ACTA

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2019/25

Junta de Govern Local

Data

5 / de setembre / 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

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
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

NO

Sònia Sarola Vila

SÍ

Excuses d'assistència presentades:
1. Sílvia Barris Roca:
«Gaudeix de vacances»

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

Número: 2019-0025 Data: 24/09/2019

Extraordinària
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Tipus de convocatòria

ACTA JUNTA JGL

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

A) PART RESOLUTIVA

Aprovació de l'acta de la sessió anterior, de data 29-8-2019
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Llegida l'acta de la sessió anterior, de data 29-08-2019, que ha estat tramesa junt
amb la convocatòria, s'aprova per unanimitat.

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“Des de la Junta del 8 d’agost de 2019, s’ha generat la següent factura que
necessita ser aprovada per la Junta de Govern Local:

Pro Activa Serveis Aquàtics, S.L., amb el número de factura 2019/A/2019312
per import de 23.165,30€ corresponent al servei de prevenció, vigilància i
socorrisme de les platges del mes d’agost.
El número assignat a l’expedient és: 2329/2019.
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.

ACTA JUNTA JGL

Favorable

Número: 2019-0025 Data: 24/09/2019

1.2 SERVEI D'HISENDA Expedient 2329/2019. Proposta de Despesa

ACORDA:
Únic.- Aprovar la següent factura que s’ha generat des de la junta del dia 8
d’agost:
Pro Activa Serveis Aquàtics, S.L., amb el número de factura 2019/A/2019312
per import de 23.165,30€ corresponent al servei de prevenció, vigilància i
socorrisme de les platges del mes d’agost.”

1.2 HISENDA.- Expedient 2323/2019. Autoritzacions de Venda Ambulant
Desfavorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
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Per tot això, aquesta Junta de Govern Local

1.3 URBANISME, OBRES I ACTIVITATS. Expedient 1766/2019. Llicències
d'Ocupació
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“Genevieve Puech, mitjançant escrit RE2019-E-RC-5416, en data 9 de juliol

de 2019, ha sol·licitat que es pinti una plaça per a persones amb diversitat
funcional al carrer Abat Oliba. Adjunta còpia de la targeta blava d'aparcament
que disposen les persones amb diversitat funcional.
La Policia Local, en data 23 d’agost de 2019, ha emès un informe favorable,
que consta a l'expedient.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
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venda al mercat no sedentari dels nuclis de la Vila i del Port, presentades fins
aquesta data.
Segons disposa l’article 72 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les administracions públiques, d'acord amb el principi de
simplificació administrativa, s'han d'acordar en un sol acte tots els tràmits que, per
la seva naturalesa, admetin un impuls simultani i no sigui obligat el seu compliment
successiu.
Per aquesta raó, es procedeix a l’acumulació de les peticions esmentades
exposades a continuació:
Relació de sol·licitants:
Nom i cognoms
R.E.
Data
Lloc
Gora Diagne
2019-E-RC-5331
02/07/2019
Vila-Port
Abdou Diagne
2019-E-RC-5332
02/07/2019
Vila-Port
José Carlos Rio Ruiz
2019-E.RE-590
22/08/2019
Vila-Port
L’Assentador municipal de mercats, emet informe que queda incorporat a
l’expedient.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- DESESTIMAR les anteriors sol·licitud, pel motiu, que amb l’entrada en
vigor del nou Reglament del mercat municipal de venda no sedentària de la Vila de
Llançà, (Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 13 de 21 de gener de 2015),
el procediment de selecció per atorgar les autoritzacions, així com per cobrir les
vacants que es puguin produir entre les ja atorgades, no pot ser automàtic. Es
realitzarà en règim de concurrència competitiva, amb la convocatòria pública prèvia
i com resultat d’un procediment basat en els principis de transparència,
imparcialitat i publicitat.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades als efectes
pertinents.”

ACTA JUNTA JGL

“En data 27 d’agost de 2019, s`ha procedit a revisar totes les sol·licituds de llocs de

Primer.- ESTIMAR la sol·licitud de Genevieve Puech, referent a pintar una
plaça d'aparcament de persones amb diversitat funcional al carrer Abat Oliba.
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.

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.

ACTA JUNTA JGL

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.

Número: 2019-0025 Data: 24/09/2019

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.

Tercer.- ENCARREGAR a la Brigada Municipal, que pinti una plaça
d'aparcament de persones amb diversitat funcional al carrer Abat Oliba, a
continuació de l’apartament número 9 costat esquerra, on la via s’eixampla
fins a uns 14,00m. aproximadament sentit C/ Puig Sacalm, i col·loqui una
senyal d’estacionament prohibit R-308 amb la placa complementaria de
“Excepte minusvàlid”.
Quart.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada.
Cinquè.- DONAR TRASLLAT de l'acord al Cap de la Brigada Municipal als
efectes pertinents."

1.3 URBANISME, OBRES I ACTIVITATS. Expedient 2144/2019. Llicències
d'Ocupació PLACA GUAL
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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.

Elena Gil Burgueño, actuant en nom i representació de Hubert Berger,
mitjançant escrit RE 2019-E-RE-408, de data 22 de juliol de 2019, sol·licitant
llicència per col·locar una placa de gual al seu garatge, situat al carrer
Vilamartí, 13.
La Policia Municipal, en data 26 d’agost 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, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- CONCEDIR llicència Hubert Berger, per col·locar una placa de gual
al carrer Vilamartí, 13, 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 1902009074, per un import de 63,05.- €, corresponent a la placa
de gual número 1102 i als tràmits administratius.
2.- Número 1902009330, per un import de 8,15.- €, corresponent a la meitat
de la taxa anual per la placa de gual esmentada.
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada.
Quart.- DONAR TRASLLAT al Servei de Recaptació."

1.3 URBANISME, OBRES I ACTIVITATS. Expedient 2032/2019. Senyalització
proposada per policia
Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

La Policia Local en data 26 de juliol de 2019, ha emès informe proposant un
canvi de senyalització vial per tal de millorar i ampliar les zones d’aparcament
de motos al municipi de Llançà.
Segons l’informe, a l’aparcament del Port, caldria despintar el reservat de la
Creu Roja, ja que aquesta entitat no presta serveis ni realitza cap activitat a la
zona, i canviar-ho per una illa d’estacionaments de ciclomotors i motos, amb
una capacitat de 15 places.
A l’avinguda Pau Casals, zona 1, caldria incorporar estacionaments de
motocicletes abans del pas de vianants que es troba a l’avinguda Pau Casals,
25, amb una capacitat de 6 o 8 places. També caldria esborrar la senyal vial
d’una fletxa que està despintada al terra i una zona zebrada que també està
despintada al terra i sense cap ús.
A la mateixa avinguda, a la zona 2, s’haurien de suprimir dos estacionaments
de vehicles que hi ha davant del número 27 i 29, aconseguint una capacitat
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Favorable

Número: 2019-0025 Data: 24/09/2019

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA JUNTA JGL

Favorable

de 10 o 12 places.
D’aquesta manera es resoldria el problema d’estacionament de motos entre
l’avinguda Pau Casals i el carrer Castellar, sobre la vorera i entre els arbres
del passeig Marítim.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- DONAR CONEIXEMENT del contingut de l’informe de la Policia a
aquesta Junta de Govern Local.

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

"Antonio José Vega Rodríguez, actuant en nom i representació de ServiRovega SLU, mitjançant escrit amb RE 4553/2018, de data 24 de maig de
2018, sol·licita llicència per ocupar la via pública amb expositors per posar
fruites i verdures, a la vorera davant del seu local, al carrer Pintor Martínez
Lozano, 3, baixos, ocupant un espai de 18 m2, durant la temporada alta.
L'arquitecte tècnic, en data 4 de juliol de 2019, ha emès informe favorable. En
data 9 d’agost de 2019 es fa constar que s’ha realitzat un amidament de la
zona ocupada, resultant aquest de 18 m2 i deixant lliure l’espai acordat.
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 Servi-Rovega SLU per ocupar la via pública
amb expositors per posar fruites i verdures al carrer Pintor Martínez Lozano,
3, baixos, ocupant un espai de 18 m2, durant la temporada alta.
La llicència queda condicionada al compliment dels condicionants generals
que s'adjunten i els particulars següents:
-S’ha de realitzar cap a la vorera, enmig dels arbres, de tal manera que quedi,
un espai lliure de pas a la façana, de com a mínim 1,80 m
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Favorable

ACTA JUNTA JGL

1.3- URBANISME, OBRES I SERVEIS - Expedient 1562/2019. Llicències
d'Ocupació via pública per expositors fruita

Número: 2019-0025 Data: 24/09/2019

Segon.- ENCARREGAR a la Brigada municipal que s'efectuïn les
modificacions en les zones d'estacionament indicades, d'acord amb la part
expositiva de l'acord."

-L’ocupació no podrà tenir una llargada que sobrepassi la façana del local.
- S’haurà de col·locar amb tanca de fusta sobre la vorada per tal d’evitar que
els usuaris puguin entrar a la calçada.
- S’han d’acomplir els condicionants generals de les ocupacions de via
pública.
Segon.- APROVAR la liquidació número 1973000037, per un import de
472,50.- euros, corresponent a la taxa per l'ocupació de la via pública amb
expositors.
Tercer.- DONAR TRASLLAT al Servei de Recaptació a efectes de cobrament i
a la Policia Municipal.
Quart.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada."

Francisco Diego Jiménez Jiménez, mitjançant escrit 2019-E-RC-5316, en data
1 de juliol de 2019, ha sol·licitat que es pinti una plaça per a persones amb
diversitat funcional al carrer Josep Coll, 16. Adjunta còpia de la targeta blava
d'aparcament que disposen les persones amb diversitat funcional.
La Policia Local, en data 18 de juliol de 2019, ha emès un informe favorable,
que consta a l'expedient.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- ESTIMAR la sol·licitud de FRANCISCO DIEGO JIMENEZ JIMENEZ,
referent a pintar una plaça d'aparcament de persones amb diversitat funcional
propera al carrer Josep Coll, 16. 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
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

Número: 2019-0025 Data: 24/09/2019

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentimen
t
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Favorable

ACTA JUNTA JGL

1.3 URBANISME, OBRES I ACTIVITATS Expedient 1771/2019. Llicències
d'Ocupació PLAÇA DIVERSITAT FUNCIONAL C JOSEP COLL, 16

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Miguel Rojo Ratera, actuant en nom i representació de Blanca Rastrojo
Maestre, mitjançant escrit amb RE: 2019-E-RE-354, de data 16 de juliol de
2019, sol·licita llicència per ocupar la via pública amb terrassa oberta, amb
taules i cadires, a l’Avinguda Pau Casals, 27, ocupant un espai de 32 m2,
durant tot l’any.
L'arquitecte tècnic, en data 9 d’agost de 2019, ha emès informe favorable per
la ocupació de la via pública.
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 Blanca Rastrojo Maestre per ocupar la via
pública amb taules i cadires a l’avinguda Pau Casals, 27 ocupant un espai de
32 m2, durant tot l’any.
La llicència queda condicionada al compliment dels condicionants particulars
següents:
-L 'autorització expressa de la Policia Local de Llançà, en tant que
responsable de la seguretat viària dins del casc urbà de Llançà, pel que fa a la
ocupació dins de la calçada.

Codi Validació: 6FQWQT4YSXSSQW3FWJ676E32E | Verificació: http://llanca.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 8 de 16

Favorable

ACTA JUNTA JGL

1.3- URBANISME, OBRES I ACTIVITATS- Expedient 1851/2019. Llicències
d'Ocupació de la via pública amb taules i cadires

Número: 2019-0025 Data: 24/09/2019

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."

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Nuria Arrufat Pumareda, mitjançant escrit RE 2019-E-RE-475, de data 1
d’agost de 2019, sol·licitant que es pinti una línea groga al carrer Llibertat
cruïlla amb carrer Sant Salvador, per evitar que els cotxes estacionin i així
facilitar el gir dels vehicles.
La Policia Municipal, en data 28 d’agost 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, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- ESTIMAR la sol·licitud presentada per Nuria Arrufat Pumareda,
perquè es pinti una línia groga al carrer Llibertat a la cruïlla amb el carrer Sant
Salvador.
Segon.- ENCARREGAR a la Brigada Municipal que pintin una línia groga al
carrer Llibertat a la cruïlla amb el carrer Sant Salvador, amb una longitud de
5,00 metres de llarg, per 0,20 metres d’amplada al costat dret, sentit carrer
Sant Pere de Rodes.
Tercer.- DONAR TRASLLAT al Cap de la Brigada Municipal als efectes

Número: 2019-0025 Data: 24/09/2019

1.3 URBANISME, OBRES I ACTIVITATS. Expedient 2136/2019. Llicències
d'Ocupació
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realitzar sobre tarima, i sempre deixant lliure un espai mínim a la vorera pel
pas dels vianants de 1,5 m
-Que entre la zona ocupada que dona a la calçada i la part ocupada que dona
a la façana, s’haurà de deixar obligatòriament un pas lliure a la vorera de 1,5
m.
-S'haurà de donar compliment als condicionants establerts a l'informe de la
Policia Local de Llançà, i als condicionants particulars de la corresponent
llicència d'ocupació de via pública.
-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 1974000063, per un import de
1168,00.- 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."

ACTA JUNTA JGL

-La part d’ocupació de via pública, que es realitza sobre la calçada, s'haurà de

pertinents.
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 1852/2019. Llicències
d'Ocupació de volada per banderola lluminosa
Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

L'arquitecte tècnic, en data 9 d’agost de 2019, ha emès informe favorable, fent
constar que es tracta d’una banderola lluminosa fixada a la façana, indicativa
del local situat a la planta baixa, de 80x60, amb vinils a banda i banda.
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.

ACTA JUNTA JGL

Miguel Rojo Ratera, actuant en nom i representació de Jose Alberto Silva
Villalba, mitjançant escrit amb RE 2019-E-RE-362, de data 17 de juliol de
2019, sol·licita llicència per ocupar la volada mitjançant una banderola
lluminosa al local situat a l’Avinguda Mestral, cantonada amb el Carrer Ramón
Llull,5.

Número: 2019-0025 Data: 24/09/2019

Favorable

ACORDA:
Primer.- CONCEDIR llicència a Jose Alberto Silva Villalba per ocupar la
volada amb una banderola lluminosa i cartells de vinil a banda i banda del
local situat a l’Avinguda Mestral, cantonada amb el C/ Ramon Llull.
La llicència queda condicionada al compliment dels condicionants particulars
següents:
-L ’autorització no eximeix d’altres autoritzacions o permisos que siguin
perceptius com ara el de la Comunitat de Propietaris o en el seu defecte de la
resta de propietaris de l’edifici.
-S’ha de col·locar la banderola deixant una alçada lliure a la vorera de mínim
2,50 m.
Segon.- APROVAR la liquidació número 1978000107, per un import de
31,50.- euros, corresponent a la taxa anual per la instal·lació de banderoles i
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Per tot això, la Junta de Govern Local

cartells publicitaris a la via pública.
Tercer.- DONAR TRASLLAT al Servei de Recaptació a efectes oportuns.
Quart.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada."

1.3 URBANISME, OBRES I ACTIVITATS Expedient 2152/2019. Línia groga C/
Sarnella

1.3 URBANISME, OBRES I ACTIVITATS. Expedient 1443/2019. Llicències
Urbanístiques
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Per Junta de Gevern Local, en sessió de data 29 d’agost de 2007, es va
concedir a Inmobiliària Coll Viader SA, llicència per la construcció d’un edifici
de 15 habitatges i garatges, Fase 2, al C/ Canigó, 14, amb condicionants.
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Robert Vallmajo, mitjançant escrit RE 2019-E-RC-5854, de data 5 d’agost de
2019, sol·licitant llicència perquè es pinti una reserva de via pública al contra
gual, davant del carrer Sarnella, 2, amb la placa número 1088.
La Policia Municipal, en data 23 d’agost 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, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- CONCEDIR llicència Robert Vallmajo, per pintar una línia groga de
2,70 metres de llargada al contra gual, del carrer Sarnella, 2, per tal de poder
maniobrar 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 1902009329, per un import de 4,08.- €, corresponent a la meitat
de la taxa anual per la línia groga esmentada.
2.- Número 1902009328, per un import de 70,40.- €, corresponent la
senyalització amb pintura groga.
Tercer.- ENCARREGAR a la Brigada Municipal que pinti una línia groga de
2,70 metres, davant de la porta del garatge situat al carrer Sarnella 2, a l'altra
banda del carrer.
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

Número: 2019-0025 Data: 24/09/2019

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA JUNTA JGL

Favorable

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Sorea Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas SAU, mitjançant escrit
RE 2019-E-RE-580, de data 19 d’agost de 2019, presenta relació
individualitzada, d'abonats no domèstics del servei municipal que tenen rebuts
pendents de liquidar amb la referencia 2651281.
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 2651281.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a Sorea SAU."

3.2 SERVEIS MUNICIPALS Expedient 2341/2019. Canvis de Titularitat de Drets
Funeraris
Favorable

Tipus de votació:

Número: 2019-0025 Data: 24/09/2019
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2.3 SERVEIS I INFRAESTRUCTURES Expedient 2297/2019. Proveïment d'Aigües
(Baixa)

ACTA JUNTA JGL

Un dels condicionants de la llicència era la urbanització del vial del darrera del
cementiri, el qual s’hauria d’urbanitzar, preveient l’accés de vianants amb
rampes i escales des de la carretera del Port de la Selva.
Juan Coll Oliva, actuant en nom i representació de Inmobiliaria Coll Viader SA,
mitjançant escrit 2019-E-RE-115, de data 11 de juny de 2019, ha sol·licitat
llicència municipal per les obres d’execució complementàries d’una rampa i
una escala situada al carrer Xiprer.
L'arquitecte assessor municipal, en data 22 d’agost de 2019, ha emès informe
favorable.
L'òrgan competent per a resoldre les sol·licituds de llicències és l'AlcaldePresident de la Corporació d'acord amb el que disposa l'article 21.1.q) de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, que va
delegar la facultat a la Junta de Govern Local.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- CONCEDIR a Inmobiliaria Coll Viader SA, llicència municipal per les
obres d’execució complementàries d’una rampa i una escala situada al carrer
Xiprer.
Segon.- COMUNICAR a la persona interessada que els serveis tècnics
municipals podran accedir a l´obra per a la seva inspecció, d´acord amb l
´article 201 del TRLU DL 1/2010.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a l'interessat.
Quart.- DONAR-NE TRASLLAT a la policia local.

Unanimitat/Assentiment
“La Sra. Françoise Georgette Gaucher L’Haridon, en escrit RE núm. 3555 de

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“ La Regidora de l’Àrea d’atenció al ciutadà, Serveis municipals d’obres, Paisatge

urbà, Salut i Medi Ambient d’aquest Ajuntament, proposa la contractació d’un bus,
de màxim 35 places, per efectuar el servei de transport d’anada i tornada de Llançà
a Roses i al revés, perquè els veïns del poble puguin desplaçar-se fins a la piscina
municipal de Roses.

Número: 2019-0025 Data: 24/09/2019

3.4 SERVEIS DE SALUT. Proposta inici licitació contracte de serveis de l'autobús a la
piscina municipal de Roses.

ACTA JUNTA JGL

data 17 d’abril de 2019, sol·licita la concessió de titularitat del columbari núm.
6-D del Cementiri Els Ximblars.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- CONCEDIR a la Sra. Françoise Georgette Gaucher L’Haridon,
concessió administrativa per l’ús privatiu del columbari núm. 6-D 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 la liquidació núm. 1971001468 per un import de 300.-€, a
nom de la Sra. Françoise Georgette Gaucher L’Haridon .
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a la persona interessada.“

Per provisió d’alcaldia s’ha informat que la necessitat administrativa a satisfer
mitjançant l’esmentat contracte és aconseguir una millor qualitat de vida dels
pensionistes i/o jubilats, o gent amb necessitats especials, del municipi, mitjançant
la realització d’activitats encaminades a millorar el seu benestar, com és l’ús de
piscina.
Per la Intervenció municipal s’ha emès informe favorable a l’execució del contracte,
assenyalant l’òrgan competent i fent constar que consta consignació pressupostària
suficient per a la despesa proposada per un import màxim de 3.888.-€ iva inclòs,
amb càrrec a l’aplicació pressupostària número 2019/231.227.06, pel què fa a la
despesa per a l’exercici 2019, des de l’inici de la prestació del contracte fins a
31/12/2019, i que per la despesa corresponent per a l’exercici 2020 s’haurà de tenir
en compte la consignació pressupostària suficient en l’aprovació del pressupost de
2020 per tal que es pugui dur a terme la despesa proposada.
Per la Secretaria municipal s’ha emès informe jurídic fent contar el procediment
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S’ha redactat la Memòria justificativa del contracte a realitzar.

administratiu per a dur a terme la contractació.
Les característiques del contracte són les següents:

Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de
conformitat amb la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament
jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer. INICIAR l'expedient per a la contractació del servei d’autobús a la piscina
municipal de Roses per els pensionistes i/o jubilats, o gent amb necessitats
especials, del municipi, mitjançant procediment obert simplificat, tramitació
abreujada.
Segon. JUSTIFICAR la celebració del contracte per tal d’aconseguir una millor
qualitat de vida de la població.
Tercer. ORDENAR la redacció dels Plecs de clàusules administratives particulars i
de Prescripcions tècniques que han de regir el contracte i el procés d'adjudicació.
Quart. Que per la Intervenció municipal es faci la retenció de crèdit, que acrediti que
existeix crèdit suficient i adequat per finançar la despesa que comporta la celebració
del contracte.
Cinquè. Donar compte de totes les actuacions a aquesta Junta de Govern Local per
a que resolgui el què sigui procedent.”

4.4 SERVEI D'ESPORT. Aprovació conveni de col·laboració a subscriure entre
l’Ajuntament de Llançà i el Club Esportiu de Llançà pel finançament de l’edició
del llibre “CE Llançà, 100 anys de força, alegria i coratge”
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
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Per l'import del contracte es proposa l'adjudicació mitjançant procediment obert
simplificat de tramitació abreujada.

ACTA JUNTA JGL

Consta a l’expedient informe tècnic sobre la conveniència de no efectuar la divisió
en lots per les característiques del contracte.

Número: 2019-0025 Data: 24/09/2019

Tipus de contracte: contracte de serveis
Objecte del contracte: “Servei d’autobús piscina Roses”
Procediment de contractació: obert simplificat abreujat
Tipus de Tramitació: ordinària
Codi CPV: 60140000-1 transport no regular de passatgers
Valor estimat del contracte: 27.000€ sense impostos
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 27.000€
IVA 10 %: 2.700%
Pressupost base de licitació IVA inclòs: 29.700€
Durada del contracte: 2 anys
Pròrroga: 1 any
Lots: no es preveu la divisió en lots del contracte

5.2 SERVEIS DE BENESTAR SOCIAL. Expedient 2383/2019. Ajuts Econòmics
Casal esportiu
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

JASMINA
MARTÍNEZ
MESA,
Educadora
Social
de
l’SBAS
LLANÇÀ, mitjançant escrit RE 2019-E-RE-605, de data 23/08/2019, presenta
informe de la familia amb expedient AE2015-57 i proposa una ajuda
económica, consistent en la bonificació del 100% del cost del Casal esportiu.
Consta a l’Ordenança Fiscal 5.1 reguladora de la taxa del servei del Casal
d’Esportiu regula que podran gaudir d’una bonificació de les tarifes de ja sigui
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procediment per l’elaboració i aprovació d’un conveni que té per objecte
regular la col·laboració entre l’Ajuntament de Llançà i el Club Esportiu de
Llançà pel finançament de l’edició del llibre “CE Llançà, 100 anys de força,
alegria i coratge” amb la finalitat de donar a conèixer a la població llançanenca
la trajectòria històrica i fites aconseguides durant els 100 anys d’existència del
CE Llançà.
Per la Intervenció municipal s’ha emès informe fent constar que en el
pressupost per a l’exercici 2020 s’haurà de preveure consignació
pressupostària suficient per un import màxim de 4.623,38.-€ en relació al
pacte vuitè que consta en el conveni.
Consta a l’expedient l’esborrany del text del Conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament de Llançà i el Club Esportiu de Llançà pel finançament de l’edició
del llibre “CE Llançà, 100 anys de força, alegria i coratge”.
D’acord amb el que disposa a l’art. 6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, els art. 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre,
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques, l’art. 21 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i l’art. 8.1.b) de la Llei
19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- APROVAR el conveni de col·laboració a subscriure entre
l’Ajuntament de Llançà i el Club Esportiu de Llançà pel finançament de l’edició
del llibre “CE Llançà, 100 anys de força, alegria i coratge”, per import de
4.623,38€ IVA inclòs que cobreix la impressió de 400 exemplars.
Segon.- FACULTAR l’Alcalde-President d’aquesta corporació, el Sr. Francesc
Guisset i Lagresa, per a la signatura del conveni.
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord al Club Esportiu de Llançà i als autors del
llibre, el Srs. Carlos Chacón Belarra i Jordi González Matamoros.
Quart.- PUBLICAR l’esmentat acord a la pàgina web municipal en compliment
de la Llei 19/2013, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern.”

ACTA JUNTA JGL

“ Des de l’Àrea d’Activitats Públiques d’aquest Ajuntament s’ha iniciat el

en concepte de mensualitat en els supòsits que l’assistent social formuli la
proposta en aquest sentit; quan concorrin circumstàncies justificades i
raonades. A més, s’adjunta a l’expedient informe de l’Educadora Social on
consten aquestes circumstàncies esmentades.

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

JASMINA
MARTÍNEZ
MESA,
Educadora
Social
de
l’SBAS
LLANÇÀ, mitjançant escrit RE 2019-E-RE-604, de data 23/08/2019, presenta
informe de la familia monomarental amb expedient AE2016-762 i proposa una
ajuda económica consistent en la bonificació del casal esportiu.
Consta a l’Ordenança Fiscal 5.1 reguladora de la taxa del servei del Casal
d’Esportiu regula que podran gaudir d’una bonificació de les tarifes de ja sigui
en concepte de mensualitat en els supòsits que l’assistent social formuli la
proposta en aquest sentit; quan concorrin circumstàncies justificades i
raonades. A més, s’adjunta a l’expedient informe de l’Educadora Social on
consten aquestes circumstàncies esmentades.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- APROVAR la concessió de bonificació del 100% en la quota
d’assistència dels nens R. i J. S.J. al Casal Esportiu 2019, del cost de les
mensualitats de juliol i agost, a mitja jornada, en virtut de l’informe de
l’Educadora Social de l’SBAS LLANÇÀ.
Segon.- TRASLLADAR el present acord al departament d’Intervenció i a
l’Educadora Social, qui haurà d’informar a la família peticionària.
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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Favorable

ACTA JUNTA JGL

5.2 SERVEIS DE BENESTAR SOCIAL . Expedient 2382/2019. Ajuts Econòmics
Casal esportiu s

Número: 2019-0025 Data: 24/09/2019

Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- APROVAR la concessió de bonificació del 100% en la quota
d’assistència de la nena N.R.R. i el nen J.R.R. al Casal Esportiu 2019, del cost
de les mensualitats de juliol i agost, en virtut de l’informe de l’Educadora
Social de l’SBAS LLANÇÀ.
Segon.- TRASLLADAR el present acord al departament d’Intervenció i a
l’Educadora Social, qui haurà d’informar a la família peticionària.

