Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2020/2

Junta de Govern Local

Ordinària

Data

3 / de febrer / 2020

Durada

Des de les 18:00 fins a les 19:00 hores

Lloc

Sala de Juntes

Presidida per

Francesc Guisset i Lagresa

Secretari

Carles Fita i Alegre

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 pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President
obre la sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del
dia
A) PART RESOLUTIVA

Aprovació de l'acta de la sessió anterior, de data 16-01-2020
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
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Tipus de convocatòria

Número: 2020-0002 Data: 18/02/2020

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA JUNTA JGL

Francesc Guisset i Lagresa (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 19/02/2020
HASH: 7acd15eded20ff6f6d60a4ce3c670bd5

Carles Fita i Alegre (1 de 2)
Secretari General
Data Signatura: 18/02/2020
HASH: c6c8b4b890eec2123365dc3ae52cdaac

ACTA

Es dona per llegida l'acta de la sessió anterior, de data 16-01-2020, que ha
estat tramesa junt amb la convocatòria i s'aprova per unanimitat, sense
esmenes.

1.2- SERVEIS D'HISENDA.- Expedient 3002/2019. Autoritzacions de Venda
Ambulant
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Número: 2020-0002 Data: 18/02/2020
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Expedient número 3002/2019 - P108.
II. Relació de fets:
Maria Roura Homs, mitjançant escrit R.E.: 6591/2019 amb data 1 d’octubre de
2019, sol·licita autorització per transmetre la seva llicència administrativa de la
parada núm. 117 del mercat no sedentari del Port, a favor del Sr. Juan José
Fernández Gabarre.
En data 13 de novembre de 2019, es va requerir a la Transmitent la
documentació relativa a la Baixa de la Seguretat Social per jubilació,
preceptiva per poder transmetre l’autorització de la llicència, conforme a
l’article 14.5 del vigent Reglament del mercat municipal de venda no
sedentària de la Vila de Llançà.
Així mateix, se li va requerir la documentació complementaria a l’Adquirent
que no va adjuntar a la sol·licitud. Ambdues parts han complert amb els
requisits demanats, segons documentació annexada als escrits 7537/2019 de
data 27 de novembre de 2019 i 7497/2019 de data 22 de novembre de 2019
respectivament.
III Fonaments de Dret:
- Article 14 del Reglament del mercat municipal de Llançà de venda no
sedentària. (BOP 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
fiscals i financeres.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- AUTORITZAR la transmissió de la llicència núm. 117, de camió-bar
amb 6 ml. del mercat no sedentari del Port, a favor de Juan José Fernández
Gabarre.
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 setmanal del Port assenyalat
amb el núm. 117.
3. L’adquirent de la llicència administrativa de la parada núm. 117 del mercat

ACTA JUNTA JGL

“I. Identificació de l’expedient:

setmanal del Port, s’haurà de comprometre a vendre la mateixa classe
d’articles autoritzats que té actualment la Sra. Maria Roura Homs.
Segon.- APROVAR la liquidació de taxes de mercat núm. 2076000001 per
import de 718,50.-€ a nom de Juan José Fernández Gabarre, en aplicació de
l’article 4.2 b) de l’Ordenança fiscal núm. 4.25 de taxa de prestació de serveis
de mercats.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades, i DONARNE TRASLLAT al Departament de Gestió Tributària als efectes d’inclusió de
canvi de titularitat al Padró anual de taxes de mercat.”

1.2 SERVEIS D'HISENDA.- Expedient 144/2020. Autoritzacions de Venda
Ambulant

Expedient número 144/2020 P108, referent excedència parada núm. 31 del
mercat setmanal de la Vila.
II. Relació de fets:
Carmen Fernández Santiago, mitjançant escrit RE.: 142/2020 de data 17 de
gener de 2020, sol·licita l’excedència de la seva parada núm. 31 del mercat
setmanal de la Vila per motius personals.
III Fonaments de Dret:
1. Reglament del mercat municipal de venta no sedentària de la Vila de
Llançà, aprovat definitivament per Decret d’Alcaldia en data 12-01-2015.
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.- CONCEDIR a Carmen Fernández Santiago, l’excedència del seu lloc
de venda núm. 31 del mercat setmanal de la Vila, amb una vigència fins el 31
de desembre de 2020.
Segon.- INFORMAR a la interessada, que si per l’any 2021 vol recuperar el
lloc de venda, haurà de sol·licitar-ho mitjançant instància dintre del mes de
desembre de 2020. Si no ho fa, s’entendrà que desisteix definitivament del
lloc, quedant aquest vacant i a disposició de l’Ajuntament.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a la persona la interessada, i DONARNE COMPTE al Departament de Gestió Tributària als efectes baixa del Padró
2020 de la taxa de prestació de serveis de mercat.”

1.2.-HISENDA- LIQUIDACIÓ RECAPTACIÓ 2019- Expedient 151/2020. Liquidació

ACTA JUNTA JGL

“I. Identificació de l’expedient:

Número: 2020-0002 Data: 18/02/2020

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
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Favorable

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“Finalitzat l’exercici 2019, la recaptadora municipal presenta les dades

correponents a la liquidació de totes les operacions de cobrament i baixes
realitzades durant aquest període de l’1 de gener al 31 de desembre de 2019
procedint-se al tancament de l’exercici.
Aquestes dades consten examinades per la intervenció d’aquest Ajuntament.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- APROVAR els comptes de la liquidació corresponents als moviments
de cobrament i baixa realitzats durant l’exercici 2019 en el Servei Municipal de
Recaptació.

-PENDENT EXERCICIS ANTERIORS…… 2.163.499,95
-TOTAL CÀRRECS 2019………………….. 6.465.955,83
-COBRAMENTS A 31/12/2019…………… 7.069.359,34
-BAIXES A 31/12/2019……………………. 251.282,51
-BONIFICACIONS…………………………
2.842,25
-PENDENT A 31/12/2019………………… 1.374.587,09

1. 2 Serveis d’Hisenda Expedient 166/2020. Proposta de Despesa
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“Des de la Junta del 19 de desembre de 2019, s’han generat les següents

factures que necessiten ser aprovades per la Junta de Govern Local:
Consell Comarcal de l’Alt Empordà, amb registre d’entrada número 2019/7309
i per import de 35.215,15€, corresponent a la liquidació per utilització de
l’abocador comarcal durant el mes de setembre.
Consell Comarcal de l’Alt Empordà, amb registre d’entrada número 2019/7621

Número: 2020-0002 Data: 18/02/2020

Tercer.- DONAR CONFORMITAT de la Recaptació a 31/12/2019 segons el
detall següent:
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Segon.- DONAR-SE PER ASSEBENTATS que dins la liquidació consten els
moviments realitzats per la Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona
(XALOC) durant els mesos de gener a novembre 2019, per la gestió que
tenen delegada de cobraments de multes i sancions, en període voluntari i
executiu, així com el procediment de Recaptació en via executiva dels tributs
municipals i que ascendeixen a 457.027,54 €

ACTA JUNTA JGL

TOTAL COBRAMENTS ….. 7.069.359,34 €
TOTAL BAIXES……………. 251.282,51 €

i per import de 29.782,71€, corresponent a la liquidació per utilització de
l’abocador comarcal durant el mes de octubre.
Consell Comarcal de l’Alt Empordà, amb registre d’entrada número 2019/7739
i per import de 27.835,22€, corresponent a la liquidació per utilització de
l’abocador comarcal durant el mes de novembre.
Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., amb número de factura
19SM1153/1000672 per import de 67.517,35€ corresponent al servei de
recollida i neteja vial del mes de novembre.
Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., amb número de factura
19SM1153/1000886 per import de 67.517,35€ corresponent al servei de
recollida i neteja vial del mes de desembre.

Únic.- Aprovar les següents factures que s’han generat des de la Junta del 19
de desembre:
Consell Comarcal de l’Alt Empordà, amb registre d’entrada número 2019/7309
i per import de 35.215,15€, corresponent a la liquidació per utilització de
l’abocador comarcal durant el mes de setembre.
Consell Comarcal de l’Alt Empordà, amb registre d’entrada número 2019/7621
i per import de 29.782,71€, corresponent a la liquidació per utilització de
l’abocador comarcal durant el mes de octubre.
Consell Comarcal de l’Alt Empordà, amb registre d’entrada número 2019/7739
i per import de 27.835,22€, corresponent a la liquidació per utilització de
l’abocador comarcal durant el mes de novembre.
Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., amb número de factura
19SM1153/1000672 per import de 67.517,35€ corresponent al servei de
recollida i neteja vial del mes de novembre.
Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., amb número de factura
19SM1153/1000886 per import de 67.517,35€ corresponent al servei de
recollida i neteja vial del mes de desembre.”

Número: 2020-0002 Data: 18/02/2020

Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
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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

El número assignat a l’expedient és: GEABS 166/2020 .

1.2.- HISENDA- Padró Mercats 2020- Expedient 167/2020. Aprovació del Padró
Fiscal
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

"En data 21 de gener d’enguany, s’han generat els Padrons anuals 2020,
provisionals, de taxes de prestació dels serveis de mercat, per un import total
de 41.194,00.-€, amb el detall següent:
Padró Mercat de la Vila per import de 10.490,10.-€
Padró Mercat del Port per import de 30.703,90.-€
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:

10.490,10.-€
30.703,90.-€

Segon.- APROVAR el període de cobrament dels esmentats padrons, que
queda establert del 15 de març al 15 de maig de 2020, 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.

ACTA JUNTA JGL

Padró Mercat de la Vila
Padró Mercat del Port

Número: 2020-0002 Data: 18/02/2020

Primer.- APROVAR els Padrons anuals 2020 de la taxa de prestació de
servei de mercat, segons es detalla:

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.- HISENDA- Padró IVTM- Expedient 202/2020. Aprovació del Padró Fiscal
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“En data 24 de gener d’enguany, s’ha generat el Padró anual 2020 de l’impost

sobre vehicles de tracció mecànica de l’exercici 2020, per un import total de
321.489,32.-€.
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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 els corresponent recàrrec de constrenyiment, interessos
de demora i costes.

Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- APROVAR el padró corresponent a l’exercici 2020 de l’impost sobre
vehicles de tracció mecànica, per un import total de 321.489,32.-€.
Segon.- APROVAR el període de cobrament dels esmentats padrons, que
queda establert del 15 de març al 15 de maig de 2020, ambdós inclosos.

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 HISENDA Expedient 232/2020. Aprovació Liquidació 4t trimestre 2019
SOREA
Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“En data 23 de gener de 2020, el senyor Andreu Masferrer i Clariana, actuant

en nom i representació de SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento,
S.A., arrendatària del Servei Municipal d’Abastament d’Aigua Potable de
Llançà, va presentar escrit amb registre d’entrada número 141, mitjançant el
que sol.licita l’aprovació de la liquidació corresponent al 4t trimestre de 2019
que té un saldo favorable a l’Ajuntament per import de 30.190,33.-€
Un cop revisada la liquidació presentada, s’ha informat favorablement pels
serveis econòmics.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- APROVAR la liquidació presentada per SOREA, Sociedad Regional
de Abastecimiento, S.A., corresponent al 4t trimestre de 2019, que té un saldo
favorable per l’Ajuntament per import de 30.190,33.-€
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Favorable

Número: 2020-0002 Data: 18/02/2020

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 els corresponent recàrrec de constrenyiment, interessos
de demora i costes.

ACTA JUNTA JGL

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.

Segon.- NOTIFICAR el present acord a l’interessat i DONAR TRASLLAT del
mateix al departament de Tresoreria.

1.3 URBANISME, OBRES I ACTIVITATS. Expedient 19/2020. Llicències
Urbanístiques construcció d'una piscina
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"Ferran Blancafort Aliguer, actuant en nom i representació de Martin Georg
Koller, mitjançant escrit 2019-E-RE-1615, de data 23 de desembre de 2019,
ha sol·licitat llicència municipal per construir una piscina, a la finca situada al
carrer Grifeu, 28.
L'arquitecte tècnic municipal, en data 16 de gener de 2020, ha emès informe
favorable amb condicionants.
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 Martin Georg Koller, llicència municipal per construir
una piscina, a la finca situada al carrer Grifeu, 28, d'acord amb el projecte
obrant a l'expedient subscrit per l'arquitecte Ferran Blancafort i Aliguer, visat
en data 23 de desembre de 2019 i número 2019402883.
La llicència queda condicionada al compliment dels condicionants generals i
els particulars següents:
Abans d'iniciar les obres caldrà presentar:
1.-Un aval de runes per un import de 120,20.- euros.
2.-Un aval per un import de 1.200,00.- euros com a garantia de urbanització.
3.- El desguàs de la piscina haurà d’anar connectat a la xarxa de
clavegueram.
4.-En cas que l´obra estigués afectada per les normatives que regulen les
xarxes de serveis, caldrà convenir la seva regulació amb la companyia
corresponent i aportar una còpia del conveni a l´Ajuntament, per a la seva
revisió.
5.- S’haurà de reduir la superfície pavimentada exterior de la piscina, d’acord
amb l’establert al pla urbanístic del sòl no sostenible del litoral gironí, aprovat
inicialment, fins a deixar-los dins del percentatge d’ocupació admès del 30%,
essent aquest amb un topall de 136,20 m2, comptant les dues edificacions
existents, la platja i el vas de la piscina.
6.- S’haurà de donar compliment a l’article 5 de l’Ordenança de Protecció de
l’arbrat del municipi de Llançà de 29 d’abril de 2010, BOP Núm. 81, per la qual
cosa només es podran talar els arbres existents a la zona del vas de la
piscina, havent de respectar la resta d’arbres de la finca, estiguin o no dins de
les zones pavimentades. “Article 5. Protecció d’arbres situats en parcel·les de propietat

Número: 2020-0002 Data: 18/02/2020

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA JUNTA JGL

Favorable

Tercer.- APROVAR la liquidació número 2005000013 per un import de
925,07.- euros, corresponent a l'impost sobre construccions, instal·lacions i
obres.
Quart.- APROVAR la liquidació número 2063000015 per un import de 149,21.euros, corresponent a la taxa administrativa.
Cinquè.- COMUNICAR a l'interessat que els serveis tècnics municipals
podran accedir a l´obra per a la seva inspecció, d´acord amb l´article 201 del
TRLU DL 1/2010.

ACTA JUNTA JGL

Segon.- APROVAR la liquidació número 1979000 per un import de 325,50.euros, corresponent a la taxa per gestió de terres.

Número: 2020-0002 Data: 18/02/2020

privada. ….
.... Les autoritzacions per construccions d’habitatges o les llicències urbanístiques en general,
només podran autoritzar la tala dels que afectin la pròpia construcció i mai els que no estiguin
en el perímetre. La llicència haurà de preveure la plantació d’un arbre per cada 50 metres
quadrats de parcel·la lliure d’edificació.
L’alzina, el roure, el tamariu, la morera, el lledoner, el cirerer d’arboç, l’olivera, el pi, el plàtan i
l’acàcia, així com d’altres que per el seu valor estètic, funcional de representativitat, raresa,
situació i contribució a la millora mediambiental que designi la direcció facultativa de
l’Ajuntament o els serveis urbanístics, seran arbres catalogats amb la màxima protecció en tot
el terme i per treure’ls s’haurà de demanar un permís especial.
La zona definida entre els carrers Farella, ctra de Port de la Selva i les platges de la Gola i
Cau del Llop, les especies de les zones privades seran en un 80% pi pinyer.
Pel que fa als jardins particulars, es demana que es plantin espècies autòctones amb menys
manteniment, tant en les restes vegetals com en estalvi d’aigua.
Espècies aromàtiques recomanades per l’estalvi d’aigua: Farigola, Romaní, Sàlvia, Espígol o
lavanda, Santalina o esparnellac, Cap d’ase, Sajolida, Menta, Llorer, Julivert, Conillet, Mata,
Isop, Llentinea, Bruc i l’Aloc.”

Sisè.- NOTIFICAR el present acord a l'interessat.

1.3 URBANISME, OBRES I ACTIVITATS Expedient 3096/2019. Llicències
Urbanístiques construcció piscina
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

"Francesc Xavier Terradas Güibas, mitjançant escrit 2019-E-RE-1366, de data
21 de novembre de 2019, ha sol·licitat llicència municipal per la construcció
d'una piscina, a la finca situada al carrer Oix, 4.
L'arquitecte tècnic municipal, en data 17 de gener de 2020, ha emès informe
favorable amb condicionants.
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
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Setè.- DONAR-NE TRASLLAT a la policia local."

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Eva Comeron Roqué, actuant en nom i representació de Torcuato Pérez del
Río, mitjançant escrit 2019-E-RE-1432, de data 2 de desembre de 2019, ha
sol·licitat llicència municipal per la instal·lació d’un ascensor en un habitatge
unifamiliar situat al carrer Solsonès, 3C.
L'arquitecte tècnic municipal, en data 17 de gener de 2020, ha emès informe
favorable amb condicionants.
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

Número: 2020-0002 Data: 18/02/2020
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1.3 URBANISME, OBRES I ACTIVITATS. Expedient 3152/2019. Llicències
Urbanístiques instal·lació ascensor

ACTA JUNTA JGL

delegar la facultat a la Junta de Govern Local.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- CONCEDIR a Francesc Xavier Terradas Güibas, llicència municipal
per la construcció d'una piscina, a la finca situada al carrer Oix, 4, d'acord amb
el projecte obrant a l'expedient subscrit per l'arquitecte tècnic Francesc Xavier
Terradas Güibas visat en data 19 de novembre 2019 i número 19.3793.
La llicència queda condicionada al compliment dels condicionants generals i
els particulars següents:
Abans d'iniciar les obres caldrà presentar:
1.- Un aval de runes per un import de 120,20.- euros.
2.- Un aval per un import de 1.200,00- euros com a garantia de urbanització.
3.- El desguàs de la piscina haurà d’anar connectat a la xarxa de
clavegueram.
4.- En cas que l´obra estigués afectada per les normatives que regulen les
xarxes de serveis, caldrà convenir la seva regulació amb la companyia
corresponent i aportar una còpia del conveni a l´Ajuntament, per a la seva
revisió.
5.- En cap cas es podrà modificar la topografia del terreny existent
Segon.- APROVAR la liquidació número 2079000010 per un import de 25,48.euros, corresponent a la taxa per gestió de terres.
Tercer.- APROVAR la liquidació número 200500015 per un import de 455,70.euros, corresponent a l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
Quart.- APROVAR la liquidació número 2063000017 per un import de 108,65.euros, corresponent a la taxa administrativa.
Cinquè.- COMUNICAR a l'interessat que els serveis tècnics municipals
podran accedir a l´obra per a la seva inspecció, d´acord amb l´article 201 del
TRLU DL 1/2010.
Sisè.- NOTIFICAR el present acord a l'interessat.
Setè.- DONAR-NE TRASLLAT a la policia local."

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.

Segon.- APROVAR la liquidació número 2005000022 per un import de
403,00.- euros, corresponent a l'impost sobre construccions, instal·lacions i
obres.

Número: 2020-0002 Data: 18/02/2020

1.- Abans d'iniciar les obres caldrà presentar un aval de runes per un import
de 120,20.- euros.
2.- En el cas de que s’hagi d’ocupar la via pública per la realització dels
treballs, s’haurà de sol.licitar la corresponent llicència municipal.
3.- En cas que l´obra estigués afectada per les normatives que regulen les
xarxes de serveis, caldrà convertir la seva regulació amb la companyia
corresponent i aportar una còpia del conveni a l´Ajuntament, per a la seva
revisió.
4.- Els acabats de la façana, un cop feta la nova obertura, així com la fusteria
nova, hauran de ser de la mateixa tipologia i material que la resta de les cases
de la parcel.la, per tal de no crear dissonàncies en el conjunt.

ACTA JUNTA JGL

Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- CONCEDIR a Torcuato Pérez del Río, llicència municipal per la
instal·lació d’un ascensor en un habitatge unifamiliar situat al carrer Solsonès,
3C, d'acord amb el projecte obrant a l'expedient subscrit per l'arquitecte Eva
Comerón Roqué visat en data 12 de desembre de 2019 i número
2019402734.
La llicència queda condicionada al compliment dels condicionants generals i
els particulars següents:

Quart.- COMUNICAR a l'interessat que els serveis tècnics municipals podran
accedir a l´obra per a la seva inspecció, d´acord amb l´article 201 del TRLU
DL 1/2010.
Cinquè.- NOTIFICAR el present acord a l'interessat.
Sisè.- DONAR-NE TRASLLAT a la policia local

1.3- URBANISME, OBRES I ACTIVITATS - Expedient 3184/2019. OVP aparcament
del port per transpirenaica
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

"ISAAC FELIU PEREZ, actuant en nom i representació de TWINTRAIL
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Tercer.- APROVAR la liquidació número 2063000022 per un import de
108,65.- euros, corresponent a la taxa administrativa.

SL, mitjançant escrit RE 2019-E-RE-1464, de data 4 de desembre de 2019,
sol·licita la ocupació de la via pública de 5 places d’aparcament, davant de la
platja del Port de Llançà, per realitzar la sortida i photocall de la ruta
transpirenaica a primera hora del matí del dia 20 de juny de 2020.
L’Òrgan competent per a resoldre les sol·licituds de llicències d’ocupació de
via pública és l’Alcalde-President de la Corporació, d’acord amb el que
disposa l’article 21.1q) 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.

Tercer.- NOTIFICAR aquest acord als interessats.”

2.1. GOVERN LOCAL Expedient 256/2020. Restauració del "Llibre de
repartiment de les cales de bol entre els pescadors de Llançà i la Selva de Mar"
1645-1658
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentime
nt

Vist l’informe de l’arxiver de data 29 de gener 2020 on s’informa de la
necessitat de procedir a la neteja i restauració del “Llibre del repartiment de
les cales de bol entre els pescadors de Llançà i la Selva de Mar ” 1645-1658.
Per to això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- ESTIMAR la proposta de restauració de la documentació que
s’especifica en l’informe de l’arxiver al taller GRAFIA (CONSERVACIÓ –
RESTAURACIÓ) de Núria Vila Lafita (NIF 43735294N) d’Alcarràs (Lleida) per
la quantitat de 538’45 € INCLÒS IVA segons pressupost presentat per
l’empresa.
Segon.- AUTORITZAR la sortida de l’Ajuntament de Llançà de la
documentació especificada en l’informe per procedir a la seva restauració.
Tercer. – AUTORITZAR la corresponent despesa de 538’45 € .
Quart .- FACULTAR al senyor Joan Serra i Perals , arxiver municipal per
iniciar totes les gestions oportunes per a complir la resolució de l’acord.
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Segon.- DONAR TRASLLAT a la Policia Local als efectes pertinents.

ACTA JUNTA JGL

Primer.- CONCEDIR llicència d’ocupació de la via pública a Twintrail SL, per
ocupar 5 places d’aparcament, davant de la platja del Port de Llançà, per
realitzar la sortida i el photocall de la ruta transpirenaica, a primera hora del
matí del dia 20 de juny de 2020.

Número: 2020-0002 Data: 18/02/2020

Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:

2.3 SERVEIS I INFRAESTRUCTURES. Expedient 29/2020. Proveïment d'Aigües
(Baixa) tall ús no domèstic
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Sorea Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas SAU, mitjançant escrit
RE 2020-E-RE-122, de data 21 de gener de 2020, presenta relació
individualitzada, d'abonats no domèstics del servei municipal que tenen rebuts
pendents de liquidar amb la referència 2702650.
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 2702650.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a Sorea SAU."

2.3 SERVEIS I INFRAESTRUCTURES. Pròrroga contracte pel servei
d’organització i realització del Casal d’Estiu a Fundació Catalana de l’Esplai.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentim
ent

“ Per acord de la Junta de Govern Local de data 7 de juny de 2018 es va

acordar adjudicar el contracte pel servei d’organització i realització del Casal
d’Estiu a Fundació Catalana de l’Esplai, per ser l’oferta econòmicament més
avantatjoses, diversos criteris d’adjudicació, subjecte al Plec de Clàusules

Número: 2020-0002 Data: 18/02/2020

Favorable
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2.3 SERVEIS I INFRAESTRUCTURES. Expedient 176/2020. Proveïment d'Aigües
(Baixa) ús no domèstic

ACTA JUNTA JGL

"SOREA Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas SAU, mitjançant
escrit RE 2019-E-RE-1637, de data 30 de desembre de 2019, presenta relació
individualitzada, d'abonats no domèstics del servei municipal que tenen rebuts
pendents de liquidar amb la referencia 2691953.
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 2691953.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a Sorea SAU."

Administratives Particulars, al Plec de Prescripcions Tècniques i a l’oferta
presentada pel licitador, i per una durada de 2 anys, corresponents a dues
temporades d’estiu, per un import de:
Fins a 84 inscripcions d’infants: 75.454,55 €, import exempt d’IVA.
Entre 85 i 100 inscripcions d’infants: 84.545,45 € import exempt d’IVA.

L’import de la pròrroga per una anualitat (temporada estiu del 2020), tal com
se’n desprèn del Plec de Clàusules Administratives i d’acord amb l’excepció
de l’IVA que l’empresa interessada va aclarir a la seva oferta econòmica, és la
següent:
Per temporada anual:
Fins a 84 inscripcions d’infants: 37.727,27 € sense impostos per any.
Entre 85 i 100 inscripcions d’infants: 42.272,73 € sense impostos per
any.
Per la Intervenció municipal s’ha emès informe favorable de fiscalització a la
realització de la despesa, fent constar que existeix consignació pressupostària
per un import màxim de 42.272,72€ exempt d’IVA a l’aplicació núm.
2020/320.227.06 de l’estat de despeses del Pressupost Municipal d’aquest
Ajuntament per a l’exercici 2018, i es tindrà en compte la despesa en propers
exercicis pressupostaris.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- PRORROGAR el contracte de serveis per l’organització i realització
del Casal d’Estiu a l’empresa adjudicatària Fundació Catalana de l’Esplai, pel
termini d’un any i que correspon a la temporada d’estiu del 2020, subjecte al
Plec de Clàusules Administratives Particulars, al Plec de Prescripcions
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La Mesa de Contractació ha constatat que l’empresa adjudicatària del
contracte ha presentat la sol·licitud de pròrroga corresponent en temps i
forma.

ACTA JUNTA JGL

Cristina Rodríguez Portillo, en representació de l’empresa Fundació Catalana
de l’Esplai, mitjançant Registre d’Entrada 2019-E-RE-1186 de data 4 de
novembre de 2019, ha sol·licitat la pròrroga del contracte de serveis
d’organització i realització del Casal d’Estiu de Llançà per un període d’un any,
fins a la finalització de la temporada d’estiu 2020.

Número: 2020-0002 Data: 18/02/2020

D’acord amb la clàusula sisena “Durada del contracte, possibles pròrrogues i
revisió de preus” del Plec de Clàusules Administratives, el contracte podrà ser
objecte de pròrroga per un any, sense que la durada de la seva vigència,
inclosa les pròrroga, pugui excedir de 3 anys, i aquesta haurà de ser
sol·licitada per l’adjudicatari, de manera expressa, abans del 31 de gener de
l’any en que es sol·liciti la pròrroga.

Tècniques i a l’oferta presentada per l’adjudicatari.
Segon.- El PREU de la pròrroga per la temporada d’estiu del 2020 serà el
següent:
Fins a 84 inscripcions d’infants: 37.727,27 € sense impostos per any.
Entre 85 i 100 inscripcions d’infants: 42.272,73 € sense impostos per
any.
El preu acordat no contempla l’IVA ja que es tracte d’una entitat exempta de
repercutir IVA als serveis que presta per tractar-se d’una entitat de caràcter
social reconeguda.

2.4. ENSENYAMENT Expedient 77/2020. Subvencions Ampa INS Llançà
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

" NURIA ARRUFAT PUMAREDA actuant en representación de l’AMPA INS

Llançà, mitjançant escrit RE núm. 2019-E-RE-1649, de data 31/12/2019
11:17, ha sol·licitat una subvenció per a les activitats pròpies de l'entitat.
Adjunten justificant de despeses.
La sol·licitud compleix els requisits de l'article 7, i acompanya la documentació
assenyalada a l'article 10 de l'Ordenança general reguladora de la concessió
de subvencions de l'Ajuntament de Llançà.
Consta en el pressupost per a l'exercici 2019 una subvenció per import de
1.000 € en concepte d'ajut directe per activitats varies de l’associació.
És d'aplicació la normativa prevista a la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions, el Real Decreto 887/2006, de 21 de juliol, pel que
s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, General de Subvencions, i
l'Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions de
l'Ajuntament de Llançà.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- CONCEDIR a l’AMPA INS Llançà una subvenció de 1.000 € en
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Cinquè.- DONAR TRASLLAT de l’esmentat acord al servei d’intervenció.”

ACTA JUNTA JGL

Quart.- NOTIFICAR la pressent resolució a l’adjudicatari del contracte.

Número: 2020-0002 Data: 18/02/2020

Tercer.- Autoritzar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària
2020/320.227.06 de l’estat de despeses del Pressupost Municipal d’aquest
Ajuntament per a l’exercici 2020.

concepte d'ajut directe per a les activitats pròpies de l'entitat, amb càrrec a
l'aplicació pressupostària 480.00.320, del pressupost municipal per a l'exercici
2019.
Segon.- AUTORITZAR el pagament l’AMPA INS Llançà de la subvenció per
import de 1.000 €, corresponent del 100% de la subvenció, amb càrrec a
l'aplicació pressupostària 480.00.320, del pressupost municipal per l'exercici
2019.
Tercer.- DONAR TRASLLAT a l'àrea d'Intervenció, als efectes oportuns.
Quart.- NOTIFICAR el presenta acord a l'interessat."

2.4 Ensenyament: Expedient 248/2020. butlletí anàlisis mes de gener 2020
Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, mitjançant escrit RE 2019-ERE-160, de data 28/01/2020 11:50, presenta Butlletí análisis d’aliments de la
Llar d’infants “el patinet” de Llançà corresponent al mes de gener de 2020,
amb un resultat d’acceptable.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- DONAR-SE per assabentats del resultat de l’analítica favorables
abans esmentada.
Segon.- DONAR TRASLLAT d’una còpia de les analítiques a la Directora de
la Llar d’infants.”

ACTA JUNTA JGL

"MARTA CASAS CORNELLA, actuant en nom i representació de NUTRILAB

Número: 2020-0002 Data: 18/02/2020

Favorable

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“La Sra. Llum Vila Tolsanas, en escrit RE núm. 7687 de data 16 de desembre

de 2019, sol.licita el canvi de titularitat dels nínxols núm. 293 del cementiri del
Port i 191B-194B del cementiri Els Ximblars.
Vistos els documents obrants a l’expedient, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA
Primer.- AUTORITZAR a la Sra. Llum Vila Tolsanas el canvi de titularitat dels
nínxols núm. 293 del cementiri del Port i 191B-194B del cementiri Els
Ximblars.
Segon.- APROVAR la liquidació núm. 2071000001 per un import de 48,75.-€,
a nom de la Sra.Llum Vila Tolsanas.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a la interessada i donar trasllat al servei
de Recaptació.”
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3.2 SERVEIS MUNICIPALS-Expedient 227/2020. Canvis de Titularitat de Drets
Funeraris

3.4-SALUT - Expedient 3233/2019. Pt09 - programa de suport a la gestió de la
salubritat de les sorreres infantils
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

3.4- SALUT - Expedient 3234/2019- Pt04 Programa d'avaluació i control de la
qualitat de l'aigua a l'aixeta del consumidor
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Número: 2020-0002 Data: 18/02/2020

l’Ajuntament de Llançà el Pt09 – Programa de suport a la gestió de la
salubritat de les sorreres infantils del municipi de Llançà.
La taxa prevista d’aquest servei, per part de Dipsalut, és de 360.-€.
La Intervenció municipal ha emès un informe fent constar que, per a l’exercici
del 2020, es preveu una consignació pressupostaria suficient per a la despesa
proposada, amb càrrec d’aplicació pressupostària número 2020/172.227.06.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- SOL·LICITAR a Dipsalut el suport de la gestió i el control de la
salubritat de les instal·lacions de baix risc de transmissió de legionel·losi, dins
del programa Pt09.
Segon.- AUTORITZAR a l’Alcalde-President per la signatura dels documents
que corresponguin.
Tercer.- APROVAR el pagament de la taxa per un import de 360.-€, amb
càrrec a l’assignació pressupostària número 2020/172.227.06.
Quart.- DONAR TRASLLAT d’aquest acord a l’Àrea de Intervenció.

ACTA JUNTA JGL

“Dipsalut, Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, ha ofert a

l’Ajuntament de Llançà el programa Pt04 – Programa d’avaluació i control de
la qualitat de l’aigua de l’aixeta del consumidor.
Aquest servei es realitza gratuïtament.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.-SOL·LICITAR a Dipsalut el suport a l’avaluació i control de la qualitat
de l’aigua a l’aixeta del consumidor, dins del programa Pt04.
Segon.-AUTORITZAR a l’Alcalde-President a la signatura dels documents
que corresponguin.”

3.4- SALUT - Expedient 3231/2019. Pt02 - gestió i control de la salubritat de les
instal·lacions de baix risc de transmissió de legionel·losi
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
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“Dipsalut, Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, ha ofert a

“Dipsalut, Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, ha ofert a

l’Ajuntament de Llançà el Pt02 – Programa de suport a la gestió i control de la
salubritat de les instal·lacions de baix risc de transmissió de legionel·losi, que
inclou les instal·lacions del CEIP Pompeu Fabra i el Centre de dia – Albera
Cap de Creus.
La taxa prevista d’aquest servei, per part de Dipsalut, és de 172.-€.
La Intervenció municipal ha emès un informe fent constar que, per a l’exercici
del 2020, es preveu una consignació pressupostaria suficient per a la despesa
proposada, amb càrrec d’aplicació pressupostària número 2020/172.227.06.
Per tot això, la Junta de Govern Local

Segon.- AUTORITZAR a l’Alcalde-President per la signatura dels documents
que corresponguin.
Tercer.- APROVAR el pagament de la taxa per un import de 172.-€, amb
càrrec a l’assignació pressupostària número 2020/172.227.06.
Quart.- DONAR TRASLLAT d’aquest acord a l’Àrea de Intervenció.

Número: 2020-0002 Data: 18/02/2020

Primer.- SOL·LICITAR a Dipsalut el suport de la gestió i el control de la
salubritat de les instal·lacions de baix risc de transmissió de legionel·losi, dins
del programa Pt02.

ACTA JUNTA JGL

ACORDA:

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“Dipsalut, Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, mitjançant el

Pt01- Programa de suport a la gestió i control de la salubritat de les
instal·lacions d’alt risc de transmissió de legionel·losi, dóna suport per a la
gestió i control de la salubritat de les instal·lacions del Camp de futbol
municipal, l’IES Llançà, la Llar d’Infants i el Pavelló municipal.
La taxa de Dipsalut prevista per aquest servei és de 950.-€ IVA inclòs.
La Intervenció municipal ha emès un informe fent constar que, per a l’exercici
del 2020, es preveu una consignació pressupostària suficient per a la despesa
proposada, amb càrrec d’aplicació pressupostària número 2020/172.227.06.
Per tot això, la Junta de Govern Local
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3.4- SALUT - Expedient 3229/2019 - Pt01 gestió i control de la salubritat de les
instal·lacions d’alt risc de transmissió de legionel·losi

ACORDA:
Primer.- SOL·LICITAR a Dipsalut el suport de la gestió i control de la salubritat
de les instal·lacions d’alt risc de transmissió de legionel·losi, dins del programa
Pt01.
Segon.- AUTORITZAR a l’Alcalde-President per la signatura dels documents
que corresponguin.
Tercer.- APROVAR el pagament de la taxa per un import de 950.-€, amb
càrrec a l’assignació pressupostària número 2020/172.227.06..
Quart.- DONAR TRASLLAT del present acord a l’Àrea de Intervenció.

“Dipsalut, Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, ha ofert a

l’Ajuntament de Llançà el programa Pm01p – Dinamització de Parcs Urbans
de Salut.
Aquest servei es realitza gratuïtament.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- SOL·LICITAR a Dipsalut el suport a la dinamització de Parcs Urbans
de Salut, en el marc del programa Pm01p.
Segon.- AUTORITZAR a l’Alcalde-President a la signatura dels documents
que corresponguin.”

3.4- SALUT - Expedient 3287/2019. Dinamització de la Xarxa d'itineraris
saludables
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“Dipsalut, Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, ha ofert a

l’Ajuntament de Llançà el programa Pm01i – Dinamització de la Xarxa
d’itineraris Saludables.
Aquest servei es realitza gratuïtament.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- SOL·LICITAR a Dipsalut el suport a la dinamització de la Xarxa
d’itineraris Saludables, en el marc del programa Pm01i.
Segon.- AUTORITZAR a l’Alcalde-President a la signatura dels documents
que corresponguin.”

Número: 2020-0002 Data: 18/02/2020

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
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Favorable

ACTA JUNTA JGL

3.4 SALUT - Expedient 3286/2019. Pm01p - dinamització parcs urbans de salut

4.1 SERVEIS DE TURISME Expedient 146/2020. ús Sala Mar d'Amunt de l'Oficina
de Turisme per a curs
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACORDA:
Primer.- CONCEDIR a Lorenzo Pascua Subiranas en representació de
IAEDEN, autorització per fer ús de de la Sala Mar d’Amunt de l’Oficina de
Turisme, el 29 de febrer de 2020, a partir de les 20h30, per dur a terme una
xerrada informativa sobre el Pla Director Urbanístic de la Costa Brava en
l'àmbit de Llançà amb els següents condicionants:
- S'haurà de mantenir les instal·lacions en el mateix estat en el que es
trobaven abans d'utilitzar-les. Els sol·licitants hauran d'assumir el cost de
qualsevol
desperfecte
ocasionat
a
les
instal·lacions.
- No està permès menjar ni fumar dins el recinte ni utilitzar altres espais sense
tenir-ne
autorització.
- Hauran de contactar prèviament amb l’Oficina de Turisme al telèfon
972380855,
per
a
concretar
detalls
dels
actes.
- L'Ajuntament es reserva la prioritat d'ús, atès que poden sorgir activitats a
dur
a terme en qualsevol moment.
Segon. - NOTIFICAR el present acord a l'interessat."

4.1 TURISME Expedient 148/2020. ús Sala Mar d'Amunt a l'oficina de Turisme
per a curs
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
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Realitzades les comprovacions oportunes, aquesta Junta de Govern Local

ACTA JUNTA JGL

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.

Número: 2020-0002 Data: 18/02/2020

LORENZO PASCUA SUBIRANAS, actuant en nom i representació de
INSTITUT ALTEMPORDANESA PER A LA DEFENSA I L'ESTUDI DE LA
NATURA DE FIGUERES, mitjançant escrit RE 2020-E-RE-77, de data
14/01/2020 14:45, sol·licita l’ús de la Sala Mar d’Amunt de l’Oficina de Turisme
per realizar una xerrada informativa sobre el Pla Director Urbanístic de la
Costa Brava en l'àmbit de Llançà.

JOSEP VALLDEPERAS VIDAL, mitjançant escrit RE 2020-E-RE-102, de data
17/01/2020 10:05, sol·licita l’ús de la Sala Mar d’Amunt de l’Oficina de Turisme
per realitzar un curs de Formació Bàsica en Seguretat Marítima, els dies del
10 al 21 de febrer en horari de 16h00 a 22h00 i el dia 22 de febrer de 9h00 a
17h00.
L’ordenança 4.19, article 5 assenyala la taxa per a “l’ús de dependències
municipals per a la realització de cursets”.
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.
Realitzades les comprovacions oportunes, aquesta Junta de Govern Local

Segon.- APROVAR la liquidació núm. 2068000004 per import de 75,00 €,
corresponent a l’ús de la Sala Mar d’Amunt de l’Oficina de Turisme, d’acord
amb el que disposa l’ordenança 4.19 abans esmentada.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a l'interessat.

4.1 TURISME Expedient 267/2020. Ús sala Mar d'Amunt de l'Oficina de Turisme
per a Jornades
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Gerard Carrion Salip, mitjançant escrit RE 2020-E-RE-143, de data
23/01/2020 13:53, sol·licita l’ús de la Sala Mar d’Amunt de l’Oficina de Turisme
per realitzar les 5es jornades de presentació d’estudis del Parc Natural de Cap

Número: 2020-0002 Data: 18/02/2020
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Primer.- CONCEDIR a Josep Valldeperas Vidal, autorització per fer ús de de
la Sala Mar d’Amunt de l’Oficina de Turisme, els dies del 10 al 21 de febrer en
horari de 16h00 a 22h00 i el dia 22 de febrer de 9h00 a 17h00, per realitzar un
curs de Formació Bàsica en Seguretat Marítim amb els següents
condicionants:
- S'haurà de mantenir les instal·lacions en el mateix estat en el que es
trobaven abans d'utilitzar-les. Els sol·licitants hauran d'assumir el cost de
qualsevol desperfecte ocasionat a les instal·lacions.
- No està permès menjar ni fumar dins el recinte ni utilitzar altres espais sense
tenir-ne autorització.
- Hauran de contactar prèviament amb l’Oficina de Turisme al telèfon
972380855, per a concretar detalls dels actes.
- L'Ajuntament es reserva la prioritat d'ús, atès que poden sorgir activitats a
dur a terme en qualsevol moment.

ACTA JUNTA JGL

ACORDA:

de Creus, el dia 14 de febrer en horari de 9h00 a 14h00 .
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.
Realitzades les comprovacions oportunes, la Junta de Govern Local

4.4 SERVEIS D'ESPORTS Expedient 3265/2019. Organització 10a Mitja Marató
de l'Albera
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Josep Burgueño Yudise, actuant en nom i representació de Unió Excursionista
Llançanenca, mitjançant escrit RE 2019/1544, de data 15 de desembre de
2019, ha sol·licitat llicència municipal per portar a terme la 10a Mitja Marató de
Muntanya de l’Albera que tindrà lloc a Llançà el proper 12 de gener de 2020,
així com llicència per poder fer ús de material municipal, d’instal·lacions
municipals, serveis municipals i llicència d’ocupació de via pública.
La 10a Mitja Marató de Muntanya l’Albera és una prova no competitiva de
resistència de muntanya, que compta amb dues modalitats; la modalitat de 23
km i de 10 km, amb sortida a les 9h i arribada entre les 11h i les 15h de la
Plaça Major.
Aquesta iniciativa es fa conjuntament amb l’Àrea de Turisme de l’Ajuntament
de Llançà atès que un dels principals objectius és donar a conèixer el magnífic

Número: 2020-0002 Data: 18/02/2020

Segon.- NOTIFICAR el present acord a l'interessat.
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Primer.- CONCEDIR a Gerard Carrion Salip, autorització per fer ús de la Sala
Mar d’Amunt de l’Oficina de Turisme, el dia 14 de febrer en horari de 9h00 a
14h00, per realitzar les 5es jornades de presentació d’estudis del Parc Natural
de Cap de Creus amb els següents condicionants:
- S'haurà de mantenir les instal·lacions en el mateix estat en el que es
trobaven abans d'utilitzar-les. Els sol·licitants hauran d'assumir el cost de
qualsevol desperfecte ocasionat a les instal·lacions.
- No està permès menjar ni fumar dins el recinte ni utilitzar altres espais sense
tenir-ne autorització.
- Hauran de contactar prèviament amb l’Oficina de Turisme al telèfon
972380855, per a concretar detalls dels actes.
- L'Ajuntament es reserva la prioritat d'ús, atès que poden sorgir activitats a
dur a terme en qualsevol moment.

ACTA JUNTA JGL

ACORDA:

paisatge del municipi de Llançà i el seu entorn a través de la pràctica de
l’esport.
Consta a l’expedient la memòria de l’activitat esportiva i el comprovant del
pagament de l’assegurança de Responsabilitat Civil, així com l’informe del
Cap en funcions de la Policia Local.
Tanmateix l’organització ha contactat també amb la Policia Local, Bombers,
Protecció Civil, CAP de Llançà, per tal de comptar amb la seva ajuda i suport.
I han comunicat a al Servei Català de Trànsit l’activitat que portaran a terme.
Realitzades les comprovacions oportunes, la Junta de Govern Local

Segon.- AUTORITZAR a l’interessat per a l’ús del següent material,
instal·lacions i serveis:
Brigada municipal d’obres i serveis:
-Disposar d’una furgoneta.
-Disposar d’un punt de llum a la Plaça Major.
-Disposar de generadors elèctrics petits per a desplaçar a la muntanya.
-Disposar de tanques a la Plaça Major.
Brigada municipal de neteja:
-Neteja de la sala de la primera planta, lavabos i escales de l’antic edifici del
Parc de bombers.
Caldrà contactar amb l’encarregat de la Brigada municipal i amb el Cap d’Àrea
de Turisme i signar prèviament un document de compromís de recollida i
devolució del material cedit.
Àrea de Turisme:
-Disposar del vehicle tot terreny.
FCC:
-Disposar de contenidors de reforç a l’aparcament Rafael Estela.
Casa de Cultura:
-Disposar dels lavabos el dia 12 de gener de les 9h a les 16h.
Pavelló municipal:
-Utilitzar les dutxes i els vestidors el dia 132de gener de les 9h a les 16h.

Número: 2020-0002 Data: 18/02/2020

-La seguretat de tots els participants durant tot el recorregut, sent els
responsables del bon desenvolupament de l’activitat.
-Per el manteniment de neteja de la zona després de la realització de la prova.
El marcatge per el terme municipal de Llançà haurà de ser retirat el mateix dia
de pas de la cursa després del darrer participant.
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Primer.- CONCEDIR al Unió Excursionista Llançanenca, llicència en el que és
competència municipal i sense perjudici d’altre permisos que resultin
necessaris, per l’organització de la 10a Mitja Marató Muntanya de l’Albera que
tindrà
lloc
a
Llançà
el
proper
12
de
gener
de
2020.
Els organitzadors vetllaran per:

ACTA JUNTA JGL

ACORDA:

Policia Local:
-Assistència durant l’itinerari al municipi de Llançà, amb sortida a les 9h i
arribada entre les 11h i les 15h, a la plaça Major.
Tercer.- CONCEDIR la reserva de la via pública següent:
-Disposar de la Plaça Major el dia 12 de gener per a fer la sortida i l’arribada.
-Disposar de la zona de l’aparcament Rafael Estela, davant la seu de la Unió
Excursionista Llançanenca.
-Poder instal·lar els punts de control i avituallament al terme municipal de
Llançà: Valleta, Sant Martí de Vallmalla, Puig d’esquers, Mas Patiràs, Coll de
les Portes, Puig Tifell, Plaça Carles Sabater i Plaça Major.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

" Bruno Fernandez Sanchez actuant en representació del Club Taekwondo
Tramuntana Llançà , mitjançant escrit RE núm. 2019-E-RE-1651, de data
31/12/2019 23:47, ha sol·licitat una subvenció per a les activitats pròpies de
l'entitat. Adjunten justificant de despeses.
La sol·licitud compleix els requisits de l'article 7, i acompanya la documentació
assenyalada a l'article 10 de l'Ordenança general reguladora de la concessió
de subvencions de l'Ajuntament de Llançà.
Consta en el pressupost per a l'exercici 2019 una subvenció per import de
540 € en concepte d'ajut directe per BRUNO FERNANDEZ SANCHEZ.
L’àrea d’intervenció ha donat conformitat a la justificació presentada.
És d'aplicació la normativa prevista a la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions, el Real Decreto 887/2006, de 21 de juliol, pel que
s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, General de Subvencions, i
l'Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions de
l'Ajuntament de Llançà.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- CONCEDIR al Club Taekwondo Tramuntana Llançà, una subvenció
de 540 € en concepte d'ajut directe per a les activitats pròpies de l'entitat,

Número: 2020-0002 Data: 18/02/2020

4.4 Esports. Expedient 75/2020. Subvencions Directes o Nominatives
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Cinquè.- NOTIFICAR el present acord a l’interessat i DONAR TRASLLAT a la
Prefectura de la Policia Local, Casa de Cultura, Pavelló municipal, Brigada
municipal d’obres i serveis, Brigada municipal de neteja, FCC i Oficina de
Turisme

ACTA JUNTA JGL

Quart.- INFORMAR a l’interessat, que l’Ajuntament es reserva el dret de
qualsevol modificació si així ho motiva qualsevol circumstància meteorològica
o d’interès municipal de darrer moment.

amb càrrec a l'aplicació pressupostària 480.00.340, del pressupost municipal
per a l'exercici 2019.
Segon.- AUTORITZAR el pagament al Club Taekwondo Tramuntana Llançà
de la subvenció per import de 540 €, corresponent del 100% de la subvenció,
amb càrrec a l'aplicació pressupostària 480.00.340, del pressupost municipal
per l'exercici 2019.
Tercer. - DONAR TRASLLAT a l'àrea d'Intervenció, als efectes oportuns.
Quart.- NOTIFICAR el presenta acord a l'interessat."

5.1. CULTURA. Expedient 67/2020. Subvenció Associació Tambors del Cap de
Creus

Cap de Creus, mitjançant escrit RE núm. 2019-E-RC-7786, de data
29/12/2019 21:47, ha sol·licitat una subvenció per a les activitats pròpies de
l'entitat. Adjunten justificant de despeses.
La sol·licitud compleix els requisits de l'article 7, i acompanya la documentació
assenyalada a l'article 10 de l'Ordenança general reguladora de la concessió
de subvencions de l'Ajuntament de Llançà.
Consta en el pressupost per a l'exercici 2019 una subvenció per import de
540 € en concepte d'ajut directe per OLGA BATALLA RIERA.
L’àrea d’intervenció ha donat conformitat a la justificació presentada.
És d'aplicació la normativa prevista a la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions, el Real Decreto 887/2006, de 21 de juliol, pel que
s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, General de Subvencions, i
l'Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions de
l'Ajuntament de Llançà.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- CONCEDIR a l’Associació Tambors del Cap de Creus una subvenció
de 540 € en concepte d'ajut directe per a les activitats pròpies de l'entitat,
amb càrrec a l'aplicació pressupostària 480.00.330, del pressupost municipal
per a l'exercici 2019.
Segon.- AUTORITZAR el pagament a l’Associació Tambors del Cap de Creus
de la subvenció per import de 540 €, corresponent del 100% de la subvenció,
amb càrrec a l'aplicació pressupostària 480.00.330, del pressupost municipal
per l'exercici 2019.
Tercer.- DONAR TRASLLAT a l'àrea d'Intervenció, als efectes oportuns.
Quart.- NOTIFICAR el presenta acord a l'interessat."

ACTA JUNTA JGL

" Olga Batalla Riera actuant en representació de l’Associació els Tambors de

Número: 2020-0002 Data: 18/02/2020

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
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Favorable

5.1 CULTURA Expedient 173/2020. Sol·licitud de subvenció en espècie per
adquisició de novetats editorials en català i occità destinades a les biblioteques
públiques del SLPC
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentimen
t

I per el que fa a la quantia , l’import de la subvenció consisteix en una dotació
econòmica que permet, durant l’any de concessió d’aquesta, que l’entitat
beneficiària, triï llibres que són novetats editorials i que consten en el Sitema
d’Adquisició Bibliotecària (SAB), perquè l’Odicina de Suport a la Iniciativa
Cultural els compri i lliuti a l’entitat beneficiària, fins que s’exhaureixi la dotació
esmentada.
I que l’import depèn del nombre d’habitants del municipi segons dades que en
consten en taula annexa : a Llançà, li toca una subvenció de 4.000 € , en
espècie per a l’adquisició de novetats editorials en català o occità destinades
a la biblioteca Pere Calders de Llançà.
El DOGC núm. 8045 de data 20/01/2020 publica la resolució CLT/20/2020, de
10 de gener, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell
d’Administració Codi de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual
s’aprova la convocatòria en l’àmbit de les biblioteques , per la concessió de
subvencions en espècie, en règim de concurrència no competitiva, per a
l’adquisició de novetats editorials en català o en occità destinades a les
biblioteques del Sistema de lectura Pública de Catalunya per a l’any 2020 (ref.

Número: 2020-0002 Data: 18/02/2020

I que en l’apartat 2 de la resolució CLT/3050/2018 de 20 de desembre, es
dóna publicitat a les bases específiques de subvencions en espècie per a
l’adquisició de novetats editorials en català o occità destinades a les
biblioteques públiques. I atès que entre els requisits, consicions i
incompatabilitats especificades en el punt 3, la corporació els compleix i és
dóna la condició de que aquesta corporació gestiona una biblioteca integrada
al Sistema de Lectura Pública de Catalunya, la biblioteca Pere Calders de
Llançà.
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I que el DOGC núm. 7784 de data 9/01/2019 publica la resolució
CLT/3050/2018 de 20 de desembre , per la qual es dona publicitat a l’Acord
del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel
qual s’aproven les bases especifíques que han de regir la concessió de
subvencions en l’àmbit de les biblioteques per a l’any 2019 .

ACTA JUNTA JGL

Vist l’informe de l’arxiver – bibliotecari de data 23 de gener de 2020 on
s’informa que el DOGC núm. 7312 de data 20/02/2017 publica la resolució
CLT/232/2017 de 7 de febrer, per la qual es dona publicitat a l’Acord del
Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual
s’aproven les bases generals reguladores dels procediments per a la
concessió d’ajuts en règim de concurrència.

BDNS 491476)..”
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTATS de la sol·licitud a la Oficina de
Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya, s’una subvenció de 4.000 € en espècie per a l’adquisició de
novetats editorials en català o occità destinades a la biblioteca Pere calders
de Llançà.
Segon.- ACCEPTAR expressament l’esmentada subvenció.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vist l’informe de data 23 de gener de 2020, presentat per el Sr. Joan Serra i
Perals , arxiver-bibliotecari d’aquesta corporació on s’ informa que el Servei de
Cooperació Local, Cultural i d’Acció social de la Diputació de Girona, a través
del Servei de Biblioteques ha concedit a la biblioteca Pere Calders de Llançà
la realització de nou tallers TIC orientats a majors a de 16 anys , a realitzar en
les seves instal·lacions entre els mesos de març i novembre de 2020; el cost
d’aquests tallers els assumirà la DGI a través del propi Servei de Biblioteques.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Únic.- DONAR-SE PER ASSABENTATS de la concessió per part del Servei
de Cooperació Local, Cultural i d’Acció social de la Diputació de Girona, a
través del Servei de Biblioteques dels següents nou tallers TIC , a realitzar a
la biblioteca Pere Calders de Llançà en els dies i dates que s’esmenten a
continuació : Iniciació a les cerques a Internet (Divendres 06/03/2020, de
17:00 h. a 20:00 h.), Participa a les xarxes socials : Facebook (Divendres
13/03/2020, de 17:00 h. a 20:00 h.), Iniciació al processador de textos
(Divendres 20/03/2020, de 17:00 h. a 20:00 h.), Gestions quotidianes a
Internet (Divendres 27/03/2020, de 17:00 h. a 20:00 h.), Treball amb arxius i
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5.1 CULTURA Expedient 184/2020. Assabentar de la concessió de 9 tallers TIC a
realitzar a la biblioteca Pere Calders de Llançà
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Quart.- FACULTAR al S. Alcalde per a la signatura dels documents necessaris
per a l’efectivitat del present acord

ACTA JUNTA JGL

Tercer.- TRASLLADAR , si es dóna el cas, el present acord a l’Oficina de
Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya.

carpetes (Divendres 30/10/2020, de 17:00 h. a 20:00 h.) i Iniciació al full de
càlcul (Divendres 06/11/2020, de 17:00 h. a 20:00 h.); La informació al núvol:
Google Drive (Divendres 13/11/2020, de 17:00 h. a 20:00 h.), Edició d’imatges
amb el Gimp (Divendres 20/11/2020, de 17:00 h. a 20:00 h.), Introducció a la
cerca de feina per Internet (Divendres 27/11/2020, de 17:00 h. a 20:00 h.).

5.1. CULTURA Expedient 207/2020. Donar compte de la programació de les
activitats que té previst realitzar la biblioteca Pere Calders entre gener i juny de
2020

Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- ESTIMAR la proposta de realització de les sessions en les dates, i
llocs esmentats en l’informe presentat per l’arxiver – bibliotecari .
Segon.- AUTORITZAR la corresponent despesa de 2.897’85 € a càrrec de la
partida destinada a les activitats de la Biblioteca per a l’exercici 2020.

5.1 CULTURA Expedient 174/2020. Sol·licitud de subvenció per l'adquisició de
llibres i de diaris destinats a biblioteques públiques del SLPC
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vist l’informe de l’arxiver – bibliotecari de data 23 de gener de 2010 on
s’informa que en el DOGC núm. 7312 de data 20/02/2017 es publica la
resolució CLT/232/2017 de 7 de febrer, per la qual es dona publicitat a l’Acord
del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel
qual s’aproven les bases generals reguladores dels procediments per a la
concessió d’ajuts en règim de concurrència.
I que en el DOGC núm. 7784 de data 9/01/2019 es publica la resolució
CLT/3050/2018 de 20 de desembre , per la qual es dona publicitat a l’Acord
del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel
qual s’aproven les bases especifíques que han de regir la concessió de
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El senyor Joan Serra i Perals, arxiver-bibliotecari d’aquesta corporació en data
24 de gener de 2020 , informa de tot un seguit d’activitats que la biblioteca
“Pere Calders” té previst organitzar entre els mesos de gener i juny per
fomentar fomentar l’hàbit lector entre els adults i infants de la població i alhora
animar-los a utilitzar els serveis que els hi ofereix la biblioteca .

Número: 2020-0002 Data: 18/02/2020

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentimen
t

ACTA JUNTA JGL

Favorable

subvencions per a l’adquisició de llibres i de diaris destinats a biblioteques del
Sistema de Lectura Pública de Catalunya per a l’any 2019 .

I vistes les necessitats del servei de la Biblioteca Pere Calders, es proposa
demanar la subvenció per destinar la quantitat de 2.000 € a l’adquisició de
Codi diaris i setmanaris durant l’estiu per els serveis d’extensió bibliotecària
concretament per a la Biblioplatja del Port.

Número: 2020-0002 Data: 18/02/2020

I que per el que fa a la quantia , l’import de la subvenció depèn del nombre
d’habitants del municipi segons dades que en consten en taula annexa : a
Llançà, li tocaria una subvenció de 2.000 € , per a l’adquisició de llibres i
diaris.
El DOGC núm. 8045 de data 20/01/2020 publica la resolució CLT/20/2020, de
10 de gener, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell
d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s’aprova
la convocatòria en l’àmbit de les biblioteques , per la concessió de
subvencions , en règim de concurrència no competiva, per a l’adquisició de
llibres i diaris destinats a biblioteques del Sistema de Lectura Pública de
Catalunya per a l’any 2020 (ref. BDNS 491476).

ACTA JUNTA JGL

I que en l’apartat 1 de la resolució CLT/3050/2018 de 20 de desembre, es
dóna publicitat a les bases específiques de subvencions per a l’adquisició de
llibres i de diaris destinats a biblioteques del Sistema de Lectura Pública de
Catalunya per a l’any 2019 .I atès que entre els requisits, consicions i
incompatabilitats especificades en el punt 3, la corporació els compleix i és
dóna la condició de que aquesta corporació gestiona una biblioteca integrada
al Sistema de Lectura Pública de Catalunya, la biblioteca Pere Calders de
Llançà.

Per tot això, la Junta de Govern Local

Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTATS de la sol·licitud a la Oficina de
Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya, d’una subvenció de 2.000 € per destinar la quantitat a l’adquisició
de diaris i setmanaris durant l’estiu per els serveis d’extensió bibliotecària
concretament per a la Biblioplatja del Port.
Segon.- ACCEPTAR expressament l’esmentada subvenció.
Tercer.- TRASLLADAR , si es dóna el cas, el present acord a l’Oficina de
Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya.
Quart.- FACULTAR al S. Alcalde per a la signatura dels documents necessaris
per a l’efectivitat del present acord.

5.2 BENESTAR SOCIAL Expedient 11/2020. Ajut econòmic família exp. AE 2018912
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ACORDA:

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“ Andrea Toscano Martínez, Treballadora Social de l’SBAS Llançà, mitjançant

Segon.- ORDENAR el pagament de 253,26 € amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 2020/231.48; i destinar l’import a liquidar part del deute contret
per l’assistència dels dos fills menors al Casal municipal d’Estiu.
Tercer.- TRASLLADAR el present acord al Departament d’Intervenció i a la
Treballadora Social, qui haurà d’informar la família beneficiària.”

5.2 BENESTAR SOCIAL Expedient 49/2020. Tallers de memòria i gimnàs al
Casal del Pensionista
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“ L’Àrea de Benestar del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, en escrit RE

núm. 2020-E-RC-37 de data 9-01-2020, proposa la continuïtat de realització
dels tallers de memòria i de gimnàstica del “Programa d’Atenció i Prevenció a
la Dependència”, per fomentar un envelliment actiu i saludable.
És d’interès municipal la realització dels dos tallers de memòria i un de
gimnàstica per al Casal municipal del Pensionista, amb un cost total de
2.700 €.
Consta a l’expedient informe de la Intervenció que hi ha consignació a
l’aplicació pressupostària núm. 2020/231.465 del Pressupost Municipal, per
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Primer.- APROVAR l’atorgament d’un ajut econòmic a la família amb
expedient AE2018-912 consistent en l’abonament de 253,26 € el mes de
febrer de 2020 .

ACTA JUNTA JGL

Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:

Número: 2020-0002 Data: 18/02/2020

escrit RE 2020-E-RE-8, de data 03/01/2020 , presenta proposta d’ajuda
econòmica d’urgència social a la família monomarental amb expedient
AE2018-912.
La Interventora accidental d’aquest Ajuntament, en data 14-1-2020, ha emès
informe on indica que en el pressupost per a l’exercici 2020, consta
consignació pressupostària suficient per a la despesa proposada per un
import màxim de 253,26.-€, amb càrrec a l’aplicació pressupostària número
2020/231.48.
La despesa esmentada restarà condicionada a l’aprovació definitiva dels
pressupostos esmentats i la seva corresponent publicació per capítols al BOP,
per a la seva entrada en vigor

realitzar-hi aquests tallers.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- SOL.LICITAR al Consell Comarcal de l’Alt Empordà la realització de
dos tallers de memòria a la primavera i dos a la tardor, i un taller de
gimnàstica i un altre a la tardor, inclosos en el “Programa d’Atenció i Prevenció
a la Dependència” aquest any, al Casal Municipal del Pensionista.
Segon.- APROVAR la despesa de 2.700 € amb càrrec a l’aplicació
pressupostària núm. 2020/231.465 del Pressupost Municipal.

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“ L’Ajuntament de Llançà i l’Ajuntament del Port de la Selva, en data 4 d’abril

de 2019, van firmar el Conveni per al trasllat d’usuaris al Centre de Dia de
Llançà mitjançant el qual es regula el transport adaptat dels ciutadans de Port
de la Selva que són usuaris del Centre de Dia i acolliment diürn de Llançà i el
seu finançament.
L’Ajuntament de Selva de Mar i l’Ajuntament de Llançà, en data 21 de gener
de 2020, han firmat el conveni pel transport adaptat al Centre de Dia de
Llançà dels usuaris que són ciutadans d’aquesta població.
El fet que el servei de transport adaptat s’hagi ampliat als ciutadans de la
Selva de Mar, ha comportat una revaloració a la baixa del preu convingut que
obliga a modificar parcialment l’apartat segon del conveni celebrat en data 4
d’abril del 2019, com a conseqüència de la regularització dels costos del
servei.
Consta a l’expedient l’esborrany del text de Modificació Parcial del Modificació
Parcial del Conveni entre l’Ajuntament de Llançà i l’Ajuntament del Port de la
Selva 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

Número: 2020-0002 Data: 18/02/2020

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

ACTA JUNTA JGL

Tercer.- TRASLLADAR el present acord al CCAE i a l’Àrea d’intervenció
municipal. “

19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- APROVAR la Modificació Parcial del Conveni entre l’Ajuntament de
Llançà i l’Ajuntament del Port de la Selva per al trasllat d’usuaris al Centre de
Dia de Llançà, finançat per l’Ajuntament del Port de la Selva pel preu de
993,28 €/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.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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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.”

ACTA JUNTA JGL

Quart.- NOTIFICAR aquest acord a l’Ajuntament del Port de la Selva.

Número: 2020-0002 Data: 18/02/2020

Tercer.- DONAR trasllat del present acord als Serveis d’Intervenció de
l’Ajuntament de Llançà.

