Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2020/21

Junta de Govern Local

Ordinària

Data

26 / de novembre / 2020

Durada

Des de les 9:30 fins a les 12:15 hores

Celebració

Videoconferència

Lloc

Sala de Juntes telemàtica

Presidida per

Francesc Guisset i Lagresa

Secretari

Carles Fita i Alegre

Nom i Cognoms

Assisteix

Elsa Rodríguez Castaño

SÍ

Núria Escarpanter i Olivet

SÍ

Sara Gutiérrez Giner

SÍ

Stephane Juanola Journe

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 12-11-20
Favorable

Tipus de votació:
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Tipus de convocatòria

Número: 2020-0021 Data: 11/12/2020

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA JUNTA JGL

Francesc Guisset i Lagresa (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 11/12/2020
HASH: 7acd15eded20ff6f6d60a4ce3c670bd5

Carles Fita i Alegre (1 de 2)
Secretari General
Data Signatura: 11/12/2020
HASH: 60262cac6daf5277be778f0c00330acb

ACTA

Unanimitat/Assentiment

Es dona per llegida l'acta de la sessió anterior, de data 12-11-2020, que ha
estat tramesa junt amb la convocatòria i s'aprova per unanimitat, sense
esmenes.

1.2 HISENDA Expedient 2333/2020. Aprovació liquidació SOREA corresponent
al 3r trimestre de 2020
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- APROVAR la liquidació presentada per SOREA, Sociedad Regional
de Abastecimiento, S.A., corresponent al 3r trimestre de 2020, que té un saldo
favorable per l’Ajuntament per import de 58.389,07.-€
Segon.- NOTIFICAR el present acord a l’interessat i DONAR TRASLLAT del
mateix al departament de Tresoreria.”

1.3 SERVEIS D'URBANISME. Sol·licitar al Consorci Localret la redacció del
projecte de infraestructures soterrades de telecomunicacions pel
desenvolupament del PU del Sector SUP-2 Gardissó
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentim
ent

“Per Decret d’alcaldia número 2020-0572 de data 29 d’abril del 2020, s’ha

resolt aprovar inicialment el projecte executiu d’obres d’urbanització, en una
única fase, del Pla Parcial Urbanístic del Sector SUP-2 Gardissó, promogut
per promogut per Mallolbo 2005 SL, i redactat per l’arquitecte Victor Alegrí i
Sabater, condicionat al compliment de les mesures contingudes a l’informe

Número: 2020-0021 Data: 11/12/2020

Un cop revisada la liquidació presentada, s’ha informat favorablement pels
serveis econòmics.
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actuant en nom i representació de SOREA, Sociedad Regional de
Abastecimiento, S.A, arrendatària del Servei Municipal d’Abastament d’Aigua
Potable de Llançà, va presentar escrit amb registre d’entrada número 3084,
mitjançant el que sol.licita l’aprovació de la liquidació corresponent al 3r
trimestre de 2020 que té un saldo favorable a l’Ajuntament per import de
58.389,07.-€

ACTA JUNTA JGL

“En data 18 de novembre de 2020, el senyor Andreu Masferrer i Clariana,

emès pels Serveis Tècnics municipals de data 26 de juliol de 2019.
D’entre aquest condicionants, es requereix que, abans d’aprovar
definitivament el Projecte d’Urbanització que ens ocupa, s’haurà d’haver
formalitzat el Conveni amb Localret per a la correcta execució de la xarxa de
telecomunicacions així com sol·licitat a Consorci Localret la comanda de
gestió de redacció del projecte de infraestructures soterrades de
telecomunicacions vinculades a la actuació urbanística del projecte executiu
d’obres d’urbanització del Pla Parcial Urbanístic del Sector SUP-2 Gardissó.

ACORDA:
Primer.- SOL·LICITAR al Consorci Localret la redacció del projecte de
infraestructures soterrades de telecomunicacions vinculades a la actuació
urbanística del projecte executiu d’obres d’urbanització del Pla Parcial
Urbanístic del Sector SUP-2 Gardissó, d’acord amb el model annexat en el
present acord.
Segon.- FACULTAR a l’Alcalde d’aquesta Corporació per a la signatura dels
documents que resultin necessaris per a l’efectivitat del present acord.

ACTA JUNTA JGL

Per tot això, aquesta Junta de Govern Local

Número: 2020-0021 Data: 11/12/2020

Per acord de Ple celebrat en data 24 de setembre de 2020 s’ha acordat
adherir-se a les addendes del conveni de col·laboració de data 10 de juny de
2010, subscrit entre el Consorci Localret i Telefònica de España, SAU, pel
desenvolupament de xarxes de telecomunicacions a Catalunya, signades el
11 de juny de 2012 i 30de març de 2015.

1.3 URBANISME OBRES I ACTIVITATS Expedient 1431/2019. Llicències
Urbanístiques habitatge unifamiliar aïllat
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

"Alberto Hernando Garreta, actuant en nom i representació de Júlia Pamos
Arjonilla, mitjançant escrit 2019-E-RE-108, de data 10 de juny de 2019, ha
sol·licitat llicència municipal per construir un habitatge unifamiliar aïllat, a la
finca situada al Ramon Muntaner, 7.
L'arquitecte assessor municipal, en data 12 de novembre 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.
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Tercer.- NOTIFICAR aquest acord al Consorci Localret.”
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-Caldrà plantar 4 exemplars que hauran de tenir una alçada mínima de dos
metres i un perímetre mínim de 30 cm, mesurat a 1,00 metre de terra.
-Al finalitzar l’obra caldrà presentar un topogràfic visat, referenciat amb la cota
de la tapa de fosa del clavegueram del carrer o el punt de referència escollit,
justificant la correcte execució dels nivells de projecte.
- El color dels paraments verticals haurà de ser el blanc RAL 9016 o 9010, per
una millor integració amb les edificacions de l’entorn, d’acord amb l’article 28.2
introduït per la modificació puntual número 3 del PGOU.
-Els paraments verticals del nivell inferior hauran d’anar revestits amb pedra
seca, de pissarra del municipi.
-En cas de realitzar parts de l’estructura amb acer, al finalitzar l’obra caldrà
aportar el corresponent certificat de resistència dels diferents elements.
-Els accessos per a vehicles s’hauran d’adaptar a la pendent preexistent del
vial públic, no podent en cap cas modificar la pendent de la vorera, que haurà
de tenir un pendent mínim en sentit perpendicular a la vorada del 2% i màxim
del 3%.
-Caldrà aportar detall a E: 1/20, pel que fa al gual per accés dels vehicles a la
parcel·la.
-Un cop finalitzada l’obra caldrà rehabilitar la vorera actualment ja molt
malmesa. També caldrà reparar l’asfalt en cas que s’hagués malmès.
-Les càmeres d’ascensors, d’acord amb l’art. 40.d. hauran d’estar inclosos en
el volum de coberta, per sota de l’ARM.

ACTA JUNTA JGL

Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- CONCEDIR a Júlia Pamos Arjonilla, llicència municipal per construir
un habitatge unifamiliar aïllat, a la finca situada al carrer Ramon Muntaner, 7,
d'acord amb el projecte bàsic obrant a l'expedient subscrit per l'arquitecte
Albert Hernando Garreta.
La llicència queda condicionada al compliment dels condicionants generals i
els particulars següents:
-Abans d'iniciar les obres caldrà presentar:
1.- Projecte executiu signat i visat.
2.- Un aval de runes per un import de 203,14.- euros.
3.- Un aval per un import de 4.800,00.- euros com a garantia de urbanització.
-Els aparells exteriors d’aire condicionat s’instal·laran en punts que no es
vegin des de la via pública i no afectin a les finques veïnes.
-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 haurà de col·locar-se 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.
-Les escomeses i els comptadors de les xarxes de serveis aniran encastats a
la tanca de la parcel·la.
- Caldrà complir el text de la memòria del projecte en la seva pàgina 10 i 11,
en referència a l’arbrat. Tenint en compte les ordenances i les normatives
vigents.

Segon.- APROVAR la liquidació número 1905000 per un import de 4.543,36.euros, corresponent a l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
Tercer.- APROVAR la liquidació número 1963000 per un import de 732,80.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."

“ Per Acord de la Junta de Govern de data 21 de desembre de 2018 es va

iniciar expedient de contracte de serveis, modalitat concurs de projectes, amb
intervenció de Jurat, per seleccionar la proposta que servirà de base per a la
redacció del projecte bàsic i executiu, i, si escau, posterior direcció de les
obres, per procediment restringit, tramitació ordinària.
Per Acord de la Junta de Govern de data 11 de gener de 2019, es van aprovar
els Plec de Bases econòmic administratives i el Plec de Bases Tècniques del
Concurs de Projectes per la Redacció d’avantprojecte, projecte bàsic i
executiu i si escau, posterior direcció de les obres de la Residència Geriàtrica i
Centre de Dia de Llançà.
Realitzats els actes previstos per a la Fase 1 i la Fase 2 del procediment de
licitació, amb les valoracions tècniques i els informes corresponents
dictaminats Jurat constituït a l’efecte, així com els tràmits regulats al Plec de
Bases Econòmic Administratives, en data 24 d’octubre de 2019, per acord de
Junta de Govern Local es va adjudicar el contracte de serveis per a la
redacció de l’avantprojecte (encàrrec A) i per la redacció del projecte bàsic
(encàrrec B) i executiu (encàrrec C) de la Residència Geriàtrica i Centre de
Dia de Llançà, a l’empresa MIBA Architects, SLP i, en data 12 de novembre de
2019, les parts implicades van procedir a formalitzar-lo.
D’acord amb els Plec de Bases econòmic administratives, el Plec de Bases
Tècniques del Concurs i el contracte, la redacció de l’Avantprojecte s’ha de
realitzar en el termini d’un mes des de la formalització de l’encàrrec i, pas
previ a la redacció del Projecte Bàsic, el contractista haurà d’observar les
determinacions derivades de l’anàlisi de l’avantprojecte per part dels serveis
tècnics de l’Ajuntament.
En data 19 de desembre, mitjançant RE 2019-E-RE-1584, Antonio Montes i
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Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA JUNTA JGL

Favorable

Número: 2020-0021 Data: 11/12/2020

1.3 SERVEIS D'URBANISME. Aprovació del Text Refós del Projecte Bàsic de la
Residència Geriàtrica i Centre de Dia de Llançà

Boada, en representació de l’empresa MIBA ARCHITECTS, SLP i en qualitat
d’Administrador únic, ha presentat la documentació de l'Avantprojecte de la
construcció d'una Residència Geriàtrica i Centre de Dia a Llançà i el seu
Estudi Geotècnic per a la seva revisió i aprovació per part de l’Ajuntament de
Llançà.

Conseqüència de l’estat d’alarma declarat pel Govern i de conformitat amb la
Disposició addicional tercera del Real Decret 463/2020, de 14 de març, per el
que es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisis sanitària
ocasionada per el COVID-19, en data 19 de març de 2020 es va notificar a
l’interessat que mitjançant el Decret número 0461 es suspenia el termini
concedit per a la presentació del Projecte Bàsic de la Residència Geriàtrica i
Centre de Dia de Llançà i que constitueix l’encàrrec B del contracte, amb
efectes retroactius a data 14 de març de 2020.
La disposició addicional octava del Reial Decret Llei 17/2020, de 5 de maig,
pel qual s'aproven mesures de suport a el sector cultural i de caràcter tributari
per fer front a l'impacte econòmic i social de l'COVID-2019, relativa a la
continuació i inici dels procediments de contractació, estableix que als efectes
del que preveu l'apartat 4 de la disposició addicional tercera del Reial Decret
463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió
de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, des de l'entrada en
vigor d'aquest reial decret llei s'acorda l'aixecament de la suspensió dels
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Per acord de Junta de Govern Local de data 5 de març de 2020 es va acordar
aprovar els documents que configuren l’Avantprojecte per la construcció d'una
Residència Geriàtrica a Llançà i el seu Estudi Geotècnic, presentat en data 19
de desembre de 2019 per Antonio Montes i Boada, en representació de
l’empresa MIBA ARCHITECTS, SLP, advertint que el Projecte Bàsic haurà
d’ajustar-se a les determinacions contingudes en els Plecs del contracte, a la
seva oferta, a l’Avantprojecte aprovat i haurà de possibilitar l’ampliació dels
aparcaments i l’edificació prevista per donar cabuda a un total de 120
residents. D’igual manera, el mencionat acord adverteix a l’empresa
contractada que disposen de tres mesos a comptar des de la data de
notificació del compliment de les condicions suspensives de l’Avantprojecte
per a redactar el Projecte Bàsic de la Residència Geriàtrica i Centre de Dia de
Llançà i que constitueix l’encàrrec B.

ACTA JUNTA JGL

En data 3 de març de 2020, l’Arquitecte Assessor municipal ha emès informe
favorable de l’Avantprojecte presentat i ho ha expressat de la següent
manera: una vegada analitzat el projecte, s’informa en sentit FAVORABLE a
l’adequació del projecte a la normativa vigent i al plec de bases del concurs i
es condiciona la redacció del Projecte al compliment de les determinacions
contingudes en aquest, als Plecs. No obstant, i com a advertiment a tenir en
compte en els treballs de redacció del Projecte Bàsic, el mencionat informe
estableix que “el projecte bàsic ha de possibilitar l’ampliació de l’edificació
prevista per acollir a un total de 120 residents així com els aparcaments
previstos i s’ha d’ajustar al pressupost previst a l’oferta”.

termes i interrupció dels terminis dels procediments de contractació promoguts
per entitats pertanyents al Sector Públic.
Per decret número 2020-0594 de data 12 de maig de 2020, notificat a
l’interessat en data 14 de maig de 2020, es resol reprendre el termini concedit
per a la presentació del Projecte Bàsic de la Residència Geriàtrica i Centre de
Dia de Llançà i que constitueix l’encàrrec B del contracte i es comunica que,
donada la interrupció en el termini de presentació de l’encàrrec B i que ha
discorregut entre del 14 de març del 2020 fins el 7 de maig de 2020, el nou
termini per efectuar l’entrega del Projecte Bàsic de la Residència Geriàtrica i
Centre de Dia de Llançà finalitza el dia 22 de juliol del 2020.

d’incendis, i tenint en compte que l’activitat queda sotmesa al control
preventiu de l’Administració de la Generalitat de Catalunya d’acord amb
l’Annex 1 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en
matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, ja
que es tractar d’un edifici amb una residència geriàtrica amb 46 places i un
centre de dia amb 35 places (un total de 81 places), i per tant assimilable
en conjunt a un ús residencial públic, és necessari:
Que el representant legal de l’Ajuntament signi els formularis
SP01 i SP02.
Que es doni tràmit d’aquests dos formularis SP01 i SP02 signats,
juntament amb el document tècnic on es justifica el compliment de
la normativa de seguretat en matèria d’incendis al Departament
d’Interior de la Generalitat de Catalunya en la seva Regió
d’Emergències de Girona perquè en valori la seva idoneïtat.
Una vegada realitzades les obres de construcció de l’edifici, i abans de la
posada en marxa d’aquests establiments, caldrà que una Entitat Ambiental
de Control acreditada per la Generalitat de Catalunya en faci el control
inicial de l’apartat d’incendis emetent la corresponent Acta de
Comprovació de prevenció d’incendis, que es farà arribar a l’Ajuntament
de Llançà.
Sisè. En relació a la legalització de l’activitat, i una vegada finalitzades les

Número: 2020-0021 Data: 11/12/2020

“ Cinquè. En relació al control preventiu i de seguretat en matèria
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Els serveis tècnics municipals, en data 30 de juliol de 2020, han emès informe
favorable al Projecte Bàsic presentat fent constar que aquest s’adequa a la
normativa vigent, al plec de bases del concurs i a les mesures addicionals
adoptades per mitigar els contagis originats per la pandèmia de la COVID-19.
A banda, en el punt cinquè, sisè i setè s’informa que, un cop aprovat per
aquest Ajuntament el Projecte Bàsic, resulta necessari realitzar els tràmits
que a continuació és transcriu:

ACTA JUNTA JGL

Antonio Montes Boada, en representació de Miba Architects SLP, mitjançant
RE 2020-E-RE-1162 de data 15 de juny de 2020, fa el lliurament digital del
Projecte Bàsic de la Residència Geriàtrica i centre de dia a Llançà.

obres, caldrà que el promotor de l’activitat realitzi la corresponent
Comunicació prèvia d’obertura de l’activitat i aportant un projecte tècnic de
la legalització de l’activitat amb la corresponent certificació tècnica, atès
que aquesta resta classificada segons la Llei 20/2009 en l’apartat 12.25 en
el seu Annex III. Malgrat tot, valorat el document tècnic que s’aporta com a
idea del que arribarà a ser es pot considerar que s’ajusta a la normativa
vigent d’aplicació.

En data 30 de setembre de 2020, els serveis tècnics municipals han emès
informe valoratiu on s’hi fa constar que resulta necessari transmetre l’informe
tècnic de Bombers de la Generalitat de Catalunya a l’empresa Miba Architects
SLP, redactora del projecte objecte d’aprovació, per tal que en subsanin els
apartats que són considerats no satisfactoris, i n’aportin de nou nova
documentació (dos còpies en suport paper i en suport digital). Concretament,
s’haurà de modificar el projecte d’acord amb la següent directriu::
Caldrà disposar de dues sortides amb amplada de portes i passadissos
suficient per a les persones hospitalitzades, les que per ser evacuades
requereixin estar enllitades. Els dos recorreguts d’evacuació per ser
alternatius cal que compleixin els requisits mínims d’evacuació.
En data 14 d’octubre de 2020, mitjançant RE 2020-E-RE-2609, MIBA
ARCHITECTS SLP, presenta la part del projecte sotmesa a control preventiu
d’Incendis de la de la Residencia Geriàtrica i Centre de Dia de Llançà,

Número: 2020-0021 Data: 11/12/2020

En data 25 de setembre de 2020 i núm. de registre d’entrada 2020-E-RC-2403
el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, en la Direcció
General de Prevenció Extinció d’Incendis i Salvaments (Regió d’Emergència
Girona) ha presentat un informe de prevenció d’incendis de data 17 de
setembre de 2020 signat pel Sr. Jordi Marquès Perarnau, sotsinspector de la
Regió d’Emergències de Girona, de referència 02/2020/000099, per
l’establiment o activitat de residència geriàtrica i centre de dia de titularitat
municipal a l’adreça Av. Antoni Margarits de Llançà, on s’esmenten
deficiències en la documentació tècnica presentada.
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Seguint el curs del procediment administratiu per l’aprovació del Projecte
Bàsic de la Residència Geriàtrica i centre de dia a Llançà, i en compliment de
l’apartat Cinquè del mencionat informe, l’Ajuntament de Llançà, en data 21
d’agost de 2020 mitjançant RS 2020-S-RC-1083, tramet la documentació
esmentada i sol·licita a la Direcció General de Prevenció Extinció d’Incendis i
Salvaments del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya que
efectuï el corresponent control preventiu.

ACTA JUNTA JGL

Setè. Que Caldria que el document de projecte bàsic fos valorat pel
Departament de Treball, afers socials i Famílies de la Generalitat de
Catalunya per tal que n’avalués la seva idoneïtat i aportés qualsevol
modificació que estimés oportuna a fi i efecte de millorar-ne les
condicions.”

modificada, per la posterior entrega als bombers.
En data 14 de novembre de 2020 i núm. de registre d’entrada 2020-E-RC3061 s’aporta un nou informe de prevenció d’incendis signat pel sr. Jordi
Marquès Perarnau, sotsinspector de la Regió d’Emergències de Girona, per
l’establiment o activitat de residència geriàtrica i centre de dia de titularitat
municipal a l’adreça Av. Antoni Margarits de Llançà.
Analitzat el seu contingut, els serveis tècnics municipals informen en data 16
de novembre de 2020 que, que revisat l’informe de la Direcció General de
Prevenció, Extinció d’incendis i Salvaments de la Generalitat de Catalunya es
conclou que s’emet informe favorable, condicionat al que a continuació es
transcriu:

Així mateix, en el moment de l'acte de comprovació caldrà disposar de
la documentació justificativa de la resistència al foc dels elements
estructurals i de compartimentació de l'edifici mitjançant certificat del
fabricant dels elements prefabricats, certificat d’instal·lació o d’aplicació
de productes de protecció d’acord amb la instrucció tècnica
complementària SP 136 i/o certificat basat en una justificació tècnica
que doni compliment als annexos del CTE DB SI, segons s’escaigui.”
De conformitat amb tot el que s’acaba d’exposar, en data 17 de novembre es
sol·licita a l’empresa adjudicatària un Text Refós del Projecte Bàsic de la
Residència Geriàtrica i Centre de Dia de Llançà que inclogui les modificacions
efectuades als documents de control preventiu per tal de poder procedir a la
seva aprovació per part de la corporació.
En data 19 de novembre de 2020, mitjançant RE 2020-E-RE-3003, Laia Isern,
en representació de MIBA ARCHITECTS, SLP, fa entrega del Text Refós del
Projecte Bàsic de la Residència Geriàtrica i Centre de Dia de Llançà.
De conformitat amb el que disposa la Disposició Addicional Segona de la Llei
9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es
traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 i
d’acord amb el que disposa l’art. 37 i 38 del Decret 179/1995, de 13 de juny,
pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals,
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El titular és responsable d’executar i mantenir les mesures de seguretat
anteriors i les previstes a la documentació tècnica, establertes per la
reglamentació d’aplicació, no essent necessari sol·licitar un nou control
preventiu d’aquestes mesures. Caldrà realitzar l’acte de comprovació
segons s’estableixi a la Llei 3/2010.

ACTA JUNTA JGL

amplada de fulla mínima de 0.60m segons la taula 4.1 del DB-SI3 del
CTE.

Número: 2020-0021 Data: 11/12/2020

“- Caldrà que les portes de les habitacions que són dobles tinguin una

aquesta Junta de Govern Local adopta el següent
ACORD:
Primer. APROVAR inicialment els documents que configuren el Text Refós del
Projecte Bàsic de la Residència Geriàtrica i Centre de Dia de Llançà i el seu
Estudi Geotècnic, presentat en data 19 de novembre de 2020, per Laia Isern i
Ros, en representació de l’empresa MIBA ARCHITECTS, SLP.
Segon.- SOTMETRE aquest projecte a informació pública, amb publicació al
B.O.P., al tauler d'anuncis, i al web municipal, per tal que, en el termini de de
trenta dies , pugui ser consultat al web municipal (www.llanca.cat) i es puguin
formular les al·legacions pertinents.

Cinquè.- COMUNICAR a l’empresa contractada que la realització del Projecte
Executiu està condicionada a la resolució del procediment de licitació del
contracte de concessió de les obres de la Residència Geriàtrica i Centre de
Dia de Llançà.

Número: 2020-0021 Data: 11/12/2020

Quart.- ADVERTIR que un cop finalitzades les obres, l’Entitat Ambiental de
Control acreditada per la Generalitat de Catalunya haurà de fer el control
inicial de l’apartat d’incendis emetent la corresponent Acta de Comprovació de
prevenció d’incendis, que es farà arribar a l’Ajuntament de Llançà i
COMUNICAR que s’haurà de trametre la corresponent comunicació prèvia
d’obertura de l’activitat i aportant un projecte tècnic de la legalització de
l’activitat amb la corresponent certificació tècnica.

ACTA JUNTA JGL

Tercer.- ELEVAR l’aprovació inicial a definitiva, si transcorregut aquest
termini no s’han presentat al·legacions.

Setè. NOTIFICAR aquest acord a l’adjudicatari del contracte.”

1.4 Serveis de Promoció Econòmica - Expedient 2141/2020. Campanyes de
Comunicació o Esdeveniments per al Foment de l'Activitat Econòmica
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

"L’Àrea de Comerç i Promoció Econòmica d’aquest Ajuntament té previst dur
el Ir Concurs d’Aparadors de Nadal amb l’objectiu de dinamitzar i posar en
valor el comerç de proximitat en unes dates clau per al sector tot premiant les
millors decoracions dels establiments comercials amb motiu de les festes
nadalenques.
Consta a l’expedient informe de la tècnica responsable de l’Àrea amb la
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Sisè.- DONAR TRASLLAT de l’esmentat acord al Servei d’Intervenció
municipal.

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

La Policia Local de Llançà ha estat coneixedora dels problemes per estacionar
vehicles de dues rodes al carrer 8 de Març. En aquest carrer hi ha diverses
instal·lacions públiques com l’escola Pompeu Fabra, la llar d’infants, l’institut i
el camp de futbol, i només hi ha 9 places senyalitzades per a aparcament de
motocicletes i ciclomotors.
La Policia Local, en data 13 de novembre de 2020, ha emès informe fent
constar que s’ha observat que aquestes places d’aparcament són insuficients
pel nombre d’usuaris de vehicles de dues rodes que, actualment, les utilitzen.
En el mateix informe, la Policia Local, considera convenient que es senyalitzin
4 o 5 places més d’estacionament per a motocicletes i ciclomotors, ocupant
l’última plaça d’estacionament per a cotxes del carrer 8 de Març, abans de
l’aparcament que hi ha al costat de l’institut. Senyalitzant aquesta zona,
s’ampliaria el nombre de places per a vehicles de dues rodes i es milloraria la
visibilitat de les persones que passen pel pas de vianants i dels vehicles que
surten de l’aparcament.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTATS del contingut d’aquest informe.
Segon.- ENCARREGAR a la Brigada Municipal que senyalitzi una zona per a
vehicles de dues rodes, al carrer 8 de Març, ocupant l’última plaça

Número: 2020-0021 Data: 11/12/2020

Favorable
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1.5 INTERIOR Expedient 2318/2020. Llicències d'Ocupació

ACTA JUNTA JGL

descripció del projecte i la despesa prevista (800€ IVA inclòs).
Intervenció ha emès informe de fiscalització favorable fent constar que existeix
consignació pressupostària suficient a l’aplicació pressupostària número
2020/430.226.99.
Consta a l’expedient les bases reguladores del concurs i el conveni de
col·laboració amb l’Associació de Comerciants.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- APROVAR les bases reguladores del Ir Concurs d’Aparadors de
Nadal.
Segon.- APROVAR el conveni de col·laboració amb l’Associació de
Comerciants de Llançà per regular la participació d’aquesta entitat en el Ir
Concurs d’Aparadors de Nadal.
Tercer.- NOMENAR Fran Gutiérrez Vivas com a membre del Jurat
Professional en representació de l’Ajuntament de Llançà
Quart.- FACULTAR la despesa corresponent per un import de 800€ (IVA
inclòs) amb càrrec a l’aplicació pressupostària número 2020/430.226.99 del
pressupost general a l’exercici 2020.
Cinquè.- PUBLICAR les bases del Ir Concurs d’Aparadors de Nadal al web
municipal de l’Ajuntament de Llançà.
Sisè.- NOTIFICAR aquest acord als interessats.”

d’estacionament per a cotxes d’aquest carrer, abans de l’aparcament que hi
ha al costat de l’institut.
Tercer.- DONAR TRASLLAT d’aquest acord al Cap de la Brigada Municipal,
als efectes pertinents.

1.5-INTERIOR-Expedient 2050/2020. Llicències d'Ocupació- Placa gual c/Ebre 12
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“Juan Carlos García García, actuant en nom i representació de Fernando

L’arquitecte tècnic, en data 29 d’octubre de 2020, ha emès un informe fent
constar que la finca objecte de la sol·licitud es situa en sòl urbà i qualificat
d’Eixample Urbà clau 2, i que l’ús de garatge en planta baixa, és un ús admès
per aquesta clau, i per tant es considera compatible.
L’òrgan competent per a resoldre les sol·licituds de llicències és l’AlcaldePresident de la Corporació d’acord amb el que disposa l’article 21.1.q) de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, que va
delegar la facultat a la Junta de Govern Local.

ACTA JUNTA JGL

La Policia Local, en data 23 d’octubre de 2020, ha emès un informe favorable
condicionat a la comprovació que el local és compatible per a l’ús de garatge.

Número: 2020-0021 Data: 11/12/2020

García García, mitjançant escrit RE 2020-E-RE-2559, de data 8 d’octubre de
2020, va sol·licitar la llicència per col·locar una placa de gual al seu garatge de
carrer Ebre,12.

Per tot això, la Junta de Govern Local

Primer.- CONCEDIR llicència a Fernando García García, per col·locar una
placa de gual al carrer Ebre, 12, 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 2002027450, per un import de 63,05.- €, corresponent a la placa
de gual número 1120 i als tràmits administratius.
2. Número 2002027451, per un import de 6,03.- €, corresponent a un trimestre
de la taxa anual per la placa de gual esmentada.
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada.
Quart.- DONAR TRASLLAT al Servei de Recaptació.”

Codi Validació: 33ELSTXM4FJRRDLCFQLLFNEZW | Verificació: https://llanca.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 12 de 20

ACORDA:

2.3 SERVEIS I INFRAESTRUCTURES- Expedient 2195/2020. Proveïment
d'Aigües (Baixa)

2.4 Ensenyament. Expedient 2288/2020. Subvencio 2020- Ampa Ceip Pompeu
Fabra
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

"LAIA RICART DIAZ, actuant en nom i representació de l’ AMPA ESCOLA

POMPEU FABRA LLANÇÀ, mitjançant escrit RE 2020-E-RE-2948, de
data 13/11/2020 12:37, sol·licita el pagament de la subvenció 2020 de
l’associació en concepte d’activitats varies. Adjunten justificant de despeses.
La sol·licitud compleix els requisits de l'article 7, i acompanya la
documentació assenyalada a l'article 10 de l'Ordenança general reguladora de
la concessió de subvencions de l'Ajuntament de Llançà.
Consta en el pressupost per a l'exercici 2020 una subvenció per import de
1.900€ en concepte d'ajut directe per l’ AMPA ESCOLA POMPEU FABRA
LLANÇÀ.
L'Àrea d'intervenció ha donat conformitat de la justificació de les despeses
presentades.
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’ AMPA ESCOLA POMPEU FABRA LLANÇÀ una
subvenció de 1.900€ en concepte d'ajut directe per a les activitats pròpies de
l'entitat, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 480.00.172, del pressupost

ACTA JUNTA JGL

"Sorea Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas SAU, mitjançant escrit
RE 2020-E-RC-2930, de data 30 d’octubre de 2020, presenta relació
individualitzada, d'abonats no domèstics del servei municipal que tenen rebuts
pendents de liquidar amb la referencia 2731809, 2731808 i 2731812.
Es comunica la interrupció de subministrament, d'acord amb l'article 49 del
Reglament del servei municipal d'abastament domiciliari d'aigua a Llançà.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- DONAR-SE per assabentats de la interrupció de subministrament
d'aigua dels deutors que consten a la relació amb la referència 2731809,
2731808 i 2731812.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a Sorea SAU."

Número: 2020-0021 Data: 11/12/2020

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
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Favorable

municipal per a l'exercici 2020.
Segon.- AUTORITZAR el pagament a l’AMPA ESCOLA POMPEU FABRA
LLANÇÀ de la subvenció per import de 1.900 €, corresponent del 100% de la
subvenció, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 480.00.172, del
pressupost municipal per l'exercici 2020.
Tercer.- DONAR TRASLLAT a l'àrea d'Intervenció, als efectes oportuns.
Quart.- NOTIFICAR el presenta acord a l'interessat."

2.4 Ensenyament: Expedient 2320/2020. Butlletí anàlisis aliments llar infants
mes de novembre 2020
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

3.2 Serveis municipals-Canvi titularitat nínxol 171-B Ximblars
Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“El Sr. José Burgueño Yudise, en escrit RE núm. 1721 de data 21 de juliol de

2020, sol.licita el canvi de titularitat del nínxol núm. 171-B del cementiri Els
Ximblars a favor de la Sra. Elena Gil Burgueño.
Segons el registre de nínxols el nínxol núm. 171-B del cementiri Els Ximblars
figura a nom de la Sra. Carmen Yudise Galán.
Consta a l’expedient el certificat d’últimes voluntats de la Sra. Yudise així com
la declaració de renúncia als drets hereditaris del nínxol 171-B dels seus
hereus a favor de la Sra. Elena Gil Burgueño.
La Sra. Elena Gil Burgueño, en escrit de data 26 d’octubre de 2020, accepta
el nínxol 171-B del cementiri Els Ximblars.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
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Favorable

Número: 2020-0021 Data: 11/12/2020

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, mitjançant escrit RE 2020-ERE-2973, de data 17/11/2020 11:51, presenta Butlletí análisis d’aliments de la
Llar d’infants “el patinet” de Llançà corresponent al mes de novembre de
2020, amb un resultat d’acceptable.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- DONAR-SE per assabentats del resultat de l’analítica favorables
abans esmentada.
Segon.- DONAR TRASLLAT d’una còpia de les analítiques a la Directora de
la Llar d’infants.”

ACTA JUNTA JGL

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

ACORDA:
Primer.- AUTORITZAR al Sr. José Burgueño Yudise el canvi de titularitat del
nínxol núm. 171-B del cementiri Els Ximblars.
Segon.- APROVAR la liquidació núm. 2071001470 per un import de 16,25.-€,
a nom de la Sra. Elena Gil Burgueño.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord als interessats i donar trasllat al servei
de Recaptació.”

3.2 Serveis municipals-Exp. 1969/2020-Núria i Marta Negre
Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

sol·licita que l’Ajuntament accepti el rescat del nínxol 509 del Cementiri del
Port i demana que se li concedeixi el nínxol 8G del Cementiri del Port, del
qual n’és titular l’Ajuntament de Llançà.
Segons el registre de nínxols del Cementiri del Port, el nínxol 509 figura a nom
del Sr. José Negre Reglà i el nínxol 8G és a nom de l’Ajuntament de Llançà.
Consta a l’expedient l’escriptura d’acceptació d’herència del Sr. Josep Negre
Reglà.
La Sra. Núria Negre Vilar, en escrit de data 29 d’octubre de 2020, RE núm.
2908, demana també que l’Ajuntament accepti el rescat del nínxol 509 del
cementiri del Port i canviar-lo pel nínxol 8G.

ACTA JUNTA JGL

“La Sra. Marta Negre Vilar, en escrit RE núm. 1509 de data 2 de juliol de 2020,

Número: 2020-0021 Data: 11/12/2020

Favorable

ACORDA:
Primer.- ACCEPTAR el rescat a favor de l’Ajuntament de Llançà del nínxol
509 del Cementiri del Port.
Segon.- CONCEDIR a la Sres. Núria i Marta Negre Vilar la concessió
administrativa per l’ús privatiu del nínxol 8G del Cementiri del Port.
Tercer.- APROVAR la liquidació núm. 2071001471 per un import de 16,25.-€,
a nom de la Sra. Núria Negre Vilar.
Quart.- NOTIFICAR el present acord a les interessades.”
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Per tot això, la Junta de Govern Local

4.1 Turisme. Expedient 2279/2020. Conveni practiques a turisme alument M.G.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

"La Universidad de Granada, mitjançant escrit de data 09/11/2020, sol·licita
l’aprovació del conveni de cooperació educativa per a la realització de
pràctiques acadèmiques externes de l’alumne M.G”
Examinat el Conveni esmentat per a la realització de pràctiques curriculars de
la Universidad de Granada.
D’acord amb el que disposa l’art. 86 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les Administracions públiques , en relació
a la subscripció de convenis que tinguin per objecte satisfer l’ interès públic.

Primer.- APROVAR el Conveni de cooperació educativa per a la realització de
pràctiques acadèmiques externes curriculars en entitats col·laboradores de
l’alumne M.G., sense cap cost per l’Ajuntament, en el període comprès del dia
1 de març 2021 al 31 de maig de 2021, en horari de matins o tardes.
Condicionat: caldrà contactar prèviament amb el responsable de turisme, al
telèfon 972380855, per concretar dies i horaris de les pràctiques a realitzar.
Segon.- FACULTAR l’Alcalde, per a la signatura del conveni de col·laboració
per a la formació pràctica en centres de treball.

Número: 2020-0021 Data: 11/12/2020

ACORDA:

ACTA JUNTA JGL

Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
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Tercer. - NOTIFICAR el present acord a l’interessat”.

5.1 CULTURA Expedient 2305/2020. Conveni FITAG
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“Miquel Noguer i Planas, president de la Fundació Casa de Cultura de la

Diputació de Girona, ha presentat conveni entre la Fundació Casa de Cultura i
l’Ajuntament de Llançà per el desenvolupament del projecte FITAG als
municipis de la demarcació de Girona.
Consta en l’expedient informe intervenció favorable.

Tercer.- NOTIFICAR el present acord a la Fundació Casa de Cultura de la
Diputació de Girona.

Número: 2020-0021 Data: 11/12/2020

Segon.- AUTORITZAR l’Alcaldia- Presidència per a la signatura de l’ esmentat
conveni.
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ACORDA:
Primer.- APROVAR el conveni entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de
Llançà per al desenvolupament del projecte FITAG als municipis 2020 de la
demarcació de Girona.

ACTA JUNTA JGL

Per tot això, aquesta Junta de Govern Local

6.1 Joventut i festes. Expedient 2368/2020. concurs d'embelliment de balcons,
finestres i façanes Nadal 2020
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

"L’Àrea d’Activitats Públiques d’aquest Ajuntament té previst dur a terme el Ir

Concurs d'embelliment de balcons, finestres i façanes Nadal 2020 en motiu de
les festes nadalenques.
Intervenció ha emès informe de fiscalització favorable fent constar que existeix
consignació pressupostària suficient a l’aplicació pressupostària número 2020/
338.226.99

Primer.- APROVAR les bases reguladores del Ir Concurs d'embelliment de
balcons, finestres i façanes Nadal 2020.
Segon.- APROVAR el conveni de col·laboració amb l’Associació de
Comerciants de Llançà per regular la participació d’aquesta entitat en Ir
Concurs d'embelliment de balcons, finestres i façanes Nadal 2020.
Tercer.- NOMENAR Belén Rodríguez Guillén i Lluís Rodeja Roca com a
membres del Jurat en representació de l’Ajuntament de Llançà
Quart.-.FACULTAR la despesa corresponent per un import de 600€ (IVA
inclòs) amb càrrec a l’aplicació pressupostària número 2020/338.226.99 del
pressupost general a l’exercici 2020.
Cinquè.- PUBLICAR les bases del Ir Concurs d'embelliment de balcons,
finestres i façanes Nadal 2020 al web municipal de l’Ajuntament de Llançà.
Sisè.- NOTIFICAR aquest acord als interessats.”
ASSUMPTE URGENT

L’Alcalde proposa votar la urgència d’incloure el punt que segueix, a l’ordre del
dia.
Per unanimitat s’acorda incloure’l:
2.4 Ensenyament. Expedient 1933/2020. Subvencions ajut material escolar curs
2020-2021
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ACORDA:

ACTA JUNTA JGL

Per tot això, la Junta de Govern Local

Número: 2020-0021 Data: 11/12/2020

Consta a l’expedient les bases reguladores del concurs i el conveni de
col·laboració amb l’Associació de Comerciants.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“ L’Ordenança reguladora de les bases per la concessió d’ajuts per a

Número: 2020-0021 Data: 11/12/2020
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S’han presentat un total de 283 sol·licituds d’ajut, de les quals 211compleixen
tots els requisits i 6 no compleixen els requisit segon el que disposa
l’Ordenança reguladora de les bases per la concessió d’ajuts per a l’adquisició
de llibres i material escolar, 1 està fora de termini i 65 estan pendent de
resolució.
D’acord amb l’article Segon.- els Requisits que han de reunir les persones
beneficiàries podran obtenir la condició de beneficiaris dels ajuts per a
l’adquisició de llibres de text i material escolar els alumnes que reuneixin els
requisits següents:
a) Estar empadronats tant els beneficiaris com la unitat familiar a la població
de Llançà amb anterioritat al dia 30 de juny de cada any que es convoqui.
b) Assistir a una llar d’infants o ser alumna/e d’un centre docent públic o
concertat d’educació infantil, primària, secundària o bé batxillerat i mòduls
formatius, ja sigui en la població de Llançà o en altres poblacions de
Catalunya.
c) Presentar la sol·licitud en el termini i la forma esmentats en l’article següent.
En cas de sol·licituds per a diversos germans s’haurà de formalitzar un únic
imprès de sol·licitud.
d) No tenir deutes de naturalesa tributària amb l’Ajuntament de Llançà.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local adopta el següent
ACORD:
Primer.- CONCEDIR l’ajut per el material escolar a totes les persones que
consten en l’expedient, amb un total de 211, per l’import de 30€, per reunir
tots els requisits exigits en la convocatòria.
Segon.- DESESTIMAR l’ajut per el material escolar, amb un total de 7, per no
reunir amb els requisits exigits a la convocatòria a les persones següents:
1.- No compleixen amb l’apart a) Estar empadronats tant els beneficiaris com
la unitat familiar a la població de Llançà amb anterioritat al dia 30 de juny de
cada any que es convoqui.
- A.H.B
- R.H.B
2.- No compleixen amb l’apartat c) Presentar la sol·licitud en el termini i la
forma esmentats en l’article següent. En cas de sol·licituds per a diversos
germans s’haurà de formalitzar un únic imprès de sol·licitud
- B.C.F
- A.C.F
3.- No compleixen amb l’apartat b) Assistir a una llar d’infants o ser alumne
d’un centre docent públic o concertat d’educació infantil, primària, secundària
o bé batxillerat i mòduls formatius, ja sigui en la població de Llançà o en altres
poblacions de Catalunya.

ACTA JUNTA JGL

l’adquisició de llibres i material escolar ha estat aprovada definitivament. L’ajut
va destinat a l’adquisició de material escolar de la llar d’infants, educació
infantil, primària i secundària.

- P.G.G
- M.P.C
- S.P.S
Tercer.- PUBLICAR en el tauler d’anuncis municipal el present acord.
Entendre realitzada la notificació als interessats amb la percepció de l’ajut
concedit.
Quart.- NOTIFICAR el present acord als interessats desestimats en els
apartats anteriors amb indicació dels recursos pertinents”.
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