Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2020/1

Junta de Govern Local

Ordinària

Data

16 / de gener / 2020

Durada

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

Juanjo Serrán Báez

SÍ

Núria Escarpanter i Olivet

SÍ

Sara Gutiérrez Giner

SÍ

Sílvia Barris Roca

SÍ

Sònia Sarola Vila

SÍ

Una vegada verificada per la Secretària en funcions la constitució vàlida de
l’òrgan, el President obre la sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes
inclosos en l’ordre del dia
A) PART RESOLUTIVA

Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 19-12-2019
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
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Tipus de convocatòria

Número: 2020-0001 Data: 06/02/2020

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA JUNTA JGL

Francesc Guisset i Lagresa (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 10/02/2020
HASH: 7acd15eded20ff6f6d60a4ce3c670bd5

Carles Fita i Alegre (1 de 2)
Secretari General
Data Signatura: 06/02/2020
HASH: c6c8b4b890eec2123365dc3ae52cdaac

ACTA

Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior de data 19-12-2019, que ha
estat tramesa junt amb la convocatòria, i s'aprova per unanimitat, sense
esmenes.

1.1 ALCALDIA Expedient 14/2020. Recurs contenciós administratiu 348/2019
interposat per Promotora Com Sal, SL

1.1 ALCALDIA Expedient 62/2020. Recurs contenciós administratiu 363/2019
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

La Lletrada d’administració de justícia del Jutjat Contenciós Administratiu 1
Girona, mitjançant escrit RE 2020-E-RC-52, de data 09/01/2020, comunica
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"La Lletrada d’administració de justícia del Jutjat Contenciós Administratiu 1
Girona, mitjançant escrit RE 2020-E-RC-19, de data 07/01/2020, comunica
que Promotora Com Sal, SL, representada per la Procuradora Sra. Esther
Sirvent, ha interposat recurs contenciós administratiu núm.348/2019 contra el
Decret núm.1176 de 12 d’agost de 2019 de l’Alcalde-President de
l’Ajuntament de Llançà, que acordava desestimar el recurs de reposició
presentat per la recurrent en relació a les liquidacions núms.19160000264 a
270, en concepte d’Impost sobre l’increment del Valor dels terrenys de
naturalesa urbana.
Així mateix reclama a l’Ajuntament de Llançà la tramesa de l’expedient
administratiu corresponent, i cita a tots els interessats, perquè compareguin
en el procediment en el termini de nou dies.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- Comparèixer davant del Jutjat Contenciós Administratiu 1 de Girona
(UPSD Cont.Administrativa 1), en el Recurs Contenciós Administratiu núm.
348/2019.
Segon.- Trametre l’expedient administratiu al Jutjat esmentat, en format paper
i en format digital, de conformitat amb el que determinen els articles 48.4 i
49.1 de la LJCA.
Tercer.- Comunicar al Jutjat de procedència la data d’entrada en el Registre
General de l’ofici esmentat, 2020-E-RC-19, i que aquesta administració no té
coneixement de l’existència d’altres recursos contenciosos administratius en
els quals puguin concórrer els supòsits d’acumulació que preveu la llei de la
jurisdicció.
Quart.- Encarregar als serveis jurídics de la Diputació de Girona la defensa
de l’Ajuntament de Llançà en el present recurs contenciós administratiu núm.
348/2019.

Número: 2020-0001 Data: 06/02/2020

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA JUNTA JGL

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“I. Identificació de l’expedient:

Expedient número 56/2020 - P108.
II. Relació de fets:
Narcís Pararols Juanola, titular de la parada núm. 10 del mercat setmanal del
Port, mitjançant escrit R.E.: 7754/2019 de data de 23 de desembre de 2019,
informa que a passat de persona jurídica a Societat Limitada, demanant el
canvi de titularitat de la esmentada llicència a favor de “PARAROLS
COMPLEMENTS, SL.” amb CIF: B55342018.
III Fonaments de Dret:
- Article 14 del Reglament del mercat municipal de Llançà de venda no
sedentària. (BOP de Girona núm. 13 de data 21-01-2015).
- Disposició Addicional Tretzena de la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de
mesures fiscals i financeres.
- Disposició Transitòria Segona de la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures
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Favorable

Número: 2020-0001 Data: 06/02/2020

1.2 SERVEIS D'HISENDA. - Expedient 56/2020. Autoritzacions de Venda
Ambulant

ACTA JUNTA JGL

que el Sr. Louis François RIBES, representat per la Procuradora Sra.
Margarita Giró Aranda, ha interposat recurs contenciós administratiu
núm.363/2019 contra el Decret de l’Alcalde-President de l’Ajuntament de
Llançà núm.1348/2019 de 18-09-20199, que desestima el recurs de reposició
interposat contra la liquidació de plusvàlua núm.1916000618, i el Decret
núm.1385/2019, dictat en el marc de l’expedient administratiu 2485/2019.
Així mateix reclama a l’Ajuntament de Llançà la tramesa de l’expedient
administratiu corresponent, i cita a tots els interessats, perquè compareguin
en el procediment en el termini de nou dies.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- Comparèixer davant del Jutjat Contenciós Administratiu 1 de Girona
(UPSD Cont.Administrativa 1), en el Recurs Contenciós Administratiu núm.
363/2019.
Segon.- Trametre l’expedient administratiu al Jutjat esmentat, en format paper
i en format digital, de conformitat amb el que determinen els articles 48.4 i
49.1 de la LJCA.
Tercer.- Comunicar al Jutjat de procedència la data d’entrada en el Registre
General de l’ofici esmentat, 2020-E-RC-52, i que aquesta administració no té
coneixement de l’existència d’altres recursos contenciosos administratius en
els quals puguin concórrer els supòsits d’acumulació que preveu la llei de la
jurisdicció.
Quart.- Encarregar als serveis jurídics de la Diputació de Girona la defensa de
l’Ajuntament de Llançà en el present recurs contenciós administratiu núm.
363/2019.”

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“En data 2 de gener d’enguany, s’ha generat el padró de la Llar d’Infants

corresponent al menjador de desembre i la mensualitat de gener de 2020, per
un import de 6.415,75.-€, que comença pel rebut número 2051000001 a nom
de la Sra. Elisabet Acosta Corrales, i que acaba pel rebut número 2051000063
a nom de la Sra. Macarena Viñales Grau.
El número assignat a l’expedient és: 9/2019.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer. - APROVAR el padró de la Llar d’Infants corresponent al menjador de
desembre i la mensualitat de gener de 2020, per un import de 6.415,75,00.-€,
que comença pel rebut número 2051000001 a nom de la Sra. Elisabet Acosta
Corrales, i que acaba pel rebut número 2051000063 a nom de la Sra.
Macarena Viñales Grau.
Segon.- DONAR TRASLLAT al departament de Recaptació per a la seva
tramitació.”

1.2 SERVEIS D'HISENDA Expedient 3189/2019. Liquidació cànon Costes
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

En data 14 de novembre de 2019, la Direcció General de Costes remet la
liquidació provisional corresponent al cànon d’ocupació i aprofitament del

Número: 2020-0001 Data: 06/02/2020

Favorable
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1.2 SERVEIS D'HISENDA Expedient 9/2020. Aprovació del Padró Fiscal Llar
Infants desembre, assistència gener 2020

ACTA JUNTA JGL

fiscals i financeres.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- CONCEDIR el canvi de titularitat de la llicència núm. 10 del mercat
no sedentari del Port de venda de regals abans a nom del titular Narcís
Pararols Juanola , i ara a favor de “PARAROLS COMPLEMENTS, SL”.
CONDICIONANTS:
1. La llicència atorgada té una durada fins el 7-10-2025, per donar-se en la
llicència transmesa les circumstàncies previstes a l’apartat 1 de la Disposició
Transitòria Segona de la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures Fiscals i
Financeres.
2. La parada s’ubicarà en l’espai físic del mercat del Port assenyalat amb el
número 10.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a l’interessat, i DONAR-NE TRASLLAT
al Departament de Gestió Tributària als efectes d’inclusió del canvi de
titularitat a l’objecte tributari corresponent.”

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“I. Identificació de l’expedient:

Expedient número 45/2020 - P108.
II. Relació de fets:
Lamkadem El Yamani, mitjançant escrit R.E.: 7748/2019 amb data de 20 de
desembre de 2019 i que té autoritzada la llicència núm. 175 amb 6m.l. al
mercat setmanal del Port, sol·licita la baixa de la autorització esmentada.
III Fonaments de Dret:
1. L’article 15 del Reglament del mercat municipal de venda no sedentària de
la Vila de Llançà, aprovat definitivament per Decret d’Alcaldia en data
12/01/2015 preveu la renúncia expressa i escrita del titular de la concessió
administrativa.
2. L’òrgan competent per a resoldre les qüestions d’ocupació de via pública és
l’Alcalde President de la Corporació d’acord amb el que disposa l’article
21.1.q, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
que va delegar la facultat a la Junta de Govern Local.
Per tot això aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- DECLARAR EXTINGIDA a petició del seu actual titular Lamkadem El
Yamani, l'autorització administrativa corresponent a la parada núm. 175 del
mercat no sedentari del Port.

Número: 2020-0001 Data: 06/02/2020

Favorable
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1.2 SERVEIS D'HISENDA. Expedient 45/2020. Baixa parada 175 mercat Port

ACTA JUNTA JGL

domini públic marítim terreste per als serveis de temporada d’estiu 2019 per
un import final de 37.403,94.-€
En data 5 de desembre de 2019, l’enginyer municipal emet informe favorable
en relació a la liquidació provisional emesa que consta a l’expedient.
En data 10 de desembre de 2019, mitjançant resolució de l’Alcaldia se
sol.licita que es trameti la liquidació definitiva, per poder atendre el seu
pagament atès que les dades que inclouen són corresponen a les activitats
del Pla d’Usos i Serveis de Temporada de 2019.
En data 16 de desembre de 2019, la Direcció General de Costes, mitjançant
registre d’entrada número 7705, es comunica la liquidació definitiva en els
mateixos termes que la liquidació provisional.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA :
Primer.- APROVAR I ORDENAR el pagament de la liquidació corresponent al
cànon d’ocupació i aprofitament del domini públic marítim-terrestre, relativa als
serveis de temporada d’estiu de 2019, per un import de 37.403,94.-€
Segon.- NOTIFICAR el present acord al Servei Provincial de Costes de
Girona, juntament amb un exemplar de la liquidació validat per l’entitat
bancària on s’hagi realitzat l’ingrés, i DONAR TRASLLAT al departament de
Tresoreria per tal que realitzi el pagament de la liquidació esmentada.

Segon.- DONAR DE BAIXA l’objecte tributari al Padró de taxes de mercat
2020, pendent d’elaboració.
Tercer. - NOTIFICAR el present acord a l’interessat, al servei de Gestió
Tributària i al Departament de Recaptació.”

1.2.- HISENDA- Expedient 8/2020. Aprovació del Padró Fiscal Centre de Dia
desembre
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Número: 2020-0001 Data: 06/02/2020

corresponent a la mensualitat de desembre de 2019, per un import de
6.811,00.-€, que comença pel rebut número 1933000249 a nom del Sr. Josep
Baulenas Corbera, i que acaba pel rebut número 1933000275 a nom del Sr.
André Willers.
El número assignat a l’expedient és: 8/2020.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer. - APROVAR el padró del Centre de Dia corresponent a la mensualitat
de desembre de 2019, per un import de 6.811,00.-€, que comença pel rebut
número 1933000248 a nom del Sr. Josep Baulenas Corbera, i que acaba pel
rebut número 1933000275 a nom del Sr. André Willers.
Segon.- DONAR TRASLLAT al departament de Recaptació per a la seva
tramitació.”

ACTA JUNTA JGL

“En data 3 de gener d’enguany, s’ha generat el padró del Centre de Dia

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“I. Identificació de l’expedient:

Expedient número 2288/2019 – P108
II. Relació de Fets:
Que en l’aplicació del que disposa els articles 7, 9, 11 i 15 del Reglament del
mercat municipal de venda no sedentària de la Vila de Llançà, de l’article 68
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu comú de les
Administracions Públiques i segons acord de Junta de Govern Local de data
29 d’agost de 2019, en qual es va requerir a la Sra. Salud Adoración Muñoz
Martínez l’aportació de la documentació preceptiva per a la renovació de la
llicència, una vegada finalitzat el termini de la suspensió, així com que hauria
d’estar al corrent de pagament del deute contret amb aquest Ajuntament.
Que a l’esmentat Acord, se li va ADVERTIR que en el cas de no presentar la
documentació requerida i haver liquidat el deute contret amb aquest
Ajuntament, es procediria a iniciar l’expedient de revocació i extinció de la
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1.2 SERVEIS D'HISENDA.- Expedient 2288/2019. Revocació para 167 mercat del
Port

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“En data 14 de gener d’enguany s’ha generat el Padró anual 2020,

provisional, de taxes d’escombraries i clavegueram, per un import total de
1.045.924,67.-€, amb el següent detall:
Clavegueram
Concessió Aparcament Vehicles
Escombraries
Guals amb placa
Reserva via pública

199.521,62.-€.
2.600,00.-€.
821.512,32.-€.
20.052,03.-€.
2.238,70.-€.

El primer rebut, amb número 2002009149, correspon a 102 Animals de
Companyia SC i el darrer, amb número 2002018294, correspon al Sr. Rafael
Zurera Cosano.
El número assignat a l’expedient és: 114/2020 .
Per tot això, aquesta Junta de Govern adopta el següent
ACORD:
Primer.- APROVAR el Padró anual 2020 de taxes d’escombraries i
clavegueram, amb el detall abans esmentat, per un import total
d’1.045.924,67.-€.
Segon.- APROVAR el període de cobrament del padró esmentat, que queda
establert del 15 de febrer al 2 de maig, ambdós inclosos.
Tercer.- ASSENYALAR com a lloc de pagament els caixers automàtics de
”Caixabank”, per Internet a www.llanca.cat, o en les entitats col·laboradores
següents: BBVA, Banco Santander, Bankia i Banc Sabadell. Als contribuents
que tinguin domiciliat el pagament a través d’una entitat bancària, se’ls
passarà el rebut directament a la mateixa.

Codi Validació: 4LFHMM2R5M62C6WRP732DXWWS | Verificació: https://llanca.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 7 de 21

Favorable

ACTA JUNTA JGL

1.2.-HISENDA.-PADRÓ TAXES 2020-Expedient 114/2020. Aprovació del Padró
Fiscal

Número: 2020-0001 Data: 06/02/2020

llicència.
Una vegada ha estat legalment notificat l’Acord de Junta de Govern Local, i
transcorregut el temps legalment establert i no haver-se aportat la
documentació requerida ni presentada cap al·legació al respecte,
La Junta de Govern Local adopta el següent
ACORD:
Primer.- DECLARAR REVOCADA I EXTINGUIDA l’autorització de la llicència
de la parada núm. 167 del mercat no sedentari del Port, qui ha estat titular fins
a la data d’avui Salud Adoración Muñoz Martínez.
Segon.- DONAR DE BAIXA del Padró de taxes de mercats a Salud Adoración
Muñoz Martínez.
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a la interessada, al servei de Gestió
Tributària i al Departament de Recaptació”.

Quart.- ASSENYALAR que, finalitzat el termini establert, els rebuts que no
hagin estat liquidats seran exigits pel procediment de cobrament en via
executiva i meritarà el corresponent recàrrec de constrenyiment, interessos de
demora i costes.
Cinquè.- EXPOSAR al públic l’esmentat padró durant un termini de vint dies,
a comptar des del dia següent al de la publicació de l’anunci en el BOP, als
efectes de possibles al·legacions que els interessats estimin adients.
Sisè.- DONAR TRASLLAT al servei de Recaptació als efectes pertinents.”

1.2.- SERVEI D'HISENDA.- Expedient 95/2020. Ampliació de parada de Venda
Ambulant

1.3 - URBANISME, OBRES I ACTIVITATS - Expedient 3102/2019. Plaça diversitat
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Identificació de l’expedient
Expedient número 95/2020 P108, relatiu a l’ampliació de la parada núm. 130
del mercat setmanal del Port.
II. Antecedents:
1.- Omar El Kabdani, mitjançant escrit amb RE. 73/2020 de data 13 de gener
de 2020, per ampliar en 2 ml la seva parada núm. 130 al mercat setmanal del
Port.
2.- L’Assentador municipal de mercats ha emès informe favorable que consta
incorporat a l’expedient.
III. Fonaments de Dret:
Article 12 del Reglament del mercat municipal de venta no sedentària de la
Vila de Llançà, aprovat definitivament per Decret d’Alcaldia en data 12-012015, regula les ampliacions dels llocs de venda.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- ESTIMAR la sol·licitud del Sr. Omar El Kabdani i a tal efecte
AMPLIAR en 2 metres lineals el seu lloc de venda núm. 130 del mercat
setmanal del Port, amb la qual cosa la seva parada passarà dels actuals 6ml.
a tenir una longitud total de 8 ml.
Segon.- APROVAR la liquidació de taxes de mercat núm. 2076000002 per
import de 95,80.-€ a nom de Omar El Kabdani, corresponent al 2 ml. ampliats,
d’acord amb l’article 4. 1) de l’Ordenança fiscal núm. 4.25.- taxa per la
prestació de serveis de mercats.
Tercer.- MODIFICAR l’objecte tributari corresponent al Padró anual de taxes
de mercat.
Quart.- NOTIFICAR el present acord i la liquidació a l’interessat i
TRASLLADAR-LO al Departament de Recaptació d’aquest Ajuntament per a
la gestió de cobrament.”

Número: 2020-0001 Data: 06/02/2020

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA JUNTA JGL

Favorable

funcional

Una (1) al C/ Gravina cruïlla amb C/ Castellar.
Una (1) a l’aparcament enfront la Casa del Mar.
Una (1) a l’aparcament de la Plaça del Port.
Quatre (4) a l’aparcament del Port.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- DESESTIMAR la sol·licitud de Francisco Pilares Marchad, referent a
pintar una plaça d'aparcament per a persones amb diversitat funcional al
carrer Magallanes, tal i com es fa constar a l’informe emès per la Policia
Local.
Segon.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada.”

1.3 URBANISME, OBRES I ACTIVITATS. Expedient 3245/2019. Llicències
d'Ocupació- Fires Festa Major Sant Vicenç
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Joan Bagó Ferres, mitjançant escrit amb RE 2020-E-RC-80, de data 13 de
gener de 2020, sol·licita llicència per instal·lar diferents parades de fires,
ocupant la via pública, durant la Festa de Sant Vicenç, a l’aparcament del
carrer Requesens.
S’adjunta el següent llistat amb totes les persones interessades en instal·lar
una parada de fires:
Adrian Dos Anjos Angela, ocupant 12 m2 amb una atracció de pesca d’ànecs.
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"Rosa Pilares Nevot, actuant en nom i representació de Francisco Pilares
Marchad, mitjançant escrit RE 2019-E-RC-7499, en data 22 de novembre de
2019, ha sol·licitat que es pinti una plaça per a persones amb diversitat
funcional al carrer Magallanes. Adjunta còpia de la targeta blava d'aparcament
que disposen les persones amb diversitat funcional.
La Policia Local, en data 5 de desembre de 2019, ha emès un informe fent
constar que el C/ Magallanes es tracta d’una via dividida en dos trams, tots
dos sense sortida, i que la major part de l’amplada del tram més proper al nº 7
es troba ocupada per una OVP autoritzada amb tarima de terrassa – bar, i
l’altre tram es troba ocupat per una zona senyalitzada com a reserva de
càrrega i descàrrega.
A més a més, a l’informe de la Policia es fa constar que hi ha un total de set
places d’estacionament, reservades a persones amb mobilitat reduïda, en les
proximitats del carrer Magallanes, totes elles d’us general per qui disposi de la
corresponent targeta acreditativa.

Número: 2020-0001 Data: 06/02/2020

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA JUNTA JGL

Desfavorable

Lluis Carbonés Prat, ocupant 12 m 2, amb una atracció de tir, i 40 m 2 amb una
atracció de tren infantil.
José Dos Anjos Angela, ocupant 12 m 2, amb una parada de llaminadures i
venda de globus.
Fernando Augusto Rodriguez Dos Santos, ocupant 60 m 2 amb una atracció
anomenada “Toro Raider Bull”.
José Manuel Raul de los Angeles, ocupant 65 m 2, amb una atracció de
scalextric.
Adriano Dos Anjos, ocupant 30 m2, amb una atracció de torets infantils.
Francisco Raul Pereira, ocupant 24 m2, amb una atracció de pista americana.

1.- Cada parada haurà de disposar d’un extintor tipus PABC de 6 kg.
2.- A la presentació de la següent documentació:
Assegurança de Responsabilitat Civil.
Declaració jurada d’exoneració de qualsevol tipus de responsabilitat a
l’Ajuntament de Llançà.
Alta IAE autònoms.
Document acreditatiu de la propietat de l’atracció.
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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 Joan Bagó i totes les persones interessades
que consten en el llistat de la part expositiva, per ocupar la via pública, durant
la Festa de Sant Vicenç, des del dia 15 al 19 de gener de 2020.
L’efectivitat de la present autorització queda sotmesa al compliment de les
següents condicions:

ACTA JUNTA JGL

Francisco Raul Pereira, ocupant 20 m2, amb una atracció anomenada “baby
volador”.

Número: 2020-0001 Data: 06/02/2020

Joan Bagó, ocupant 91 m2, amb una atracció de pista infantil.
Ramon López López, ocupant 50 m2, amb llits elàstics.

3.- Un cop instal·lada l'atracció, i abans de la seva posta en funcionament,
hauran d'acreditar la possessió del corresponent certificat d’assentament i
muntatge, visat pel Col·legi Oficial corresponent, acreditatiu que l'atracció
reuneix les condicions d'idoneïtat i tècniques suficients per a garantir
correctament la seguretat de les persones. Així mateix totes les instal·lacions
hauran de comptar amb el control inicial favorable per part d’una entitat de
control autoritzada que hagi inspeccionat el seu muntatge i comprovat el seu
funcionament.
4.- Un document certificant que les fires estan construïdes amb material
ignífug.

7.- Les instal·lacions o parades s’instal·laran el dia 15 de gener de 2020, a la
zona prèviament indicada pels Serveis Tècnics Municipals.
8.- Les caravanes dels firaires hauran d’estar a l’aparcament on es realitza el
mercat del Port, al Sant Carles, a partir del 13 de gener de 2020, i hauran de
mantenir el seu voltant en perfectes condicions de neteja i salubritat.
9.- Les parades hauran d’haver estat retirades abans de les 12 h. del dilluns
20 de gener d’enguany.
10.- Estar al corrent de pagament de les taxes d’ocupació de la via pública
d’altres anys.

ACTA JUNTA JGL

6.- El nivell sonor de la música de les atraccions i parades s’haurà d’ajustar
per no provocar molèsties als veïns.

Número: 2020-0001 Data: 06/02/2020

5.- Mantenir el lloc de la instal·lació i els seus voltants en perfectes condicions
de neteja.

1.3 URBANISME, OBRES I ACTIVITATS. Expedient 3167/2019. Llicències
Urbanístiques infraestructrura telecomunicacions
Desfavorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

"OFG Adquisiciones e Ingenieria SL, actuant en nom i representació de
Telxius Torres España SLU, mitjançant escrit 2019-E-RE-1437, de data 2 de
desembre de 2019, presenta declaració responsable per a la instal·lació d’una
infraestructura de telecomunicacions a la carretera de Port Bou, s/n, a la
parcel·la cadastral 2913114EG1921S0001HL.
L'arquitecte assessor municipal, en data 10 de gener de 2020, ha emès
informe desfavorable fent constar que segons el projecte presentat, es pretén
instal·lar la infraestructura en sòl no urbanitzable.
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Segon.- DONAR TRASLLAT d'aquest acord a la Policia Local pel seu
coneixement i efectes.
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“Fernando Fernandez Soriano, actuant en nom i representació de Creu Roja

Espanyola a Llançà, mitjançant escrit RE 2019-E-RE-827, de data 23 de
setembre de 2019, ha sol·licitat que es col·loquin cartells que facilitin la
localització del seu local situat al carrer Castellar i que s’indiqui que l’espai
que tenen de reserva de la via pública al carrer Canigó, és pel seu ús
exclusiu.
La Policia Municipal, en data 5 de novembre 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 Creu Roja Espanyola a Llançà,
per col·locar un rètol informatiu on hi consti “Creu Roja”, amb el seu
pictograma i una fletxa que indiqui a la dreta, a l’Avinguda Pau Casals, a prop
del parc infantil El Camp, en el mateix suport que indica “Port de Llançà”.
Segon.- ESTIMAR la sol·licitud presentada per Creu Roja Espanyola a Llançà,
per canviar la placa complementària de reserva d’estacionament, que hi ha al
carrer Canigó, per una que indiqui “excepte vehicles autoritzats”.
Tercer.- ENCARREGAR a la Brigada Municipal que col·loqui un rètol
informatiu on hi consti “Creu Roja”, amb el seu pictograma i una fletxa que
indiqui a la dreta, a l’Avinguda Pau Casals, a prop del parc infantil El Camp,
en el mateix suport que indica “Port de Llançà” i que canviïn la placa
complementària de reserva d’estacionament, que hi ha al carrer Canigó, per
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Favorable

ACTA JUNTA JGL

1.3 URBANISME, OBRES I ACTIVITATS Expedient 2624/2019. vialitat. Canviar
cartell reserva via pública i afegir un d'indicador

Número: 2020-0001 Data: 06/02/2020

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.- DENEGAR a Telxius Torres España SLU, la llicència municipal per
instal·lar una infraestructura de telecomunicacions, a la finca situada a la
carretera de Portbou, s/n, amb el número de referència cadastral
2913114EG1921S0001HL, d’acord amb l’informe emès per l’arquitecte
assessor municipal atès que es tracta de sòl no urbanitzable.
Segon.- APROVAR la liquidació número 2063000004 per un import de
108,74.- euros, corresponent a la taxa administrativa.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a la persona interessada.

una que indiqui “excepte vehicles autoritzats”.
Quart.- DONAR TRASLLAT al Cap de la Brigada Municipal i a la Policia Local
als efectes pertinents.
Cinquè.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada.”

2.3 SERVEIS I INFRAESTRUCTURES. Pròrrogues autoritzacions concessions
administratives per ocupar terrenys de domini públic en la zona marítimaterrestre de Llançpa
Favorable

Tipus de
votació:
Unanimitat/A
ssentiment

1
2
3
4

Descripció activitat

Adjudicatari

Activitats
nàutiques
SK Kayak Escola de Piragüisme SL
sense motor
Activitats
nàutiques
Water Sports Llançà SL
sense motor
Guingueta-Bar
Sandra Costart Vilalta
Guingueta-Bar
Pol Macau Sala

Import/cànon
adjudicació
2.700€
1.800€
14.040€
10.000€

D’acord amb la clàusula sisena “Durada i pròrroga” del Plec de Clàusules
econòmiques, administratives i tècniques que ha de regir el procediment per a
l’atorgament d’autoritzacions municipals per a l’explotació a les platges de
Llançà, les pròrrogues de les autoritzacions seran sol·licitades de manera
expressa pels adjudicataris abans del 15 de desembre de l’any anterior, i per a
la seva concessió, s’haurà d’acreditar que no existeixin deutes pendents amb
l’Ajuntament de Llançà.
Els adjudicataris anteriorment esmentat han presentat les corresponents
sol·licituds per demanar la pròrroga de les concessions per una temporada
més.
Segons disposa l’article 57 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques l’òrgan administratiu que
iniciï o tramiti un procediment, qualsevol que hagi estat la seva forma
d’iniciació, podrà disposar, d’ofici o a instància de part, la seva acumulació a
altres amb els que guardi identitat substancial o íntima connexió, sempre que
sigui el mateix òrgan qui hagi de tramitar i resoldre el procediment.

Número: 2020-0001 Data: 06/02/2020

Lot
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concessió de les Autoritzacions per a l’ocupació de terrenys de domini públic
en la zona marítimo- terrestre per l’explotació de serveis a les platges, pel
termini d’un any, amb possibilitat de pròrrogues successives per temporada
fins a un màxim de 3 (anys 2020 a 2022), sempre que l’adjudicatari ho sol·liciti
de manera expressa abans del 15 de desembre de l’any anterior, a les
persones i per l’import d’adjudicació que s’indica a continuació:

ACTA JUNTA JGL

“ La Junta de Govern Local en sessió de data 1 d'abril de 2019 va aprovar la

Número: 2020-0001 Data: 06/02/2020
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S’ha fet contar que els adjudicataris de la concessió administrativa van
presentar la sol·licitud de pròrroga corresponent en temps i forma.
Els Serveis de Recaptació Municipal de l'Ajuntament de Llançà han emès
certificat que acredita que Pol Macau Sala, Sandra Costat Vilalta i les
empreses Water Sports Llançà, SL i SK Kayak Escola de Paragüisme, SL, es
troben al corrent dels pagaments amb aquest Ajuntament.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- PRORROGAR la concessió de l’autorització per l’ocupació de
terrenys de domini públic en la zona marítima- terrestre a les empreses
següents:
Pròrroga concessió autorització a la Platja del Cau del Llop de Llançà per
l’explotació del servei “Guingueta-bar”, a favor de l’adjudicatari Pol Macau
Sala i per un cànon d’explotació de 10.000€.
Pròrroga concessió autorització a la Platja de Grifeu de Llançà per
l’explotació del servei “Guingueta-bar”, a favor de l’adjudicatari Sandra Costart
Vilalta i per un cànon d’explotació de 14.040€.
Pròrroga concessió autorització a la Platja del Port de Llançà per l’explotació
de l’activitat “Activitats nàutiques sense motor”, a favor de l’empresa
adjudicatària Water Sports Llançà S.L. i per un cànon d’explotació de 1.800€.
Pròrroga concessió autorització a la Platja del Port de Llançà per l’explotació

ACTA JUNTA JGL

Per aquesta raó es procedeix a l’acumulació de les peticions que s’exposaran
a continuació:
Pol Macau Sala, mitjançant registre d’entrada 2019-E-RC-7058 de
data 25 d’octubre de 2019, sol·licita la renovació de l’autorització per
l’ocupació de terrenys de domini públic en la zona marítima- terrestre
de la Platja del Cau del Llop de Llançà per l’explotació del servei
“Guingueta-bar”.
Sandra Costat Vilalta, mitjançant registre d’entrada 2019-E-RC-7615
de data 5 de desembre de 2019, sol·licita la renovació de l’autorització
per l’ocupació de terrenys de domini públic en la zona marítimaterrestre de la Platja de Grifeu de Llançà per l’explotació del servei
“Guingueta-bar”.
Javier Bartolome Garcia Pérez, en representació de l’empresa Walter
Sports Llançà, SL, mitjançant registre d’entrada 2019-E-RE-1515 de
data 11 de desembre de 2019, sol·licita la renovació de l’autorització
per l’ocupació de terrenys de domini públic en la zona marítimaterrestre de la Platja del Port de Llançà per l’explotació de l’activitat “
Activitats nàutiques sense motor”.
Pau Calero Figueras, en representació de l’empresa SK Kayak
Escola de Paragüisme, SL, mitjançant registre d’entrada 2019-E-RE1538 de data 13 de desembre de 2019, sol·licita la renovació de
l’autorització per l’ocupació de terrenys de domini públic en la zona
marítima- terrestre de la Platja del Port de Llançà per l’explotació de
l’activitat “ Activitats nàutiques sense motor”.

Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Per acord de la Junta de Govern de data 24 d’octubre de 2019, es va aprovar
l’expedient per a la contractació del servei de càtering amb empresa externa
consistent en l’elaboració de menjar cuinat i el seu posterior transport fins els
centres assenyalats en les característiques del contracte, mitjançant
procediment obert no harmonitzat, tramitació ordinària, es varen aprovar els
Plecs de clàusules administratives particulars i Plecs de prescripcions tècniques,
i es va obrir la licitació.
Les característiques del contracte són les següents:
Tipus de contracte: contracte de serveis
Objecte del contracte: “Servei de càtering al Centre de Dia, a la Llar d’Infants i als Casals d’estiu”
Procediment de contractació: obert no harmonitzat
Tipus de Tramitació: ordinària
Codi CPV: 55523000-2 servei de subministrament de menjars per altres empreses i institucions
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2.4 SERVEIS D'ENSENYAMENT Expedient 1430/2019. Contractació servei
càtering. Aprovació Plecs (II) i obertura licitació

ACTA JUNTA JGL

de l’activitat “Activitats nàutiques sense motor”, a favor de l’empresa
adjudicatària SK Kayak Escola de Paragüisme, SL i per un cànon d’explotació
de 2.700€.
Segon.- La DURADA de les pròrrogues s’entenen per una temporada més i el
cànon d’explotació corresponent s’ha de fer electiu de la següent manera:
50% del cànon abans del dia 15 de juny.
50% restant abans del dia 31 de juliol.
Tercer.- Les pròrrogues de les concessions queden CONDICIONADES a les
especificacions que determina la clàusula sisena del Plec de Clàusules
econòmiques, administratives i tècniques, i que a continuació és transcriuen:
La pròrroga comprèn –com a màxim- la temporada estiuenca entre el
Diumenge de Rams (Setmana Santa) i l’últim cap de setmana de setembre, o
aquella que sigui aprovada pels organismes competents.
La pròrroga resta condicionada a l’aprovació de la distribució dels usos de
temporada a les platges del terme municipal de Llançà, i mar territorial, per
part del Servicio Provincial de Costas en Girona, u organisme competent
autonòmic i/o estatal.
Així mateix, la concessió de les eventuals pròrrogues quedarà condicionada
al compliment, en tot moment, del requisit de la vida útil dels materials
emprats (quiosc, taules, cadires, embarcacions de vela lleugera, piragües,
patins, gòndoles, windsurfs, kitesurfs, etc.) que es fixa en 8 anys.
Si fos el cas, la pròrroga queda condicionada al previ pagament de les
liquidacions i sancions per excés d’ocupació o d’altres incompliments en
matèria de domini públic marítimo-terrestre que eventualment puguin imposar
l’Ajuntament, l’Administració de l’Estat o Autonòmica a l’adjudicatari, o a
l’Ajuntament per causa dels incompliments d’aquell.
Quart.- NOTIFICAR la pressent resolució a l’adjudicatari del contracte.
Cinquè.- DONAR TRASLLAT de l’esmentat acord al servei d’intervenció.”
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Abans de l’obertura de l’eina del sobre digital, en data 7 de novembre de 2019,
l’empresa Fundació Catalana de l’Esplai, com a prestadora del servei a
l’actualitat, presenta escrit d’al·legacions (R.E. núm. 1229), fent constar un
defecte esmenable en el Plec de clàusules administratives referent a la no
inclusió en els mateixos de la clàusula de subrogació de personal segons
Conveni sectorial, el “Conveni Col·lectiu de les Col·lectivitats de Catalunya”.
Per Decret d’Alcaldia de data 12 de novembre es va resoldre suspendre l’acte
d’obertura dels sobres digitals fins a la resolució de l’escrit interposat per
FUNDESPLAI, i es va publicar Anunci a la Plataforma de contractació de
l’Ajuntament ( www.llanca.cat ).
Es va efectuar requeriment a Fundació Catalana de l’Esplai per tal d’ampliar la
informació del personal a subrogar, en aplicació del que disposa l’art. 130 de la
Llei de Contractes del Sector Públic.
L’art. 130 de la Llei de Contractes del Sector Públic assenyala les condicions de
subrogació en contractes de treball, i estableix que els Plecs hauran de recollir
aquesta exigència en virtut de norma legal o Conveni col·lectiu, i hauran de
donar la informació sobre les condicions dels contractes dels treballadors als
quals afecti la subrogació que sigui necessària per permetre l’avaluació exacta
dels costos laborals que implica aquesta mesura.
Pel que fa als Plecs de Prescripcions tècniques, i per l’òrgan de contractació,
s’han incorporat especificacions concretes en relació a la preparació d’alguns
menús.
Per tot, i d’acord amb el que disposa l’art. 130 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. ESTIMAR les al·legacions interposades per Fundació Catalana de
l’Esplai, i modificar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars amb la
incorporació de la clàusula referent a la subcontractació (clàusula 31.f).
Segon. APROVAR ELS PLECS de Clàusules Administratives Particulars i Plec
de Prescripcions Tècniques que regiran el contracte.
Tercer. 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.
Quart. Designar als membres de la Mesa de contractació i publicar la seva
composició en el perfil de contractant:
-Francesc Guisset i Lagresa, que actuarà com a President de la mesa.
-Núria Escarpanter i Olivet, Vocal (regidora).
-Carles Fita i Alegre, Vocal (Secretari de la Corporació).
-Sara Gutiérrez i Giner, Vocal (Interventora acctal. de la Corporació).
-Sílvia Tabernero i Jódar, que actuarà com a Secretària de la Mesa.

Número: 2020-0001 Data: 06/02/2020

IVA 10 %: 22.035,48 €

ACTA JUNTA JGL

Valor estimat del contracte: 220.354,80 € (dues anualitats)
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 220.354,80 €
Pressupost base de licitació IVA inclòs: 242.390,28 €
Durada del contracte: 2 anys
Lots: no es preveu la divisió en lots del contracte

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 Plec de Prescripcions Tècniques.

3.2 SERVEIS MUNICIPALS Expedient 3027/2019. Canvis de Titularitat de Drets
Funeraris
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

4.4 ESPORTS: Expedient 3212/2019. inscripció Club de REM "Potamolles"
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Número: 2020-0001 Data: 06/02/2020

setembre de 2019, sol.licita el canvi de titularitat del nínxol núm. 917 del
cementiri del Port a favor de la seva filla Montserrat Sánchez Fariña.
Vistos els documents obrants a l’expedient, la Junta de Govern Local
ACORDA
Primer.- AUTORITZAR a la Sra. Marcelina Fariña Díaz el canvi de titularitat
del nínxol núm. 917 del cementiri del Port a favor de la seva filla Montserrat
Sánchez Fariña.
Segon.- APROVAR la liquidació núm. 1971001473 per un import de 16,25.-€,
a nom de la Sra. Marcelina Fariña Díaz.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a les interessades i donar trasllat al
Servei de Recaptació.”

ACTA JUNTA JGL

“La Sra. Marcelina Fariña Díaz, en escrit RE núm. 6282 de data 9 de

“Potamolles”, mitjançant escrit RE 2019-E-RE-1467, de data 04/12/2019
16:56, sol·licita la inscripció del Club de Rem “Potamolles” al registre d'entitats
municipals de l’Ajuntament de Llançà.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- INSCRIURE al Club de Rem “Potamolles” l’esport en el registre
municipal d’entitats de l’Ajuntament de Llançà.
Segon.- COMUNICAR que les associacions inscrites estan obligades a
notificar al Registre tota modificació de les dades dins del mes següent a què
es produeixi,especialment les que fan referència a modificacions dels estatuts,
canvi de domicili i renovació de càrrecs de la Junta. El pressupost i el
programa anual d’activitats es comunicaran en el mes de gener de cada any.
L’ incompliment d’aquestes obligacions faculta l’Ajuntament a donar de baixa
l’associació en el Registre.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a l’ interessat .”
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“JOAQUIM MARTINEZ PI actuant en representación del Club de Rem

4.4 SERVEI ESPORTS. Aprovació certificació 2 i liquidació final d'obra del
contracte d'ampliació del pavelló municipal de Llançà

5.2 SERVEIS DE BENESTAR SOCIAL Expedient 3296/2019. Ajut en matèria
d'àpats a domicili
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Codi Validació: 4LFHMM2R5M62C6WRP732DXWWS | Verificació: https://llanca.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 18 de 21

" La Junta de Govern Local en sessió de data 15 de febrer de 2019, va
adjudicar el contracte menor d’obres pels treballs d’ “ampliació de la terrassa
sud-est del Pavelló municipal” a l’empresa Diego Pérez Serralleria, S.L., per
import de 39.369 € sense impostos, i 8.267,49 € d’IVA, el que fa un total de
47.636,49 € IVA inclòs, d’acord amb Projecte tècnic de l’actuació.
En data 14 de gener de 2020, mitjançant registre d’entrada 2020-E-RC-87, per
l’interessat s’ha aportat Certificació d’obra núm. 2 i 3 relativa a les obres que
restaven pendent derivades dels treballs d’ampliació del pavelló poliesportiu
de Llançà, per import de 9.196,80€ i 4.167,93€ respectivament, de conformitat
amb la Direcció facultativa de l’obra.
D’acord amb els imports d’obra executada i liquidada, s’observa un accés
d’amidament de 4.167,93€ que han estat informats favorablement per la
Direcció facultativa de l’obra i pels Serveis d’Intervenció s’ha emès informe
que acredita l’existència de crèdit per fer fronts a la despesa proposada per un
import màxim de 4.167,93€ IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
número 2019/342.619.10.
Les esmentades despeses s’imputaran a l’aplicació pressupostària
2019/342.619.10 del pressupost de despeses corresponent a l’exercici 2019.
D’acord amb el que disposen els art. 118 i 131 i de conformitat amb l’establert
en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, pel
qual s’aprova la Llei de Contractes del Sector Públic, aquesta Junta de
Govern Local
ACORDA:
Primer.- APROVAR la certificació d’obra núm. 2, del contracte menor d’obres
pels treballs d’ “ampliació de la terrassa sud-est del Pavelló municipal”, per
import 9.196,80€ IVA inclòs, a favor de l’empresa Diego Pérez Serralleria,
S.L..
Segon.- APROVAR la certificació d’obra núm. 3 i liquidació final de l’obra del
contracte menor d’obres pels treballs d’ampliació de la terrassa sud-est del
Pavelló municipal, per import 4.167,93€ IVA inclòs IVA inclòs, a favor de
l’empresa Diego Pérez Serralleria, S.L..
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a l’interessat.
Quart.- DONAR TRASLLAT de l’esmentat acord al servei d’Intervenció
municipal.”

Número: 2020-0001 Data: 06/02/2020

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA JUNTA JGL

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentim
ent

L’Ajuntament de Selva de Mar està interessat en posar a disposició dels
ciutadans del seu municipi que facin ús de les instal·lacions del Centre de Dia
i acolliment diürn, el servei transport adaptat a domicili que presta l’Ajuntament
de Llançà i de que enguany se’n beneficien els ciutadans del seu municipi i els
de Port de la Selva.
Per tot això, i després de valorar l’entrada en el circuit que engloba el servei
de transport adaptat als usuaris de la població de La Selva de Mar, es fa
necessari la celebració d’un conveni amb l’Ajuntament de La Selva de Mar per
regular el mencionat servei i el seu finançament.
Consta a l’expedient l’esborrany del text del Conveni entre l’Ajuntament de
Llançà i l’Ajuntament de Selva de Mar per al trasllat d’usuaris al Centre de Dia
de Llançà.
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

Número: 2020-0001 Data: 06/02/2020

Favorable
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5.2 SERVEIS DE BENESTAR SOCIAL. Aprovació Conveni entre l'Ajuntament de
Llançà i l'Ajuntament de la Selva de Mar per la prestació del servei de transport
adaptat als usuaris del Centre de Dia de Llançà

ACTA JUNTA JGL

" AMANDA ALVAREZ FERNANDEZ, Treballadora Social de l’SBAS Llançà,
mitjançant escrit RE 2019-E-RE-1611, de data 23/12/2019 , presenta proposta
d’ajuda a un matrimoni amb problemes d’autonomia.
Proposa que el Sr. Angel Rastrollo Casillas i la seva esposa puguin fer ús del
Servei d’àpats del Centre de Dia Albera-Cap de Creus, portats per personal de
Creu Roja Llançà, fins al seu domicili, de dilluns a divendres, amb despeses a
càrrec de la familia.
Per tot això, aquesta Regidoria proposa l'adopció del següent
ACORD:
Primer.- DONAR CONFORMITAT que el Sr. Angel Rastrollo Casillas i la seva
esposa gaudeixin del Servei d’àpats del Centre de Dia Albera- Cap de Creus
de Llançà, portats fins al domicili del c/ Pujolar, 6 per personal de Creu Roja
Llançà, de dilluns a divendres, amb despeses a càrrec de la família.
Segon.- DETERMINAR que la durada serà la que estipuli el personal de
l’SBAS Llançà, amb un període màxim d’un any, revisable en base a la
situació i evolució de les persones beneficiàries.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a Creu Roja Llançà , a la Treballadora
Social qui haurà d’informar del seu contingut als beneficiaris i a la Direcció del
Centre de Dia.”

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“ Pro-Activa Serveis Aquàtics, S.L., és l’adjudicatària del contracte del Servei

de prevenció, vigilància, salvament i socorrisme a les platges de Llançà, per
acord de la Junta de Govern Local de data 25 de maig de 2017, pel termini de
2 temporades, corresponents als estius 2017 i 2018, del 24 de juny a l’11 de
setembre, ambdós inclosos.
D’acord amb la clàusula sisena dels Plecs de clàusules administratives
particulars, el contracte pot ser objecte de dues pròrrogues, d’un any cada
una, sense que la durada de la vigència incloses les pròrrogues pugui superar
els 4 anys, i assenyala que el contractista ho ha de sol·licitar abans de la
finalització de l’any natural.
En data 16 d’octubre de 2018, R.E. 9327, Pro-Activa Serveis Aquàtics, S.L.
sol·licita pròrroga del contracte per l’estiu 2019, la qual es concedeix per acord
de la Junta de Govern de data 4 de febrer de 2019.
En data 28 d’octubre de 2019, R.E. núm. 7080, Pro-Activa Serveis Aquàtics,
S.L. comunica que a causa de l’increment de la SIM pel 2019 aprovat pel
Govern central i l’afectació que aquest ha presentat en els costos del servei,
es veuen forçats a no optar a la pròrroga del contracte per l’estiu del 2020, i
sol·licita la resolució del mateix i la devolució de la garantia definitiva
dipositada per import de 4.132,23 € i les ampliacions de garantia per import de
81,67 €, 32,50 € i 96,15 €.
Per Secretaria s’ha emès informe fent constar que es procedent la devolució
de la garantia definitiva atès que s’ha complert satisfactòriament el contracte.
D’acord amb el que assenyala la Disposició transitòria primera, de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i art. 223 del Reial
Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text refós de
la Llei de contractes del Sector Públic, la Junta de Govern local
ACORDA:

Codi Validació: 4LFHMM2R5M62C6WRP732DXWWS | Verificació: https://llanca.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 20 de 21

Favorable

ACTA JUNTA JGL

5.2 BENESTAR SOCIAL Exp.85/2020. Resolució contracte salvament i
socorrisme

Número: 2020-0001 Data: 06/02/2020

ACORDA:
Primer.- APROVAR el Conveni entre l’Ajuntament de Llançà i l’Ajuntament de
Selva de Mar per al trasllat d’usuaris al Centre de Dia de Llançà, finançat per
l’Ajuntament de la Selva de Mar pel preu de 434,56 €/any, que es faran
efectius amb quotes mensuals.
Segon.- FACULTAR l’Alcalde-President d’aquesta corporació, el Sr. Francesc
Guisset i Lagresa, per a la signatura del conveni.
Tercer.- DONAR trasllat del present acord als Serveis d’Intervenció de
l’Ajuntament de Llançà.
Quart.- NOTIFICAR aquest acord a l’Ajuntament de Selva de Mar.
Cinquè.- 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.”

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

SERGI BENITEZ RUBIO, actuant en nom i representació de associació jove
llançàtek, mitjançant escrit RE 2019-E-RE-1628, de data 27/12/2019 12:27,
sol·licita la inscripció de l'associació Llançatek al registre d'entitats municipals
de l'Ajuntament de Llançà.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- INSCRIURE a l'associació Llançatek en el registre municipal
d'entitats de l'Ajuntament de Llançà.
Segon.- COMUNICAR que les associacions inscrites estan obligades a
notificar al Registre tota modificació de les dades dins del mes següent a què
es produeixi, especialment les que fan referència a modificacions dels
estatuts, canvi de domicili i renovació de càrrecs de la Junta. El pressupost i el
programa anual d'activitats es comunicaran enel mes de gener de cada any.
l'incompliment d'aquestes obligacions faculta l'Ajuntament a donar de baixa
l'associació en el Registre.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

Número: 2020-0001 Data: 06/02/2020

Favorable
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5.3 Associacions: Expedient 64/2020. Registres associació LLançateck

ACTA JUNTA JGL

Primer.- RESOLDRE el contracte del Servei de prevenció, vigilància,
salvament i socorrisme a les platges de Llançà amb Pro-Activa Serveis
Aquàtics, S.L., atès que no interessa al contractista sol·licitar la pròrroga del
contracte per l’estiu de l’any 2020 amb motiu de l’increment del Salari mínim
interprofessional (SMI), la qual cosa ha representat un augment dels costos
del servei.
Segon.- AUTORITZAR la devolució dels imports corresponents a la garantia
definitiva dipositada mitjançant crèdit i caució núm. 4.166.635 per import de
4.132,23 € i les ampliacions de la garantia definitiva derivades de
modificacions de contracte, dipositades en metàl·lic per import total de 210,32
€.
Condicionat a l’aportació de les cartes de pagament originals lliurades al
contractista i a l’aportació d’un núm. de compte del titular del contracte.
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a l’interessat.
Quart.- DONAR TRASLLAT de l’esmentat acord a la intervenció municipal.
Cinquè.- PROCEDIR a iniciar nou expedient per la contractació del Servei de
prevenció, vigilància, salvament i socorrisme a les platges de Llançà ”

