Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2020/3

Junta de Govern Local

Ordinària

Data

18 / de febrer / 2020

Durada

Des de les 9:00 fins a les 11:30 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 3-02-2020
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
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Tipus de convocatòria

Número: 2020-0003 Data: 05/03/2020

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA JUNTA JGL

Francesc Guisset i Lagresa (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 09/03/2020
HASH: 7acd15eded20ff6f6d60a4ce3c670bd5

Sílvia Tabernero Jódar (1 de 2)
Secretària en funcions
Data Signatura: 05/03/2020
HASH: e2f69f07da3c444acd5754cfc88cd2db

ACTA

Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, de data 3-02-2020, que ha
estat tramesa junt amb la convocatòria i s'aprova per unanimitat, sense
esmenes.

1.1 ALCALDIA Expedient 326/2020. Recurs contenciós administratiu PROCON,
SL

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 2 de Girona
(UPSD Cont.Administrativa 2), en el Recurs Contenciós Administratiu núm.
13/2020 Procediment abreujat.
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-377, 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.
13/2020.”

1.2.- HISENDA- Padró Llar d'infants- Expedient 290/2020. Aprovació del Padró
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La Lletrada de l’Administració de Justícia del Jutjat Contenciós Administratiu 2
Girona, mitjançant escrit RE 2020-E-RC-377, de data 04/02/2020, comunica
la interposició de recurs contenciós administratiu procediment abreujat
13/2020 per part d’Anna Romaguera Colom en representació de PROCON,
SL contra les resolucions d’aquest Ajuntament de dates 29-10-2019 i 27-122019 que desestima el recurs de reposició interposat contra les liquidacions
d’IIVTNU núms. 1916000320-321-322 i 323 i que desestima el recurs de
revisió interposat, respectivament.

Número: 2020-0003 Data: 05/03/2020

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA JUNTA JGL

Favorable

Fiscal
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“En data 4 de febrer d’enguany, s’ha generat el padró del Centre de Dia

corresponent a la mensualitat de gener de 2020, per un import de 6.757,88.-€,
que comença pel rebut número 2033000002 a nom del Sr. Josep Baulenas
Corbera, i que acaba pel rebut número 2033000027 a nom del Sr. André
Willers.
El número assignat a l’expedient és: 301/2020.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer. - APROVAR el padró del Centre de Dia corresponent a la mensualitat
de gener de 2020, per un import de 6.757,88.-€, que comença pel rebut
número 2033000002 a nom del Sr. Josep Baulenas Corbera, i que acaba pel
rebut número 2033000027 a nom del Sr. André Willers.
Segon.- DONAR TRASLLAT al departament de Recaptació per a la seva
tramitació.”

1.2. SERVEIS D'HISENDA.- Expedient 299/2020. Autoritzacions de Venda
Ambulant
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Número: 2020-0003 Data: 05/03/2020

1.2.- HISENDA- Padró C. Dia- Expedient 301/2020. Aprovació del Padró Fiscal
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corresponent al menjador de gener i la mensualitat de febrer de 2020, per un
import de 6.628,25.-€, que comença pel rebut número 2051000065 a nom de
la Sra. Elisabet Acosta Corrales, i que acaba pel rebut número 2051000128 a
nom de la Sra. Macarena Viñales Grau.
El número assignat a l’expedient és: 290/2020.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer. - APROVAR el padró de la Llar d’Infants corresponent al menjador de
gener i la mensualitat de febrer de 2020, per un import de 6.628,25.-€, que
comença pel rebut número 2051000065 a nom de la Sra. Elisabet Acosta
Corrales, i que acaba pel rebut número 2051000128 a nom de la Sra.
Macarena Viñales Grau.
Segon.- DONAR TRASLLAT al departament de Recaptació per a la seva
tramitació.”

ACTA JUNTA JGL

“En data 3 de febrer d’enguany, s’ha generat el padró de la Llar d’Infants

1.2 SERVEIS D'HISENDA.- Expedient 277/2020. Autoritzacions de Venda
Ambulant
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“I. Identificació de l’expedient:

Expedient número 277/2020 P108, referent excedència parada núm. 38 del
mercat setmanal de la Vila.
II. Relació de fets:
Miquel Hilari Fernández, mitjançant escrit RE.: 325/2020 de data 31 de gener
de 2020, sol·licita l’excedència de la seva parada núm. 38 del mercat

Número: 2020-0003 Data: 05/03/2020
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Expedient número 299/2020 P108, referent transmissió llicència núm. 137 del
mercat setmanal del Port.
II. Relació de fets:
Amparo Fernández Torres, mitjançant escrit R.E.: 347/2020 amb data 3 de
febrer de 2020, sol·licita autorització per a transmetre la llicència de la seva
parada núm. 137 del mercat no sedentari del Port, a la seva cunyada Silvana
Gabarri Arenas.
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. 137, de venda de
roba amb 8 ml del mercat no sedentari del Port, a favor de la seva cunyada
Silvana Gabarri Arenas
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 Se gona 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. 137.
Segon.- DECLARAR que la present autorització no està subjecte al pagament
de les taxes de mercat per concórrer en la mateixa la circumstància prevista a
l’article 4.2 a) de l’Ordenança fiscal núm. 4.25 taxa per la 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 del
canvi de titularitat al Padró anual de taxes de mercat.”

ACTA JUNTA JGL

“I. Identificació de l’expedient:

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“I. Identificació de l’expedient:

Expedient número 298/2020 P108, referent transmissió llicència núm. 79 del
mercat setmanal del Port.
II. Relació de fets:
Marcos Doya Esteve, mitjançant escrit R.E.: 348/2020 amb data 3 de febrer
de 2020, sol·licita autorització per a transmetre la llicència de la seva parada
núm. 79 del mercat no sedentari del Port, a la seva parella de fet Cristina
Afanador Lara.
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. 79, de venda de
roba amb 8 ml del mercat no sedentari del Port, a favor de la seva parella de
fet Cristina Afanador Lara.

Número: 2020-0003 Data: 05/03/2020

Favorable
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1.2 SERVEIS D'HISENDA.- Expedient 298/2020. Autoritzacions de Venda
Ambulant

ACTA JUNTA JGL

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 Miquel Hialri Fernández, l’excedència del seu lloc de
venda núm. 38 del mercat setmanal de la Vila, amb una vigència fins el 31 de
desembre de 2020.
Segon.- INFORMAR a l’interessat, 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 l’interessat, i DONAR-NE COMPTE
al Departament de Gestió Tributària als efectes baixa del Padró 2020 de la
taxa de prestació de serveis de mercat.”

CONDICIONANTS:
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 Se gona 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. 79.
Segon.- DECLARAR que la present autorització no està subjecte al pagament
de les taxes de mercat per concórrer en la mateixa la circumstància prevista a
l’article 4.2 a) de l’Ordenança fiscal núm. 4.25 taxa per la 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 del
canvi de titularitat al Padró anual de taxes de mercat.”

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient:
Expedient número 2648/2019 P112, referent transmissió llicència núm. 83 del
mercat setmanal del Port i posterior desistiment.
II. Relació de fets:
Mohamed Samadi Mansore, mitjançant escrit R.E.: 861/2019 amb data 26 de
setembre de 2019, va sol·licitar autorització per transmetre la seva llicència
administrativa de la parada núm. 83 del mercat no sedentari del Port, a favor
del seu treballador actual, Sr. Abdelali Dkioak Makhchan, amb motiu de la
seva imminent jubilació.
Que en data 12 de novembre de 2019 amb núm. de RE-1619/2019, se li va
requerir l’aportació de la documentació preceptiva per poder realitzar la
esmentada transmissió.
Que en data 3 de febrer de 2020, presenta escrit amb núm. R.E.: 353/2020
manifestant la seva renúncia a la transmissió, deixant sense efecte la petició
que en el seu dia va sol·licitar.
Que presenta la documentació per a la renovació de la llicència per aquest
any 2020.
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:
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Favorable

ACTA JUNTA JGL

1.2 SERVEIS D'HISENDA.- Expedient 2648/2019. Autoritzacions de Venda
Ambulant

Número: 2020-0003 Data: 05/03/2020

1.

Primer.- ESTIMAR el recurs de reposició presentat per Mohamed Samadi
Mansore, desistint a la transmissió de la seva llicència núm. 83, de venda de
cinturons i carteres de pell amb 10 ml del mercat no sedentari del Port.
Segon.- AUTORITZAR la renovació de la llicència núm. 83 del mercat del
Port per aquest any 2020.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a l’interessat”.

1.2 SERVEIS D'HISENDA.- Expedient 373/2020. Autoritzacions de Venda
Ambulant

Codi Validació: 6XA9395QKR3QPJE95F6TWXQST | Verificació: https://llanca.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 7 de 41

I. Identificació de l’expedient:
Expedient número 273/2020 P112, referent a la sol·licitud de pròrroga llicència
administrativa provisional per una parada al mercat setmanal del Port.
II. Antecedents:
Maties CAPARROS ZAMORA, mitjançant escrit R.E.: 443/2020 de data 7 de
febrer de 2020, sol·licita pròrroga de la llicència provisional de la parada núm.
221-1 del mercat setmanal del Port de venda d’olives marinades amb oli i
espècies, amb una longitud de parada de 5 metres lineals, per haver finalitzat
el termini de vigència de la seva autorització provisional a data 31 de
desembre de 2019, segons consta a l’expedient GEABS 462/2019 aprovat per
JGL de data 15 de març de 2019.
L’interessat aporta la documentació necessària per tal d’exercir la venda no
sedentària, segons Reglament del mercat municipal de venda no sedentària,
en els seus articles 7 i 9, així, del que es disposa en l’article 68 de la Llei
39/2015 del 1 d’octubre del Procediment Administratiu comú de les
Administracions Públiques.
Que amb motiu d’una propera convocatòria pública d’atorgament de noves
autoritzacions, així com per cobrir les vacants que puguin produir-se entre les
ja atorgades i que es realitzaran en règim de concurrència competitiva,
aquesta regidoria proposa a la JGL que es pugui prorrogar l’autorització
provisional de la parada núm. 211-1 del mercat del Port a nom de Maties
CAPARROS ZAMORA, fins la convocació d’aquestes i amb els
CONDICIONANTS que es considerin oportuns.
III. Fonaments de Dret:
La normativa vigent per resoldre les sol·licituds relacionades amb la venda no
sedentària en el mercat municipal és la següent:
Reglament del mercat municipal de venda no sedentària de la Vila de Llançà,
aprovat definitivament per Decret d’Alcaldia en data 12-01-2015.
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 de règim local,
que va delegar la facultat a la Junta de Govern Local.
Per tot això, la Junta de Govern Local adopta el següent

Número: 2020-0003 Data: 05/03/2020

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA JUNTA JGL

Favorable

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentime
nt

“I. Identificació de l’expedient:

Número: 2020-0003 Data: 05/03/2020

1.2 SERVEIS D'HISENDA.- Expedient 287/2020. Autoritzacions de Venda
Ambulant

ACTA JUNTA JGL

ACORD:
Primer.- PRORROGAR la autorització provisional de la parada núm. 211-1
del mercat de venda no sedentària del Port a Maties CAPARROS ZAMORA,
en relació a la seva sol·licitud R.E.: 443/2020 de data 7 de febrer de 2020 per
a la venda d’olives marinades amb oli i espècies, amb una longitud de parada
de 5 metres lineals que tot seguit s’indica al mercat setmanal del Port, amb els
següents
CONDICIONANTS:
a) La llicència provisional atorgada té una vigència fins la convocatòria pública
de noves autoritzacions.
b) Que una vegada realitzada la convocatòria pública i no haver-se adjudicat a
l’interessat cap autorització per no haver-ne participat o no ajustar-se a les
bases que regiran els requisits i criteris d’adjudicació entre d’altres, el Sr.
Maties CAPARROS ZAMORA no tindrà dret a indemnització ni a
compensacions de cap mena.
c) El lloc de l’activitat serà assenyalat per l’assentador de mercats.
Segon.-NOTIFICAR el present acord a l’interessat i TRASLLADAR el mateix
al servei de Recaptació als efectes de practicar les corresponents liquidacions
i gestió de cobrament.”

1.- David Chacón Zafra, en representació de Monica Noguera Prim, mitjançant
escrit amb RE.: 318/2020 de data 31 de gener de 2020, sol·licita autorització
per poder realitzar l’activitat de venda d’artesania al mercat setmanal del Port
durant la temporada d’estiu amb 4ml.
2.- Segons informe de l’assentador municipal de mercats, l’anterior activitat ja
s’ha desenvolupat en anys anteriors al mercat setmanal del Port, sense que
es produís cap tipus d’incidència o queixa derivada de les mateixa.
Per tot això la Junta de Govern Local adopta el següent
ACORD:
Primer.- CONCEDIR AUTORITZACIÓ a Mónica Noguera Prim, en relació a la
seva sol·licitud R.E.: 318/2020 de data 31 de gener de 2020 per tal de realitzar
l’activitat de venda d’artesania, amb una longitud de parada de 4 metres
lineals que tot seguit s’indica per a la realització de les activitats que es
detallen al mercat setmanal del Port.
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Expedient número 287/2020 P112, realitzar activitats de venda d’artesania
durant l’estiu al mercat del Port.
II. Antecedents:

CONDICIONANTS:
a) La llicència s’atorga amb caràcter provisional i tindrà una durada fins
l’últim dimecres del mes de setembre de 2020.
b) El lloc de l’activitat serà assenyalat per l’assentador de mercats.
Segon.- APROVAR la relació núm. 2076000075 d’aprovació de liquidacions
de taxa de mercats per import de 191,60.-€, referida a l’ anterior autorització.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a la interessada i TRASLLADAR el
mateix al servei de Recaptació als efectes de practicar les corresponents
liquidacions i gestió de cobrament.”

I. Identificació de l’expedient:
Expedient número 386/2020 P112, referent a la sol·licitud de pròrroga llicència
administrativa provisional per una parada al mercat setmanal del Port.
II. Relació de Fets:
Elda CORTÉS CORTÉS, mitjançant escrit R.E.: 391/2020 de data 5 de
febrer de 2020, sol·licita pròrroga de la llicència provisional de la parada núm.
167-1 del mercat setmanal del Port de venda de roba de la llar, per haver
finalitzat el termini de vigència de la seva autorització a data 31 de desembre
de 2019, segons consta a l’expedient GEABS 326/2019 aprovat per JGL de
data 22 de febrer de 2019.
La Interessada aporta la documentació necessària per tal d’exercir la venda
no sedentària, segons Reglament del mercat municipal de venda no
sedentària, en els seus articles 7 i 9, així, del que es disposa en l’article 68 de
la Llei 39/2015 del 1 d’octubre del Procediment Administratiu comú de les
Administracions Públiques
Que amb motiu d’una propera convocatòria pública d’atorgament de noves
autoritzacions, així com per cobrir les vacants que puguin produir-se entre les
ja atorgades i que es realitzaran en règim de concurrència competitiva,
aquesta regidoria proposa a la JGL que es pugui prorrogar l’autorització
provisional de la parada núm. 167-1 del mercat del Port a nom de Elda
CORTÉS CORTÉS, fins la convocació d’aquestes i amb els
CONDICIONANTS que es considerin oportuns.
III. Fonaments de Dret:
La normativa vigent per resoldre les sol·licituds relacionades amb la venda no
sedentària en el mercat municipal és la següent:
Reglament del mercat municipal de venda no sedentària de la Vila de Llançà,
aprovat definitivament per Decret d’Alcaldia en data 12-01-2015.
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 de règim local,
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Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA JUNTA JGL

Favorable

Número: 2020-0003 Data: 05/03/2020

1.2 SERVEIS D'HISENDA.- Expedient 386/2020. Autoritzacions de Venda
Ambulant

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient:
Expedient número 384/2020 P112, referent a la sol·licitud de pròrroga llicència
administrativa provisional per una parada al mercat setmanal de la Vila.
II. Relació de Fets:
Jordi CASELLAS COLL, mitjançant escrit R.E.: 265/2020 de data 29 de
gener de 2020, sol·licita pròrroga de la llicència provisional de la parada núm.
37-0 del mercat setmanal de la Vila de venda de fruites i verdures, per haver
finalitzat el termini de vigència de la seva autorització a data 31 de desembre
de 2019, segons consta a l’expedient GEABS 238/2019 aprovat per JGL de
data 15 de febrer de 2019.
L’Interessat aporta la documentació necessària per tal d’exercir la venda no
sedentària, segons Reglament del mercat municipal de venda no sedentària,
en els seus articles 7 i 9, així, del que es disposa en l’article 68 de la Llei
39/2015 del 1 d’octubre del Procediment Administratiu comú de les
Administracions Públiques.
Que amb motiu d’una propera convocatòria pública d’atorgament de noves
autoritzacions, així com per cobrir les vacants que puguin produir-se entre les
ja atorgades i que es realitzaran en règim de concurrència competitiva,
aquesta Regidoria proposa a la JGL que es pugui prorrogar l’autorització

Número: 2020-0003 Data: 05/03/2020

Favorable
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1.2. SERVEIS D'HISENDA.- Expedient 384/2020. Autoritzacions de Venda
Ambulant

ACTA JUNTA JGL

que va delegar la facultat a la Junta de Govern Local.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- PRORROGAR la autorització provisional de la parada núm. 167-1 del
mercat no sedentària del Port a Elda CORTÉS CORTÉS, en relació a la seva
sol·licitud R.E.: 391/2020 de data 5 de febrer de 2020, per a la venda de roba
de la llar, amb una longitud de parada de 7 metres lineals que tot seguit
s’indica al mercat setmanal del Port, amb els següents,
CONDICIONANTS:
a) La llicència provisional atorgada té una vigència fins el 31 de desembre de
2020, o fins que es convoquin noves autoritzacions mitjançant concurs públic
durant aquest any.
b) Que una vegada realitzada la convocatòria pública i no haver-se adjudicat a
la interessada cap autorització per no haver-ne participat o no ajustar-se a les
bases que regiran els requisits i criteris d’adjudicació entre d’altres, la Sra.
Elda CORTÉS CORTÉS no tindrà dret a indemnització ni a compensacions de
cap mena.
c) El lloc de l’activitat serà assenyalat per l’assentador de mercats.
Segon.-NOTIFICAR el present acord a la interessada i TRASLLADAR el
mateix al servei de Recaptació als efectes de practicar les corresponents
liquidacions i gestió de cobrament.”

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

I. Identificació de l’expedient:
Expedient número 391/2020 P112, referent a la sol·licitud de pròrroga llicència
administrativa provisional per una parada al mercat setmanal del Port.
II. Relació de Fets:
Antonio DOYA ROIG, mitjançant escrit R.E.: 292/2020 de data 30 de gener
de 2020, sol·licita pròrroga de la llicència provisional de la parada núm. 143-0
del mercat setmanal del Port de venda de roba, per haver finalitzat el termini
de vigència de la seva autorització provisional a data 31 de desembre de
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1.2 SERVEIS D'HISENDA.- Expedient 391/2020. Autoritzacions de Venda
Ambulant

ACTA JUNTA JGL

provisional de la parada núm. 37-0 del mercat de la Vila a nom de Jordi
CASELLAS COLL, fins la convocació d’aquestes i amb els CONDICIONANTS
que es considerin pertinents.
III. Fonaments de Dret:
La normativa vigent per resoldre les sol·licituds relacionades amb la venda no
sedentària en el mercat municipal és la següent:
Reglament del mercat municipal de venda no sedentària de la Vila de Llançà,
aprovat definitivament per Decret d’Alcaldia en data 12-01-2015.
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 de règim local,
que va delegar la facultat a la Junta de Govern Local.
Per tot això, la Junta de Govern Local adopta el següent
ACORD:
Primer.- PRORROGAR la autorització provisional de la parada núm. 37-0 del
mercat no sedentària de la Vila a Jordi CASELLAS COLL, en relació a la seva
sol·licitud R.E.: 265/2020 de data 29 de gener de 2020, per a la venda de
fruites i verdures, amb una longitud de parada de 8 metres lineals que tot
seguit s’indica al mercat setmanal de la Vila, amb els següents,
CONDICIONANTS:
a) La llicència provisional atorgada té una vigència fins el 31 de desembre de
2020, o fins que es convoquin noves autoritzacions mitjançant concurs públic
durant aquest any.
b) Que una vegada realitzada la convocatòria pública i no haver-se adjudicat a
l’interessat cap autorització per no haver-ne participat o no ajustar-se a les
bases que regiran els requisits i criteris d’adjudicació entre d’altres, el Sr. Jordi
CASELLAS COLL no tindrà dret a indemnització ni a compensacions de cap
mena.
c) El lloc de l’activitat serà assenyalat per l’assentador de mercats.
Segon.-NOTIFICAR el present acord a l’interessat i TRASLLADAR el mateix
al servei de Recaptació als efectes de practicar les corresponents liquidacions
i gestió de cobrament.”
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1.2.- SERVEIS D'HISENDA.- Expedient 398/2020. Autoritzacions de Venda
Ambulant

ACTA JUNTA JGL

2019, segons consta a l’expedient GEABS 347/2019 aprovat per JGL de data
22 de febrer de 2019.
L’interessat aporta la documentació necessària per tal d’exercir la venda no
sedentària, segons Reglament del mercat municipal de venda no sedentària,
en els seus articles 7 i 9, així, del que es disposa en l’article 68 de la Llei
39/2015 del 1 d’octubre del Procediment Administratiu comú de les
Administracions Públiques
Que amb motiu d’una propera convocatòria pública d’atorgament de noves
autoritzacions, així com per cobrir les vacants que puguin produir-se entre les
ja atorgades i que es realitzaran en règim de concurrència competitiva,
aquesta regidoria proposa a la JGL que es pugui prorrogar l’autorització
provisional de la parada núm. 143-0 del mercat del Port a nom de Antonio
DOYA ROIG, fins la convocació d’aquestes i amb els CONDICIONANTS que
es considerin oportuns.
III. Fonaments de Dret:
La normativa vigent per resoldre les sol·licituds relacionades amb la venda no
sedentària en el mercat municipal és la següent:
Reglament del mercat municipal de venda no sedentària de la Vila de Llançà,
aprovat definitivament per Decret d’Alcaldia en data 12-01-2015.
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 de règim local,
que va delegar la facultat a la Junta de Govern Local.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- PRORROGAR la autorització provisional de la parada núm. 143-0 del
mercat de venda no sedentària del Port a Antonio DOYA ROIG, en relació a la
seva sol·licitud R.E.: 292/2020 de data 30 de gener de 2020 per a la venda de
roba, amb una longitud de parada de 12 metres lineals que tot seguit s’indica
al mercat setmanal del Port, amb els següents,
CONDICIONANTS:
a) La llicència provisional atorgada té una vigència fins el 31 de desembre de
2020, o fins que es convoquin noves autoritzacions mitjançant concurs públic
durant aquest any.
b) Que una vegada realitzada la convocatòria pública i no haver-se adjudicat a
l’interessat cap autorització per no haver-ne participat o no ajustar-se a les
bases que regiran els requisits i criteris d’adjudicació entre d’altres, el Sr.
Antonio DOYA ROIG no tindrà dret a indemnització ni a compensacions de
cap mena.
c) El lloc de l’activitat serà assenyalat per l’assentador de mercats.
Segon.-NOTIFICAR el present acord a l’interessat i TRASLLADAR el mateix
al servei de Recaptació als efectes de practicar les corresponents liquidacions
i gestió de cobrament.”

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Número: 2020-0003 Data: 05/03/2020
Codi Validació: 6XA9395QKR3QPJE95F6TWXQST | Verificació: https://llanca.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 13 de 41

Expedient número 398/2020 P108, referent a la sol·licitud de transmissió de la
llicència administrativa núm. 174 del mercat setmanal del Port.
II. Relació de Fets:
Mohameed Zerouali, mitjançant escrit R.E.: 399/2020 amb data 5 de febrer de
2020, sol·licita autorització per transmetre la seva llicència administrativa de la
parada núm. 174 del mercat no sedentari del Port, a favor del Sr. Moustafa
Sadik-El-Sayed Metwaly, havent-se donat el transmitent de baixa d’activitat
per enfermetat de llarga duració.
Ambdòs, transmitent i adquirent, aporten la documentació preceptiva per tal
de donar compliment a la transmissió.
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. 174, de
marroquineria amb 10 ml del mercat no sedentari del Port, a favor de
Moustafa Sadik-El-Sayed Metwaly, amb els següents
CONDICIONANTS:
1. La llicència atorgada té una durada fins el 28/07/2029, 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. 174.
3. Haurà de presentar la persona adquirent, rebut actualitzat de l’assegurança
de R.C. per l’any 2020 per poder parar.
4. L’adquirent de la llicència administrativa de la parada núm. 174 del mercat
setmanal del Port, s’haurà de comprometre a vendre la mateixa classe
d’articles autoritzats que té actualment el Sr. Mohameed Zerouali.
Segon.- APROVAR la liquidació de taxes de mercat núm. 2076000077 per
import de 1.197,50.-€ a nom de Moustafa Sadik-El-Sayed Metwaly, 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.”

ACTA JUNTA JGL

“I. Identificació de l’expedient:

1.3- URBANISME, OBRES I ACTIVITATS -Expedient 2836/2019. Llicències
d'Ocupació- Placa de gual i reserva de la via pública
Desfavorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

1.3 URBANISME, OBRES I ACTIVITATS. Expedient 3023/2019. Llicències
Urbanístiques construcció dos habitatges
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Marina Goday i Cibeira, actuant en nom i representació de Eva Navarro Pujol,
mitjançant escrit 2019-E-RC-7400, de data 14 de novembre de 2019, ha
sol·licitat llicència municipal per la construcció de dos habitatges aparellats
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d’octubre de 2019, sol·licita la llicència per col·locar una placa de gual al seu
garatge de carrer Bernat Metge 6 i que es pinti una línia groga de 3 m davant
la porta del garatge.
La Policia Local, en data 5 de novembre de 2019, ha emès un informe, fent
constar que l’immoble disposa de dos locals situats a la planta baixa d’un bloc
de pisos, un a cada costat de l’entrada i al que es refereix el sol·licitant, seria
el més proper al número 10. El portal del local té una amplada de 2,80m, la
calçada de 5,60 m, les voreres de 0,7m cadascuna i es tracta d’un local
aparentment familiar. En el mateix informe es fa constar que s’haurà de
comprovar que el ressenyat local sigui compatible amb l´ús com a garatge.
En data 13 de gener de 2020 l’arquitecte tècnic ha emès un informe fent
constar que s’ha comprovat el lloc on es pretén col·locar la placa de gual i la
reserva de la via pública, i s’ha observat que no es tracta d’un aparcament o
garatge, si no que es tracta d’un local comercial en planta baixa. A més a més,
també es fa constar que a la documentació obrant a l’Ajuntament, amb
referència cadastral 2703106EG1920S00001ZW i 2703107EG1920S0001UW
consten com dos locals comercials.
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.- DENEGAR la llicència a Roberto García García, per col·locar una
placa de gual al carrer Bernat Metge, 6 i pintar 3 m de línia groga, atès que es
tracta de l’entrada d’un local comercial.
Segon.- INFORMAR a la persona interessada que en cas de voler canviar l’ús
del esmentat local, pot sol·licitar la llicència de canvi d’ús de local comercial a
garatge.
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada.”

ACTA JUNTA JGL

“Roberto García García, mitjançant escrit RE 2019-E-RE-1079, de data 19
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Primer.- CONCEDIR a Eva Navarro Pujol, llicència municipal per construcció
de dos habitatges aparellats amb piscina, a la finca situada al Sant Pere de
Rodes, 20, d'acord amb el projecte obrant a l'expedient subscrit per les
arquitectes Marina Goday Cibeira i Irene Oliva Batlle.
La llicència queda condicionada al compliment dels condicionants generals i
els particulars següents:
- Abans d’iniciar les obres haurà de presentar la següent documentació:
1.- Projecte executiu, visat pel corresponent col·legi professional.
2.- Full d’assumeix de l’arquitecte director de l’obra.
3.- Full d’assumeix de l’arquitecte tècnic.
4.- Estudi o estudi bàsic de seguretat i salut.
5.- Projecte de Telecomunicacions.
6.- Un aval de runes per un import de 144,24.- euros.
7.- Un aval per un import de 5.376,80- euros com a garantia de urbanització.
-Al presentar el projecte executiu caldrà aportar un certificat visat del tècnic
redactor conforme el projecte s’adequa al projecte bàsic pel qual se li va
concedir llicencia i en cas contrari, caldrà especificar les modificacions
aportades.
-En relació als baixants d’acord amb l’article 17.17 de la MP del PPU, caldrà
definir-los en el projecte executiu, no poden perdre la vertical al llarg de la
façana.
-Pel que fa a la justificació del compliment del Codi Tècnic de l’Edificació.
S’haurà de definir la sectorització escales, en relació al DB SI, resistència al
foc dels diferents elements i especificar els diferents elements de sectorització
del garatge.
- S’hauria de justificar el Decret d’Ecoeficiència.
- Les plaques solars, en cas que s’instal·lin a la coberta inclinada, caldrà
col·locar-les integrades o en el cas que s’instal·lin de tub, situades en el
mateix pla de la coberta. En les cobertes planes s’haurà de col·locar en
posició planera o justificar que no es percebran des de la via pública. En cap
cas es podran instal·lar dipòsits d’aigua calenta sanitària sobre la coberta.
- Els accessos per a vehicles s’hauran d’adaptar a la pendent preexistent del
vial, no podent en cap cas modificar la pendent transversal de la vorera que
haurà de ser d’un 2%.
- En relació als guals per accés dels vehicles a la parcel·la, caldrà aportar
detalls a E: 1/20, amb la solució de modificació i proposant la pavimentació

ACTA JUNTA JGL

amb piscina, a la finca situada al Sant Pere de Rodes, 20, amb la referencia
cadastral 2599502EG1829N0001JR.
L'arquitecte assessor municipal, en data 6 de febrer 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:

amb panot de les zones d’aparcament necessàries per accedir a la parcel·la.
- S’haurà de justificar el compliment de l’article 5 de l’Ordenança de Protecció
de l’arbrat del municipi de Llançà de 29 d’abril de 2010, BOP Núm. 81. Caldrà
col·locar un mínim 15 exemplars d’arbre que hauran de tenir una alçada
mínima de tres metres i mig i un perímetre mínim de 30 cm, mesurat a 1,00
metre de terra. A justificar en la planimetria del projecte executiu.
Es prohibeix explícitament la plantació de qualsevol tipus de palmera o altres
arbres no autòctons.

Quart.- INFORMAR a la persona interessada que al presentar el projecte
executiu i al finalitzar l’obra caldrà presentar un topogràfic visat, referenciat
amb una cota d’un element identificatiu de la vialitat (per exemple una tapa de
sanejament), justificant la correcte execució dels nivells de projecte.
Cinquè.- RECORDAR a la persona interessada que abans d’iniciar les obres,
caldrà obtenir el vist i plau municipal al projecte executiu.
Sisè.- APROVAR la liquidació número 2079000033 per un import de
2.100,00.- euros, corresponent a la taxa per gestió de terres.

ACTA JUNTA JGL

Tercer.- COMUNICAR a la persona interessada que en cas de realitzar parts
de l’estructura amb acer, al finalitzar l’obra caldrà aportar el corresponent
certificat de resistència dels diferents elements.

Número: 2020-0003 Data: 05/03/2020

Segon.- INFORMAR a la persona interessada, que 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.

Vuitè.- APROVAR la liquidació número 2063000039 per un import de
2.068,00.- euros, corresponent a la taxa administrativa.
Novè.- 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.
Desè.- NOTIFICAR el present acord a l'interessat.
Onzè.- DONAR-NE TRASLLAT a la policia local

1.3 URBANISME, OBRES I ACTIVITATS Expedient 1420/2019. Llicència OVP
Cafè de l'Havana
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Setè.- APROVAR la liquidació número 2005000038 per un import de
12.821,60.- euros, corresponent a l'impost sobre construccions, instal·lacions i
obres.

Desfavorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

"JOSEP ALBAÑIL PEREZ, mitjançant escrit RE 2019-E-RC-5895, de data 7
d’agost de 2019, sol·licita l’ampliació de l'ocupació de via pública amb terrassa
oberta de taules i cadires al carrer Magallanes, per temporada alta .

1.3- URBANISME, OBRES I ACTIVITATS - Expedient 2963/2019. Llicències
Urbanístiques- Cosntrucció piscina
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

"Ramon Bernard Masip, actuant en nom i representació de Jordi Granollers
Calduch, mitjançant escrit 2019-E-RE-1212, de data 6 de novembre de 2019,
ha sol·licitat llicència municipal per construir una piscina, a la finca situada al
carrer Les Salines, 1.
L'arquitecte tècnic municipal, en data 7 de febrer de 2020, ha emès informe
favorable amb condicionants.

Número: 2020-0003 Data: 05/03/2020

ACORDA:
Primer.- DENEGAR la llicència a JOSEP ALBAÑIL PEREZ per ampliar
l’ocupació de la via pública amb taules i cadires al carrer Magallanes, durant la
temporada alta, pels motius exposats anteriorment.
Segon.- DONAR TRASLLAT d’aquest acord a la Policia Local.
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada."
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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, aquesta Junta de Govern Local

ACTA JUNTA JGL

L'arquitecte tècnic municipal, en data 13 de setembre de 2019, ha emès
informe desfavorable, fent constar que tot i haver presentat un escrit de la
veïna del carrer Magallanes, 6, autoritzant l’ocupació davant de casa seva,
aquesta finca es troba ubicada a l’altre costat d’on ara s’està realitzant
l’ocupació autoritzada, amb la qual cosa, es provocaria que la circulació de
vianants pel carrer hagués de fer un zig-zag, deixant ocupació a l’esquerra i
després a la dreta, sense que hi hagués continuïtat. Conseqüentment, es
dificultaria l’accés dels vianants pel carrer, i a més, aquesta ja es trobaria fora
de la vertical de la façana del local, la qual serveix l’ocupació.

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:

“Article 5. Protecció d’arbres situats en parcel·les de propietat privada. ….

Número: 2020-0003 Data: 05/03/2020

La llicència queda condicionada al compliment dels condicionants generals i
els particulars següents:
1- El desguàs de la piscina haurà d’anar connectat a la xarxa de clavegueram.
2-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.
3-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.

ACTA JUNTA JGL

Primer.- CONCEDIR a Jordi Granollers Calduch, llicència municipal per
construir una piscina, a la finca situada al carrer Les Salines, 1, d'acord amb el
projecte obrant a l'expedient subscrit per l'arquitecte tècnic Ramon Bernard
Masip, visat en data 31 d’octubre de 2019 i número W.19.3569.

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.”

4-Abans d'iniciar les obres caldrà presentar:
Un aval per un import de 1.200,00.- euros com a garantia d’ urbanització.
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.... 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.

Segon.- APROVAR la liquidació número 2079000038 per un import de
140,84- euros, corresponent a la taxa per gestió de terres.
Tercer.- APROVAR la liquidació número 2005000045 per un import de
520,80.- euros, corresponent a l'impost sobre construccions, instal·lacions i
obres.
Quart.- APROVAR la liquidació número 2063000046 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.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“LAURA MARGARITS MOLINET, mitjançant escrit RE 2020-E-RE-264, de

data 08/02/2020, sol·licita permís d’ocupació de via pública per un carret de
creps (4,7m2) pel dia del Carnaval (dissabte 22/02/2020).
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, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- CONCEDIR llicència a Laura Margarits Molinet per col·locar un carret
de creps el dia 22 de febrer a l’envelat de Les Esplanes, on hi haurà la carpa
de Carnaval, previ pagament de la taxa corresponent.
Segon.- APROVAR la liquidació número 2077000002 per un import de 25,00.€, corresponent a l’ocupació de via pública el dia abans esmentat.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a la interessada i DONAR TRASLLAT al
Servei de Recaptació a efectes de cobrament.”

1.3 - URBANISME, OBRES I ACTIVITATS - Expedient 3008/2019. Llicències
Urbanístiques - Enderroc c/unió
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
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1.3 Serveis d’Urbanisme, Obres i Activitats - Expedient 362/2020. Llicències
d'Ocupació

ACTA JUNTA JGL

Setè.- DONAR-NE TRASLLAT a la policia local."

Número: 2020-0003 Data: 05/03/2020

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

2-S’haurà d’acreditar haver signat amb un gestor autoritzat un document
d’acceptació que garanteixi la correcta destinació dels residus separats per
tipus. En aquest document es farà constar el codi de gestor i el domicili de
l’obra. En el termini d’un mes a comptar des de la finalització de l’obra, s’haurà
d’acreditar un certificat del gestor de residus contractat referent a la quantitat i
tipus de residus lliurats.
3-Caldrà preveure l’enderroc de l’edificació, parcialment manual per evitar
riscos, així com adoptar precaucions per evitar que es produeixi pols, com
regar les runes quan sigui necessari.
4-Atès que es tracta d’una ordenació amb alineació a vial, caldrà preveure el

Número: 2020-0003 Data: 05/03/2020
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-Un aval de runes per un import de 7.108,74.- euros.
-Un aval per un import de 1.200,00.- euros com a garantia d’urbanització.
-El projecte tècnic degudament signat i visat.
-La justificació de les normatives que regulen les xarxes de serveis, que caldrà
convenir la seva regulació amb la companyia corresponent i aportar una
còpia del conveni a l’Ajuntament, per la seva revisió.
-La justificació de les mesures necessàries per garantir la solidesa i estabilitat
dels edificis i finques veïnes.
-La documentació del contractista que efectuarà les obres: fotocopia del rebut
de l’impost d’activitats econòmiques (IAE) de l’any en curs o bé l’alta
corresponent.
-Fotocòpia de la pòlissa d’assegurances del contractista que efectuarà
l’enderrocament conforme aquesta cobreix el risc de responsabilitat civil
(mínim 300.000 euros) i fotocòpia del rebut conforme està al corrent de
pagament.

ACTA JUNTA JGL

"Ferran Baus Torroella, actuant en nom i representació de Hotel Carbonell
S.C., mitjançant escrit 2019-E-RE-1261, de data 12 de novembre de 2019, ha
sol·licitat llicència municipal per enderrocar un habitatge unifamiliar entre
mitgeres, a la finca situada al carrer Unió, 8.
L'arquitecte tècnic municipal, en data 10 de febrer 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 Hotel Carbonell S.C., llicència municipal per
enderrocar un habitatge unifamiliar entre mitgeres, a la finca situada al carrer
Unió, 8, d'acord amb el projecte obrant a l'expedient subscrit per l'arquitecte
tècnic Ferran Baus Torroella.
La llicència queda condicionada al compliment dels condicionants generals i
els particulars següents:
1-Abans d’iniciar les obres caldrà presentar:

tancament definitiu de la finca o la construcció immediata d’una obra nova.
5-En el cas d’haver d’ocupar la via pública, s’haurà de sol·licitar la
corresponent llicència.
6-En el cas de que s’hagi de tallar la circulació al carrer Unió, s’haurà de
comunicar a la Policia Local de Llançà, amb tres dies d’antelació per tal de
que puguin informar al respecte.
Segon.- APROVAR la liquidació número 2005000046 per un import de
224,50.- euros, corresponent a l'impost sobre construccions, instal·lacions i
obres.

Sisè.- DONAR-NE TRASLLAT a la policia local."

1.3 - URBANISME. OBRES i ACTIVITAS - Expedient 3176/2019. Llicències
Urbanístiques - Obra major
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

"Daniel Berney Pujol, actuant en nom i representació de Comerbal S.A.,
mitjançant escrit 2019-E-RE-1449, de data 3 de desembre de 2019, ha
sol·licitat llicència municipal per realitzar la obertura nova d'accés del
supermercat a l'aparcament del c/Bernat Metge, a la finca situada al Bernat
metge 7-9.
L'arquitecte tècnic municipal, en data 10 de febrer 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:

Número: 2020-0003 Data: 05/03/2020

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

ACTA JUNTA JGL

Tercer- APROVAR la liquidació número 2063000047 per un import de
108,65.- euros, corresponent a la taxa administrativa.

Primer.- CONCEDIR a COMERBAL S.A., llicència municipal per realitzar la
obertura nova d'accés del supermercat a l'aparcament del c/Bernat Metge, a
la finca situada al Bernat metge 7-9, d'acord amb el projecte obrant a
l'expedient subscrit per enginyer tècnic industrial Daniel Berney Pujol, visat en
data 3 de desembre de 2019 i número 003539.
La llicència queda condicionada al compliment dels condicionants generals i
els particulars següents:

Tercer.- APROVAR la liquidació número 2005000048 per un import de
529,63.- euros, corresponent a l'impost sobre construccions, instal·lacions i
obres.
Quart.- APROVAR la liquidació número 2063000051 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.

ACTA JUNTA JGL

Segon.- INFORMAR que en cas d’haver d’ocupar la via pública i/o
interrompre la circulació al c/Bernat Metge o al c/Ebre, s’haurà de sol·licitar la
corresponent llicència, amb un mínim de 3 dies d’antelació.

Número: 2020-0003 Data: 05/03/2020

1- Abans d’iniciar les obres caldrà presentar:
Un aval de runes per import de 1.041,20.-euros.
2- Pel que fa a l’activitat, caldrà realitzar el tràmit oportú per adequar la
llicència de què disposa.

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

1.3 ACTIVITATS Expedient 363/2020. Transmissió llicència taxi núm. 4
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“El Sr. Félix Heredia Villanueva, mitjançant escrit de data 7 de febrer de 2020,

RE núm. 448, manifesta que el Sr. Francisco Juan Vera Garcia li ha fet
transmissió de la seva llicència de taxi núm.4 d’aquesta localitat i aportant
document acreditatiu d’aquest acte demana que un cop revisada i
efectuades les comprovacions necessàries, es procedeixi a cursar la seva
sol·licitud de transmissió de la llicència.
L’article 10 de la Llei 19/2003,de 4 de juliol ,del taxi que regula els límits i
requisits de la transmissió de les llicències i preveu l’autorització prèvia de
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Setè.- DONAR-NE TRASLLAT a la policia local."

l’ens que les ha concedides.
Vistos els antecedents exposats, així com la documentació obrant a
l’expedient, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- INFORMAR FAVORABLEMENT, d’acord amb l’article 10 de la Llei
19/2003, de 4 de juliol, del taxi, la sol·licitud del Sr. Félix Heredia Villanueva de
concessió de l’autorització de la transmissió de la llicència núm. 4 d’aquest
Ajuntament .

Segon.- NOTIFICAR-HO a l’ interessat i al Servei Territorial de Transports de
Girona.”

1.3- URBANISME, OBRES I ACTIVITATS -Expedient 275/2020. Llicències
d'Ocupació gual i contragual
Favorable

Número: 2020-0003 Data: 05/03/2020

Previ a l’obtenció de la llicència municipal definitiva, haurà de portar la
següent documentació:
Retornar la llicència municipal de taxi a nom del Sr. Francisco Juan
Vera Garcia.
Fitxa tècnica i permís de circulació del vehicle a nom del sol·licitant.
Pòlissa de responsabilitat civil pels danys que es puguin ocasionar en
el transcurs del servei.
Certificat del Servei Territorial de Transports de Girona.

ACTA JUNTA JGL

CONDICIONAT:

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Blot, mitjançant escrit RE 2020-E-RE-193, de data 30 de gener de 2020,
sol·licita la llicència per col·locar una placa de gual al carrer Cap Ras, 10 i que
es pinti el contra-gual, de 7 metres, a l’altre costat del carrer.
La Policia Local, en data 7 de febrer de 2020, ha emès un informe favorable,
que consta a l’expedient.
L’òrgan competent per a resoldre les sol·licituds de llicències és l’AlcaldePresident de la Corporació d’acord amb el que disposa l’article 21.1.q) de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, que va
delegar la facultat a la Junta de Govern Local.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
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“Blauhouse Alkomed Serveis SL, actuant en nom i representació de Pascal

Primer.- CONCEDIR llicència a Pascat Blot, per col·locar una placa de gual al
carrer Cap Ras,10, previ pagament de la taxa corresponent i supeditada al
compliment de les condicions adjuntes a l’acord.
Segon.- APROVAR les liquidacions que es relacionen:
1.Número 2002027279, per un import de 63,05.-€, corresponent a la placa de
gual número 1106 i als tràmits administratius.
2.Número 2002027278, per un import de 16,30.-€, corresponent a la taxa
anual per la placa de gual esmentada.
3.Número 2002027280, per import de 119,30.-€, corresponent a la taxa
municipal per realitzar els treballs de pintura.
4.Número 2002027281, per un import de 16,75.-€, corresponent a la taxa
anual per la reserva de la via pública com a contra-gual.

1.3 URBANISME, OBRES I ACTIVITATS. Expedient 3239/2019. Llicències
Urbanístiques reforma habitatge
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Eva Comeron Roqué, actuant en nom i representació de Michel Templement,
mitjançant escrit 2019-E-RE-1523, de data 12 de desembre de 2019, ha
sol·licitat llicència municipal per la reforma interior d’un habitatge unifamiliar
existent, a la finca situada al carrer Pompeu Fabra, 48.

ACTA JUNTA JGL

Quart.- DONAR TRASLLAT al Servei de Recaptació i al cap de la Brigada
Municipal als efectes pertinents.”

Número: 2020-0003 Data: 05/03/2020

Tercer.-NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada.

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 Michel Templement, llicència municipal per la reforma
interior d’un habitatge unifamiliar existent, a la finca situada al carrer Pompeu
Fabra, 48, d'acord amb el projecte obrant a l'expedient subscrit per l'arquitecta
Eva Comerón Roqué.
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L'arquitecte assessor municipal, en data 14 de febrer de 2020, ha emès
informe favorable amb condicionants.

La llicència queda condicionada al compliment dels condicionants generals i
els particulars següents:
1.- Abans d'iniciar les obres caldrà presentar:
Un aval de runes per un import de 141,36.- 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.

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 3169/2019. Llicències
Urbanístiques CONSRUCCIO GARATGE
Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Ferran Baus Torroella, actuant en nom i representació de Hotel Carbonell
S.C., mitjançant escrit 2019-E-RE-1445, de data 3 de desembre de 2019, ha
sol·licitat llicència municipal per la construcció d’un aparcament, a la finca
situada al carrer Unió, 8.
L'arquitecte assessor municipal, en data 11 de febrer de 2020, ha emès
informe favorable amb condicionants, fent constar que segons la
documentació gràfica del Pla General, la façana que ha de tancar de
l’aparcament, s’ha de disposar més enretirada de l’actual façana, degut al
retranqueig que es marca en relació a l’alineació a vial.
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.

Codi Validació: 6XA9395QKR3QPJE95F6TWXQST | Verificació: https://llanca.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 25 de 41

Favorable

ACTA JUNTA JGL

Tercer.- APROVAR la liquidació número 2063000057 per un import de
381,36.- euros, corresponent a la taxa administrativa.

Número: 2020-0003 Data: 05/03/2020

Segon.- APROVAR la liquidació número 2005000055 per un import de
2.364,43.- euros, corresponent a l'impost sobre construccions, instal·lacions i
obres.

Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:

Segon.- APROVAR la liquidació número 2005000054 per un import de
553,66.- euros, corresponent a l'impost sobre construccions, instal·lacions i
obres.
Tercer.- APROVAR la liquidació número 2063000056 per un import de
108,65.- euros, corresponent a la taxa administrativa.
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.

Número: 2020-0003 Data: 05/03/2020
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La llicència queda condicionada al compliment dels condicionants generals i
els particulars següents:
1.- Abans d'iniciar les obres caldrà presentar:
- Un aval de runes per un import de 323,04.- euros.
- Un aval per un import de 1.200,00.- euros com a garantia de urbanització.
- El projecte tècnic presentat, degudament signat i vista.
- La Justificació de les normatives que regulen les xarxes de serveis, que
caldrà convenir la seva regulació amb la companyia corresponent i aportar
una còpia del conveni a l’Ajuntament, per la seva revisió.
-S’ha d’acreditar haver signat amb un gestor autoritzat un document
d’acceptació que garanteixi la correcta destinació dels residus separats per
tipus. En aquest document es farà constar el codi de gestor i el domicili de
l’obra. En el termini d’un mes a comptar des de la finalització de l’obra, s’haurà
d’acreditar un certificat del gestor de residus contractat referent a la quantitat i
tipus de residus lliurats.
- Documentació en relació a les obres d’urbanització de la zona de reculades
per tal de que des dels serveis tècnics municipals, i donin el vist-i-plau.
2.- Un cop replantejada l’alineació de la nova façana, s’haurà de sol.licitar la
inspecció dels Serveis Tècnics Municipals, per tal de poder aixecar l’acta
d’alineacions i rasants.
3.- La zona de reculades que quedi amb l’enretirada de la façana, s’haurà
d’acabar amb els mateixos acabats que la resta de vialitat del carrer.

ACTA JUNTA JGL

Primer.- CONCEDIR a Hotel Carbonell S.C., llicència municipal per fer un
aparcament, a la finca situada al carrer Unió, 8, d'acord amb el projecte obrant
a l'expedient subscrit per l'arquitecte tècnic Ferran Baus i Torroella.

2.1 GOVERN LOCAL Expedient 396/2020. Vacances
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Les sol·licitud dels períodes de vacances per a l’any 2020, corresponents al
personal municipal de l’Ajuntament de Llançà de les diferents àrees, han estat
examinades.
Els Caps d’Àrea corresponents han signat la seva conformitat d’acord amb el
que estableix la Resolució del 28 de desembre de 2012, de la Secretaria
d’Estat de les Administracions Públiques, per la qual es dicten instruccions
sobre la jornada i horaris de treball del personal al servei de l’Administració
General de l’Estat i els seus organismes públics.

Primer.- APROVAR els períodes de vacances per l’any 2020 del personal
municipal de l’Ajuntament de Llançà, d’acord amb l’annex que consta unit a
l’expedient.
Segon.- DONAR TRASLLAT dels períodes de vacances aprovats per aquesta
Junta de Govern Local als empleats municipals interessats. ”

2.4 Ensenyament. Expedient 2841/2019. Subvencions 2020- INS Llançà aula
oberta
Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

"Joan Manel Martos actuant en representació de l’INS Llançà, mitjançant
escrit RE núm. 2019-E-RE-888, de data 29/09/2019 16:00, ha sol·licitat una
subvenció 2020 per l’aula oberta.
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.
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
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Favorable

ACTA JUNTA JGL

ACORDA:

Número: 2020-0003 Data: 05/03/2020

Per tot això, aquesta Junta de Govern Local

ACORDA:
Primer.- CONCEDIR a l’INS LLançà, una subvenció de 7.928’41 € en
concepte d'ajut directe per l’aula oberta, amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 480.00.320, del pressupost municipal per a l'exercici 2020,
amb els següents condicionants:
-Per percebre la subvenció i d'acord amb el que disposa l'art. 13.1 de
l'Ordenança, és necessari haver realitzat l'activitat subvencionada i presentar
a l'Ajuntament durant el mes següent a la data de finalització de l'activitat, els
següents documents:
1) Memòria detallada de l'activitat o activitats realitzades.
2) Factures originals corresponents a les despeses derivades de l'activitat

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

"Elisabet Casas actuant en representació de l’Escola CEIP POMPEU FABRA

DE LLANÇÀ , mitjançant escrit RE núm. 2019-E-RE-1439, de data 02/12/2019
16:58, ha sol·licitat una subvenció per a les activitats pròpies de l'entitat.
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.

Número: 2020-0003 Data: 05/03/2020

2.4 ENSENYAMENT. Expedient 3168/2019. Subvencio 2020- CEip pompeu Fabra
activ. alumnes

ACTA JUNTA JGL

Segon.- NOTIFICAR el present acord a l'interessat."

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 CEIP Pompeu Fabra, una subvenció de 540 € en
concepte d’ajut directe per el centre, amb càrrec a l'aplicació pressupostària
480.00.330, del pressupost municipal per a l'exercici 2020, amb els següents
condicionants:
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Consta en el pressupost per a l'exercici 2020 una subvenció per import de 540
€ per a les activitats pròpies de l'entitat.

- Per percebre la subvenció i d'acord amb el que disposa l'art. 13.1 de
l'Ordenança, és necessari haver realitzat l'activitat subvencionada i presentar
a l'Ajuntament durant el mes següent a la data de finalització de l'activitat, els
següents documents:
1) Memòria detallada de l'activitat o activitats realitzades.
2) Factures originals corresponents a les despeses derivades de l'activitat
Segon.- NOTIFICAR el present acord a l'interessat."

3.5 MEDI AMBIENT . Expedient 3203/2019. Subvencio 2020 Amics Sant Silvestre
Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

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 2020 una subvenció per import de
1.260 € per a les activitats pròpies de l'entitat.
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.

ACTA JUNTA JGL

"Manel Tolsanas actuant en representació de l’Associació Amics de Sant
Silvestre , mitjançant escrit RE núm. 2019-E-RE-7618, de data 05/12/2019
13:08, ha sol·licitat una subvenció per a les activitats pròpies de l'entitat.

Número: 2020-0003 Data: 05/03/2020

Favorable

ACORDA:
Primer.- CONCEDIR a l’Associació Amics de Sant Silvestre, una subvenció de
1.260 € en concepte d’activitat pròpies de l’associació, amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 480.00.172, del pressupost municipal per a l'exercici 2020,
amb els següents condicionants:
- Per percebre la subvenció i d'acord amb el que disposa l'art. 13.1 de
l'Ordenança, és necessari haver realitzat l'activitat subvencionada i presentar
a l'Ajuntament durant el mes següent a la data de finalització de l'activitat, els
següents documents:
1) Memòria detallada de l'activitat o activitats realitzades.
2) Factures originals corresponents a les despeses derivades de l'activitat
Segon.- NOTIFICAR el present acord a l'interessat."
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Per tot això, aquesta Junta de Govern Local

3.5 MEDI AMBIENT Expedient 3204/2019. Subvencio 2020 colla senglar
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

"Manel Tolsanas actuant en representació de la Colla del Senglar , mitjançant

escrit RE núm. 2019-E-RE-7619, de data 05/12/2019 13:17, ha sol·licitat una
subvenció per a les activitats pròpies de l'entitat.
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.

ACORDA:
Primer.- CONCEDIR a la Colla del Senglar, una subvenció de 900 € en
concepte de la Colla del Senglar, amb càrrec a l'aplicació pressupostària
480.00.172, del pressupost municipal per a l'exercici 2020, amb els següents
condicionants:
- Per percebre la subvenció i d'acord amb el que disposa l'art. 13.1 de
l'Ordenança, és necessari haver realitzat l'activitat subvencionada i presentar
a l'Ajuntament durant el mes següent a la data de finalització de l'activitat, els
següents documents:
1) Memòria detallada de l'activitat o activitats realitzades.
2) Factures originals corresponents a les despeses derivades de l'activitat
Segon.- NOTIFICAR el present acord a l'interessat."

4.4. ESPORTS-Expedient 2689/2019. Subvencio 2020- Unió excursionista
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

"JOSE BURGUEÑO YUDISEen representació de UNIO EXCURSIONISTA

LLANÇANENCA, mitjançant escrit RE núm. 2019-E-RE-888, de data

Número: 2020-0003 Data: 05/03/2020

Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
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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.

ACTA JUNTA JGL

Consta en el pressupost per a l'exercici 2020 una subvenció per import de 900
€ per a les activitats pròpies de l'entitat.

29/09/2019 16:00, ha sol·licitat una subvenció per a les activitats pròpies de
l'entitat.
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 2020 una subvenció per import de
3.000 € en concepte d'ajut directe per les activitats pròpies de l'entitat.
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

Segon.- NOTIFICAR el present acord a l'interessat."

Número: 2020-0003 Data: 05/03/2020

Primer.- CONCEDIR a la UNIO EXCURSIONISTA LLANÇANENCA, una
subvenció de 3.000 € en concepte d'ajut directe per a les activitats pròpies
de l'entitat, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 480.00.340, del pressupost
municipal per a l'exercici 2020, amb els següents condicionants:
Per percebre la subvenció i d'acord amb el que disposa l'art. 13.1 de
l'Ordenança, és necessari haver realitzat l'activitat subvencionada i presentar
a l'Ajuntament durant el mes següent a la data de finalització de l'activitat, els
següents documents:
1) Memòria detallada de l'activitat o activitats realitzades.
2) Factures originals corresponents a les despeses derivades de l'activitat

ACTA JUNTA JGL

ACORDA:

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“L’Agrupació Esportiva MICfootball, en data 10 de febrer de 2020 i mitjançant

escrit RE 2020-E-RE-269, ha sol·licitat llicència d’ús privatiu per a la utilització
dels camps de futbols municipals per a la celebració, per Setmana Santa (des
del dimecres al dissabte) dels anys 2020 a 2023, del torneig de futbol base
MIC – Mediterranean International Cup.
Per tan, s’ha elaborat novament un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament
de Llançà, per regular la utilització de les instal·lacions esportives municipals
de futbol de Llançà, per l’organització de l’esmentat torneig durant els anys
dels anys 2020 al 2023.
L’Ajuntament de Llançà, dins de la seva política de foment en matèria
d’activitats esportives i considerant que l’organització del MIC - Mediterranean
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4.4 ESPORTS Expedient 387/2020. Conveni de col.laboració MIC football

International Cup, representa una promoció important a nivell nacional i
internacional, atribueix a l’esmentada Agrupació la facultat d’utilitzar les
instal·lacions esportives de futbol de Llançà, per la celebració de partits
classificatoris de l’esmentat torneig.
L’Agrupació Esportiva MICFootball, es compromet, a canvi de la cessió
gratuïta de les instal·lacions esportives municipals de futbol de Llançà, a
inscriure a la competició un o varis equips representatius de la població a les
categories on hi hagi places disponibles, així com col·locar el nom i/o el logotip
de l’Ajuntament de Llançà, a tota la publicitat adequada a les seves
característiques (cartells anunciadors del MIC, pàgina Web, cartells de les
rodes de premsa, etc.).
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local

Segon.- FACULTAR l’Alcalde per a la signatura de tots els documents
necessaris per a l’efectivitat d’aquets acord.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a l’interessat i DONAR TRASLLAT al
C.E. Llançà i al coordinar municipal d’esports, als efectes oportuns.”

Número: 2020-0003 Data: 05/03/2020

Primer.- APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Llançà i
l’Agrupació Esportiva MICfootball, per regularitzar la utilització de les
instal·lacions esportives municipals de futbol de Llançà, per l’organització del
torneig de Futbol Base MIC - Mediterranean International Cup, per Setmana
Santa (des del dimecres al dissabte) dels anys 2020 a 2023.

ACTA JUNTA JGL

ACORDA:

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

"Manuel Teodoro actuant en representació del Pagaia Club, mitjançant escrit
RE núm. 2019-E-RE-1242, de data 10/11/2019 11:23, ha sol·licitat una
subvenció per a les activitats pròpies de l'entitat.
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 2020 una subvenció per import de
1.700 € en concepte del curs de piragüisme.
És d'aplicació la normativa prevista a la Llei 38/2003, de 17 de novembre,

Codi Validació: 6XA9395QKR3QPJE95F6TWXQST | Verificació: https://llanca.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 32 de 41

4.4 ESPORTS .Expedient 2992/2019. Subvencio 2020- Club Pagaia- curs
piragüisme

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

Segon.- NOTIFICAR el present acord a l'interessat."

5.1 CULTURA-.Expedient 253/2020. autorització ús sala polivalent trobada de
puntaires
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Número: 2020-0003 Data: 05/03/2020

Primer.- CONCEDIR al Pagaia Club, una subvenció de 1.700 € en concepte
del curs de piragüisme, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 480.00.340,
del pressupost municipal per a l'exercici 2020, amb els següents
condicionants:
- Per percebre la subvenció i d'acord amb el que disposa l'art. 13.1 de
l'Ordenança, és necessari haver realitzat l'activitat subvencionada i presentar
a l'Ajuntament durant el mes següent a la data de finalització de l'activitat, els
següents documents:
1) Memòria detallada de l'activitat o activitats realitzades.
2) Factures originals corresponents a les despeses derivades de l'activitat

ACTA JUNTA JGL

ACORDA:

data 04/02/2020 , 2020-E-RE-227, autoritzant l’ús de la sala Polivalent del
centre, el 7 de juny de 2020, al matí, per dur a terme la trobada de puntaires,
en cas de mal temps.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Únic.- DONAR – SE per assabentats de l’autorització de l’INS Llançà”.

5.1 Cultura. Expedient 78/2020. Subvencio 2020 agrupació sardanista
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Susana Pullina actuant en representació de l’agrupació sardanista , mitjançant
escrit RE núm. 2019-E-RE-26, de data 08/01/2020 11:00, ha sol·licitat una
subvenció per a les activitats pròpies de l'entitat.
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
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“Joan Manel Martos Fuentes, Director de l’ INS Llançà, ha presentat escrit de

de subvencions de l'Ajuntament de Llançà.
Consta en el pressupost per a l'exercici 2020 una subvenció per import de
14.200 € per a les activitats pròpies de l'entitat.
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

5.1 Cultura. Expedient 3037/2019. Subvencio 2020- Coral palandriu
Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

"Francesca Sanchez actuant en representació de la Coral Palandriu,

mitjançant escrit RE núm. 2019-E-RE-1306, de data 16/11/2019 18:17, ha
sol·licitat una subvenció per a les activitats pròpies de l'entitat.
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 2020 una subvenció per import de
5.000 € per a les activitats pròpies de l'entitat.
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
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Favorable

Número: 2020-0003 Data: 05/03/2020

Primer.- CONCEDIR a l’Agrupació Sardanista, una subvenció de 14.200 € en
concepte d’activitats vàries de l’associació, amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 480.00.330, del pressupost municipal per a l'exercici 2020,
amb els següents condicionants:
- Per percebre la subvenció i d'acord amb el que disposa l'art. 13.1 de
l'Ordenança, és necessari haver realitzat l'activitat subvencionada i presentar
a l'Ajuntament durant el mes següent a la data de finalització de l'activitat, els
següents documents:
1) Memòria detallada de l'activitat o activitats realitzades.
2) Factures originals corresponents a les despeses derivades de l'activitat
Segon.- NOTIFICAR el present acord a la interessada."

ACTA JUNTA JGL

ACORDA:

l'Ajuntament de Llançà.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:

5.1 Cultura. Expedient 2986/2019. Subvencio 2020 Coral Palandriu
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

"Josefina Buch actuant en representació de l’Associació Amics de la Parròquia
de Llançà, mitjançant escrit RE núm. 2019-E-RE-1233, de data 08/11/2019
11:59, ha sol·licitat una subvenció per a les activitats pròpies de l'entitat.

ACTA JUNTA JGL

Segon.- NOTIFICAR el present acord a la interessada."

Número: 2020-0003 Data: 05/03/2020

Primer.- CONCEDIR a la Coral Palandriu, una subvenció de 5.000 € en
concepte d’activitats varies per l’associació, amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 480.00.330, del pressupost municipal per a l'exercici 2020,
amb els següents condicionants:
- Per percebre la subvenció i d'acord amb el que disposa l'art. 13.1 de
l'Ordenança, és necessari haver realitzat l'activitat subvencionada i presentar
a l'Ajuntament durant el mes següent a la data de finalització de l'activitat, els
següents documents:
1) Memòria detallada de l'activitat o activitats realitzades.
2) Factures originals corresponents a les despeses derivades de l'activitat

Consta en el pressupost per a l'exercici 2020 una subvenció per import de
2.750 € en concepte d'ajut directe per les activitats pròpies de l'entitat.
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 Amics de la Parròquia de Llançà, una
subvenció de 2.750 € en concepte d'ajut directe per a les activitats pròpies de
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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.

l'entitat, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 480.00.330, del pressupost
municipal per a l'exercici 2020, amb els següents condicionants:
- Per percebre la subvenció i d'acord amb el que disposa l'art. 13.1 de
l'Ordenança, és necessari haver realitzat l'activitat subvencionada i presentar
a l'Ajuntament durant el mes següent a la data de finalització de l'activitat, els
següents documents:
1) Memòria detallada de l'activitat o activitats realitzades.
2) Factures originals corresponents a les despeses derivades de l'activitat
Segon.- NOTIFICAR el present acord a la interessada."

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

"Rosa Maria Masriera Raventós, actuant en nom i representació de
FUNDACIÓ PRIVADA PER A LA LLUITA CONTRA L´ESCLEROSI
MÚLTIPLE, mitjançant escrit RE 2020-E-RC-434, de data 06/02/2020, sol·licita
una aportació econòmica per a la campanya “Mulla’t per l’esclerosi múltiple”
que aquest any tindrà lloc el 12 de juliol.
Consta a l’expedient informe de la Interventora acctal, conforme a l’aplicació
pressupostària núm. 2020/231.48 hi ha quantia suficient per la concessió d’un
ajut econòmic de 100 €.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local

ACTA JUNTA JGL

Favorable

Número: 2020-0003 Data: 05/03/2020

5.2 BENESTAR SOCIAL Expedient 349/2020. Ajut econòmic campanya "Mulla't
per l'esclerosi múltiple"

ACORDA:

Segon.- APROVAR el pagament de 100 € amb càrrec a l’aplicació
pressupostària núm. 2020/231.48.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a la sol.licitant i DONAR TRASLLAT a
l’Àrea d’Intervenció.”

5.2 BENESTAR SOCIAL Exp. 399/2020. Contractacions. Salvament i socorrisme
platges
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“ L’article 115 de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes, estableix com a

competència municipal vigilar i vetllar per les normes i instruccions dictades per
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Primer.- CONCEDIR a la Fundació Privada per a la lluita contra l’esclerosi
múltiple un ajut econòmic de 100 € per a la campanya “ Mulla’t” a Llançà.

l’Administració de l’Estat sobre salvament i seguretat de les vides humanes.
Com a conseqüència de les competències municipals, des de l’Ajuntament de
Llançà s’assumeix la necessitat de garantir la seguretat del bany en les seves
platges, mitjançant intervencions d’interès com és vetllar per la prevenció, vigilància,
salvament i socorrisme a les platges del municipi, amb personal adequat i capacitat
per desenvolupar les funcions que pertoquen.
S’ha redactat la Memòria justificativa del contracte a realitzar.

Característiques del contracte:
Tipus de contracte: contracte de serveis
Objecte del contracte: “ Servei de prevenció, vigilància, salvament i socorrisme a les platges”
Procediment de contractació: obert
Tipus de Tramitació: ordinària
Codi CPV: 92332000-7 serveis de platges
Valor estimat del contracte: 188.414,16 €
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 47.103,54 €
IVA 21 %: 9.891,74 €
Pressupost base de licitació IVA inclòs: 56.995,28 €
Durada del contracte: 1 any
Pròrroga: 3 anys
Lots: no es preveu la divisió en lots del contracte

Consta a l’expedient informe tècnic sobre la conveniència de no efectuar la divisió
en lots per les característiques del contracte.
A la vista de les característiques i de l'import del contracte es proposa l'adjudicació
mitjançant procediment obert no harmonitzat, de conformitat amb el previst en
l'article 156 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.
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de
conformitat amb la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de

Número: 2020-0003 Data: 05/03/2020

Per la Secretaria municipal s’ha emès informe jurídic fent contar el procediment
administratiu per a dur a terme la contractació.
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Per la Intervenció municipal s’ha emès informe favorable a l’execució del contracte,
assenyalant l’òrgan competent i fent constar que consta consignació pressupostària
suficient per a la despesa proposada a l’aplicació pressupostària 2020/231.227.06.
Pels següents exercicis pressupostaris, s’haurà de preveure consignació suficient
per a l’execució del contracte en l’aprovació dels pressupostos corresponents.

ACTA JUNTA JGL

La necessitat del contracte es justifica en vetllar per la prevenció, vigilància,
salvament i socorrisme a les platges del municipi, en aquelles on hi ha més
afluència d’usuaris, i que són la Platja del Port i la Platja de Grifeu, i amb personal
especialitzat en la matèria, durant la temporada d’estiu.

novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament
jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer. INICIAR l'expedient per a la contractació del servei de prevenció, vigilància,
salvament i socorrisme a les platges, mitjançant procediment obert no harmonitzat,
tramitació ordinària.
Segon. JUSTIFICAR la celebració del contracte per garantir la seguretat del bany
en les seves platges.

Cinquè. Donar compte de totes les actuacions a aquesta Junta de Govern Local per
a que resolgui el què sigui procedent.”

5.3 ASSOCIACIONS: Expedient 324/2020. canvi Junta Directiva Associació
Tambors Cap de Creus
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Número: 2020-0003 Data: 05/03/2020

Quart. Que per la Intervenció municipal es faci la retenció de crèdit, que acrediti que
existeix crèdit suficient i adequat per finançar la despesa que comporta la celebració
del contracte.

ACTA JUNTA JGL

Tercer. ORDENAR la redacció dels Plecs de clàusules administratives particulars i
de Prescripcions tècniques que han de regir el contracte i el procés d'adjudicació.

TAMBORS DEL CAP DE CREUS, mitjançant escrit RE 2020-E-RE-232, de
data 04/02/2020 11:43, comunica el canvi de la junta directiva de l’associació
dels tambors Cap de creus.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Únic.- DONAR-SE per assabentats de les modificacions de la nova junta
directiva de l’Associació Tambors de Cap de Creus.”

5.3 ASSOCIACIONS. Expedient 374/2020. Subvencions 2020 Amics trobat - 50%
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

" MARIA ROSA GRAU MIRALLES actuant en representació de la AMICS
TROBATS, mitjançant escrit RE núm. 2020-E-RE-292, de data 11/02/2020
13:15, ha sol·licitat el 50% de la subvenció 2020.
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"ROSALIA DOMINGO OMIL, actuant en nom i representació de ASSOCIACIO

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.

Segon.- AUTORITZAR el pagament a AMICS TROBATS de la subvenció per
import de 270 €, corresponent del 50% de la subvenció, amb càrrec a
l'aplicació pressupostària 480.00.330, del pressupost municipal per l'exercici
2020.
Tercer.- DEIXAR PENDENT el pagament del 50% restant, condicionat a la
prèvia justificació de les despeses corresponent al total subvenció.
Quart.- DONAR TRASLLAT a l'àrea d'Intervenció, als efectes oportuns.
Cinquè.- NOTIFICAR el presenta acord a la interessada."

ACTA JUNTA JGL

Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- CONCEDIR a la AMICS TROBATS 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
2020.

Número: 2020-0003 Data: 05/03/2020

Consta en el pressupost per a l'exercici 2020 una subvenció per import de
540 € en concepte d'ajut directe per AMICS TROBATS.
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.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

" Angel Peña actuant en representació de l’Associació Amics dels Animals,
mitjançant escrit RE núm. 2019-E-RE-288, de data 10/02/2020 18:58, ha
sol·licitat el 50% de la subvenció del pressupost 2020.
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 2020 una subvenció per import de
5.000€ en concepte d'ajut directe per l’Associació dels Animals de Llançà.
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
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5.3 ASSOCIACIONS. Expedient 66/2020. Subvencions Amics dels animals 50%

l'Ajuntament de Llançà.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- CONCEDIR a l’Associació dels animals de Llançà una subvenció de
5.000 € en concepte d'ajut directe per a les activitats pròpies de l'entitat, amb
càrrec a l'aplicació pressupostària 480.00.172, del pressupost municipal per a
l'exercici 2020.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

"ESTEFANIA GONZALEZ PALMA, actuant en nom i representació de
ASSOCIACIÓ TEA ALT EMPORDÀ, mitjançant escrit RE 2020-E-RE-261, de
data 07/02/2020 17:20, sol·licita la inscripció de l’Associació TEA ALT
EMPORDÀ al registre d’entitats municipal de l’Ajuntament de Llançà.
Malgrat no tenir seu al municipi de Llançà és considera d’interès al ser una
entitat sense ànim de lucre oferint suport i atenció a famílies, infants i adults
amb TEA a la comarca de l´Alt Empordà i informació, sensibilització, inclusió i
formació a la societat en general sobre el TEA.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- INSCRIURE a l'associació TEA ALT EMPORDÀ 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 el mes de gener de cada any.
l'incompliment d'aquestes obligacions faculta l'Ajuntament a donar de baixa
l'associació en el Registre.

Número: 2020-0003 Data: 05/03/2020

5.3 ASSOCIACIONS - Expedient 356/2020. Registres Associació Tea Alt
Empordà
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Tercer.- DEIXAR PENDENT el pagament del 50% restant, condicionat a la
prèvia justificació de les despeses corresponent al total subvenció.
Quart.- DONAR TRASLLAT a l'àrea d'Intervenció, als efectes oportuns.
Cinquè.- NOTIFICAR el presenta acord a l'interessat."

ACTA JUNTA JGL

Segon.- AUTORITZAR el pagament a l’Associació Amics dels Animals de
Llançà de la subvenció per import de 2.500 €, corresponent al 50% de la
subvenció, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 480.00.172, del
pressupost municipal per l'exercici 2020.

B) Assumptes urgents

1.1 SERVEIS D'ALCALDIA. Contracte de compraventa amb el Sr.Mato i la
Sra.Àvila

ACORDA:
Primer.- Modificar el punt Segon de l’acord de la Junta de Govern de data 19
de desembre de 2019, que ha de quedar amb el següent redactat:
"Segon.- ADQUIRIR el terreny descrit, propietat dels Srs. Gregorio Mato i
Núria Ávila, pel preu total de SEIXANTA-CINC MIL euros (65.000 €) dels
quals vint-i-cinc mil sis-cents euros ja han estat abonats en concepte de
lloguer amb opció de compra, i AUTORITZAR el pagament de la resta del
preu, o sigui la quantitat de TRENTA-NOU MIL QUATRE-CENTS euros
(39.400€), que es farà efectiva mitjançant transferència als comptes corrents
indicats pels venedors.
L'immoble s'adquireix lliure de càrregues, gravàmens i arrendaments i al
corrent en el pagament de Tributs. "
Segon .- Mantenir la vigència de la resta d’apartats de l’acord esmentat.”

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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En conseqüència, aquesta Junta de Govern Local

ACTA JUNTA JGL

S’ha detectat un error formal en la redacció de l’anterior acord, el qual ha de
ser subsanat a l’efecte de formalitzar la corresponent escriptura pública de
compra-venda.

Número: 2020-0003 Data: 05/03/2020

“ La Junta de Govern Local, en sessió de data 19 de desembre de 2019, va
acordar exercir el dret d’opció de compra del terreny dels Srs. Gregorio Mato i
Núria Ávila, corresponent a la parcel·la 72 del Polígon 5 de Finques Rústiques
de Llançà, i inscrit en el Registre de la Propietat de Roses 2, Tom 775, Llibre
21 de Cadaqués, Foli 109, Finca 1210.

