circulació, amb un carril per cada sentit, sense
delimitació de carrils i d’acord amb l’Ordre VIV/561/2010, d’1 de febrer, la via
no disposa de prou amplada per la seva senyalització, sense que constitueixi
obstacle o infracció a les normes de circulació.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- DESESTIMAR la sol·licitud de Josep Comerón García, referent a
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1.3 URBANISME, OBRES I ACTIVITATS. Expedient 1439/2019. Llicència
aparcament persona amb diversitat funcional

pintar una plaça d'aparcament de persones amb diversitat funcional al carrer
Mediterrani, d’acord amb l’informe emès per la Policia Local.
Segon.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada

1.3 URBANISME, OBRES I ACTIVITATS. Expedient 1669/2019. Llicència linia
groga c/ Sant Toribi

1.3 URBANISME, OBRES I ACTIVITATS.Expedient 1698/2019. Llicències
d'Ocupació Parada llaminadura i globus
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Jose Dos Anjos Angelo, mitjançant escrit amb RE 2019-E-RE-272, de data 3
de juliol de 2019, sol·licita llicència per instal·lar una parada de llaminadures a
la plaça Major, ocupant 6 m2 de la via pública, i un lloc de venda de globus,
durant la Festa de la Vila.
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:
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Isabel Rodriguez Lopez, mitjançant escrit RE 2019-E-RC-5300, de data 28 de
juny de 2019, sol·licita que es repinti la línia groga que ja hi havia davant del
carrer Sant Toribi, 13, ja que amb les obres que es van fer, es van suprimir o
es col·loqui una senyal de prohibit estacionar, perquè si hi ha cotxes
estacionats, no es pot girar pel carrer la Torre.
La Policia Local, en data 22 de juliol de 2019, ha emès informe fent constar
que s’hauria de col·locar una senyal vertical de prohibit estacionar R-308, amb
fletxa a l’esquerra, adossat a l’inici de la façana del número 13, en sentit carrer
Afora.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- ESTIMAR la sol·licitud presentada per Isabel Rodríguez Lopez, per
col·locar una senyal vertical de prohibit estacionar al carrer Sant Toribi, 13.
Segon.- ENCARREGAR a la Brigada Municipal que col·loquin una senyal de
prohibit estacionar R-308, amb fletxa a l’esquerra, adossat a l’inici de la
façana del número 13, en sentit carrer Afora.
Tercer.- DONAR TRASLLAT al Cap de la Brigada Municipal als efectes
pertinents.
Quart.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada."

Número: 2019-0023 Data: 04/09/2019

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA JUNTA JGL

Favorable

1.3 URBANISME, OBRES I ACTIVITATS. Expedient 1545/2019. Llicències
d'Ocupació diversitat funcional Antonia Duran
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Número: 2019-0023 Data: 04/09/2019
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la via pública, durant la Festa de la Vila, 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.
2.- A la presentación de la següent documentación:
a.- Assegurança de Responsabilitat Civil.
b.- En els casos d’obligatorietat, el Certificat del Col·legi d’Enginyers
Indsutrials de Catalunya.
c.- Alta IAE autònoms.
d.- Document acreditatiu de la propietat de l’atracció.
3.- Les parades hauran de complir els requisits higiènico-sanitaris que
estableix la normativa específica aplicable als productes que es
comercialitzen.
4.- Cal disposar dels Certificats de formació en higiene alimentària dels
treballadors de la parada.
5.- Per aliments no envasats, caldrà utilitzar pantalles protectores o vitrines, i
disposar de fitxes tècniques (al·lèrgens).
6.- Tenir la parada en un estat higiènic correcte (ús de materials de fàcil neteja
i desinfecció que estiguin en bon estat de manteniment).
7.- Complir amb la normativa sanitària general, així com l’específica, en funció
dels aliments que estiguin a la venda.
8.- Mantenir el lloc de la instal·lació i els seus voltants en perfectes condicions
de neteja.
9.- Les instal·lacions o parades s’instal·laran el dia 18 d’agost, a la zona
prèviament indicada pels Serveis Tècnics Municipals.
10.- Les caravanes dels firaires hauran d’estar a darrera de les instal·lacions
esportives, a partir del 14 d’agost, i hauran de mantenir el seu voltant en
perfectes condicions de neteja i salubritat.
11.- Les parades hauran d’haver estat retirades abans de les 12 h. del dilluns
19 d’agost d’enguany.
Segon.- APROVAR la liquidació número 1977000071, per un import de
100,00.- euros, corresponent a la taxa per ocupar la via pública amb una
parada de llaminadures i venda de globus a les Festes de la Vila.
Tercer.- DONAR-NE TRASLLAT al Servei de Recaptació a efectes de
cobrament i a la Policia Municipal, per al seu coneixement i efectes.
Quart.- NOTIFICAR a les persones interessades als efectes pertinents."

ACTA JUNTA JGL

Primer.- CONCEDIR llicència a Jose Dos Anjos Angelo per instal·lar una
parada de llaminadures i venda de globus, a la plaça Major, ocupant 6 m2 de

Número: 2019-0023 Data: 04/09/2019
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Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- ESTIMAR la sol·licitud d’Antonia Duran Mauri, referent a pintar una
plaça d'aparcament de persones amb diversitat funcional. 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.
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.

ACTA JUNTA JGL

Antonia Duran Mauri, mitjançant escrit RE2019-E-RC-5131, en data 18 de
juny de 2019, ha sol·licitat que es pinti una plaça per a persones amb
diversitat funcional al carrer Migjorn. Adjunta còpia de la targeta blava
d'aparcament que disposen les persones amb diversitat funcional.
La Policia Local, en data 15 de juliol de 2019, ha emès informe fent constar
que tan el carrer Migjorn, com la Plaça Triangular no disposen de prou
amplada per la seva senyalització, sense que constitueixi obstacle o infracció
a les normes de circulació, ni s’ajustarien a l’Ordre VIV/561/2010, d’1 de
febrer, estableix les dimensions i característiques que han de regular la
senyalització per aquest tipus de reserva d’estacionament.
En el mateix informe fa constar que al C/ Puig d’Esquer, entre una zona verda
i el núm. 10, hi ha senyalitzada amb només marca vial, una plaça per a
persones amb diversitat funcional, que amb el pas del temps, el sol, la pluja,
etc.. ha perdut visibilitat i segons les darreres comprovacions està lliure de
vehicles, i per proximitat la podria utilitzar la sol·licitant i en cas que una fos
insuficient, es podria ampliar una plaça més al mateix lloc.

Tercer.- ENCARREGAR a la Brigada Municipal que repintin la zona de
reserva per a persones amb diversitat funcional, que hi ha al carrer Puig
d’Esquer i hi col·loquin una senyal d’estacionament prohibit R-308 amb la
placa complementària de “excepte minusvàlid”.
Quart.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada

1.3 URBANISME, OBRES I ACTIVITATS. Expedient 1578/2019. Llicència plaça
diversitat funcional c/ Sant Pau
Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

La Policia Local, en data 12 de juliol de 2019, ha emès informe desfavorable
fent constar que l’amplada mitja de la calçada es de 5,40m. i les voreres
0,70m. cadascuna i 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 aquest carrer no disposa de prou
amplada per a la seva senyalització, sense que constitueixi obstacle o
infracció a les normes de circulació.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- DESESTIMAR la sol·licitud de Marie Sanchez, referent a pintar una
plaça d'aparcament de persones amb diversitat funcional al carrer Sant Pau,
d’acord amb l’informe emès per la Policia Local.

ACTA JUNTA JGL

"Marie Sanchez, mitjançant escrit RE2019-E-RC-5163, en data 19 de juny de
2019, ha sol·licitat que es pinti una plaça per a persones amb diversitat
funcional al carrer Sant Pau. Adjunta còpia de la targeta blava d'aparcament
que disposen les persones amb diversitat funcional.

Número: 2019-0023 Data: 04/09/2019

Desfavorable

3.3 OBRES - Certificació núm. 1 i liquidació final d'obres pel contracte d'asfaltat
de diversos carrers de Llançà
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“La Junta de Govern Local en sessió de data de 24 de maig de 2019, va

adjudicar el contracte d'obres per la “Reparació de l’asfaltat de diversos
carrers” de Llançà a l’empresa Construccions Fusté, SA, per ser l’oferta
econòmicament més avantatjoses, pel preu de 43.445,85€ sense impostos i
9.123,62€ d’IVA, el que fa un total de 52.569,47€ IVA inclòs d’acord amb
Projecte tècnic, el Plec de clàusules administratives i Plec de prescripcions
tècniques.
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Segon.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada

Per l’interessat s’ha aportat Certificació d’obra núm. 1 per import de
52.569,47€, amb la conformitat de la Direcció facultativa de l’obra.
Les esmentades obres s’han autoritzat amb càrrec a la consignació
pressupostària 2019/150.619.13 del pressupost de despeses de l’exercici
2019 reservada a tal efecte.
Per la Direcció de l’obra s’ha emès informe que justifica la liquidació
presentada per Construccions Fusté, SA, per import de 848,62€, en concepte
d’excés d’amidaments, i n’ha donat la conformitat.

ACORDA:
Primer.- APROVAR la certificació d’obra núm.1 del contracte d’obres per la
“Reparació de l’asfaltat de diversos carrers de Llançà”, per import de
52.569,47€, a favor de Construccions Fusté, SA, d’acord amb l’adjudicació del
contracte.
Segon.- APROVAR la liquidació final d’obra del contracte per la “Reparació de
l’asfaltat de diversos carrers de Llançà”, per import de 848,62€, en concepte
d’excés d’amidaments, a favor de Construccions Fusté, SA.

Número: 2019-0023 Data: 04/09/2019

D’acord amb el que estableix 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

ACTA JUNTA JGL

Per Intervenció s’ha emès informe que acredita que consta consignació
pressupostària suficient per a la despesa proposada en concepte d’excés
d’amidaments per un import màxim de 848,62€ iva inclòs, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària número 2019/150.619.13.

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

5.3. Voluntariat: Expedient 2112/2019. conveni voluntariat Marc Serradell
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“Marc Serradell, mitjançant escrit RE 2019-E-RC-5800, de data 01/08/2019

08:52, sol·licita sigui inscrit en el Registre municipal de l'Agrupació Local de
Voluntaris de Serveis Municipals de l'Ajuntament de Llançà, ha signat el
Conveni de col·laboració per a realitzar activitats de voluntariat dels serveis
municipals, de forma gratuïta i responsable, i ha declarat no estar inhabilitat
per a les funcions publiques per sentencia ferma.
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Tercer.- NOTIFICAR el present acord a l’interessat.

Vist el que disposa el Reglament de l'Agrupació Local de Voluntaris de Serveis
Municipals de Llançà, i de conformitat amb allò establert a la ley 45/2015, de
14 de octubre, de Voluntariado, i la Llei 25/2015, del 30 de juliol, del
voluntariat i de foment de l’associacionisme.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- APROVAR el conveni de col·laboració i INCORPORAR a Marc
Serradell Subirà en l'Agrupació Local de Voluntaris de Serveis Municipals de
l'Ajuntament de Llançà, i donar-lo d’alta en el Registre Municipal de Voluntaris.

Número: 2019-0023 Data: 04/09/2019
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ACTA JUNTA JGL

Segon.- NOTIFICAR el present acord a l’interessat i DONAR TRASLLAT a
l’àrea de Cultura i Voluntariat, als efectes oportuns.”

