Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2021/5

Junta de Govern Local

Ordinària

Data

11 / de març / 2021

Durada

Des de les 9:30 fins a les 11:30 hores

Lloc

Sala de Juntes telemàtica

Presidida per

Francesc Guisset Lagresa

Secretari

Carles Fita Alegre

Nom i Cognoms

Assisteix

Elsa Rodríguez Castaño

SÍ

Núria Escarpanter i Olivet

SÍ

Sara Gutiérrez Giner, Interventora acctal.

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 Preside nt
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 25-02-2021
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
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Tipus de convocatòria

Número: 2021-0005 Data: 25/03/2021

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA JUNTA JGL

FRANCESC GUISSET LAGRESA (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 26/03/2021
HASH: 63203e64edd83e275598d745e7debe30

Carles Fita Alegre (1 de 2)
Secretari General
Data Signatura: 25/03/2021
HASH: 74582546d58cde3c178714b86a810666

ACTA

Es dona per llegida l'acta de la sessió anterior, de data 25-02-2021, que ha
estat tramesa junt amb la convocatòria i s'aprova per unanimitat, sense
esmenes.

1.2.-HISENDA- Expedient 447/2021. Aprovació del Padró Fiscal Centre de Dia
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

1.2.-HISENDA- Aprov. Padró Llar d'Infants- Expedient 448/2021. Aprovació del
Padró Fiscal
Favorable

Número: 2021-0005 Data: 25/03/2021

corresponent a l’assistència del mes de febrer de 2021, per un import de
2.158,93.-€, que comença pel rebut número 2133000018 a nom del Sr.
Antonio Avila Aguilar, i que acaba pel rebut número 2133000030 a nom de la
Sra. Teresa Vilar Llosa.
El número assignat a l’expedient és: 447/2021.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer. - APROVAR el padró del Centre de Dia corresponent a l’assistència
del mes de febrer de 2021, per un import de 2.158,93.-€, que comença pel
rebut número 2133000018 a nom del Sr. Antonio Avila Aguilar, i que acaba pel
rebut número 2133000030 a nom de la Sra. Teresa Vilar Llosa.
Segon.- DONAR TRASLLAT al departament de Recaptació per a la seva
tramitació.”

ACTA JUNTA JGL

“En data 2 de març d’enguany, s’ha generat el padró del Centre de Dia

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

corresponent al menjador de febrer i mensualitat de març de 2021, per un
import de 5.991,50.-€, que comença pel rebut número 2151000099 a nom de
la Sra. Fatima Zahra Alem, i que acaba pel rebut número 2151000151 a nom
de la Sra. Macarena Viñales Grau.
El número assignat a l’expedient és: 448/2021.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer. - APROVAR el padró de la Llar d’Infants corresponent al menjador de
febrer i mensualitat de març de 2021, per un import de 5.991,50.-€, que
comença pel rebut número 2151000099 a nom de la Sra. Fatima Zahra Alem, i
que acaba pel rebut número 2151000151 a nom de la Sra. Macarena Viñales
Grau.
Segon.- DONAR TRASLLAT al departament de Recaptació per a la seva
tramitació.”
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“En data 2 de març d’enguany, s’ha generat el padró de la Llar d’Infants

1.2 HISENDA Expedient 478/2021. Aprovacio factures per JGL
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“Des de la Junta de l’11 de febrer de 2021, s’han generat les següents
factures que necessiten ser aprovades per la Junta de Govern Local:

-FCC Medio Ambiente SA, amb número de factura 21SM1153/1000356 per
import de 67.421,52€ corresponent al servei de recollida i neteja vial del mes
de febrer.
-Consell Comarcal de l’Alt Empordà, amb registre d’entrada número 2021/533
i per import de 22.849,82€, corresponent a la liquidació per utilització de
l’abocador comarcal durant el mes de gener.

ACORDA:
Únic.- APROVAR les següents factures que s’han generat des de la junta de
l’11 de febrer:
-FCC Medio Ambiente SA, amb número de factura 21SM1153/1000356 per
import de 67.421,52€ corresponent al servei de recollida i neteja vial del mes
de febrer.
-Consell Comarcal de l’Alt Empordà, amb registre d’entrada número 2021/533
i per import de 22.849,82€, corresponent a la liquidació per utilització de
l’abocador comarcal durant el mes de gener.”

1.3 URBANISME, OBRES I ACTIVITATS Expedient 296/2021. Llicències
Urbanístiques piscina i creació de jardí
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Juan Vilanova Nogué, actuant en nom i representació de Lluïsa Duran
Juanola, mitjançant escrit 2021-E-RC-333, de data 8 de febrer de 2021, ha
sol·licitat llicència municipal per la construcció d'una piscina i adequació dels
espais exteriors en un habitatge unifamiliar, a la finca situada al carrer Priorat,
1.
L'arquitecte assessor municipal, en data 23 de febrer de 2021, ha emès
informe favorable amb condicionants.

Número: 2021-0005 Data: 25/03/2021

Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
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De conformitat amb el que disposa l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003 de
28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Regim Local
de Catalunya, la competència de l’adopció de l’acord pertany a la Junta de
Govern Local per delegació de les funcions d’alcaldia.

ACTA JUNTA JGL

El número assignat a l’expedient és: 478/2021.

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 Lluïsa Duran Juanola, llicència municipal per la
construcció d'una piscina i adequació dels espais exteriors en un habitatge
unifamiliar, a la finca situada al Priorat, 1, d'acord amb el projecte obrant a
l'expedient subscrit per l'arquitecte tècnic Joan Vilanova Nogué visat en data 8
de febrer de 2021 i número V/W.21.0466.

Número: 2021-0005 Data: 25/03/2021

.- Abans d'iniciar les obres caldrà presentar:
Un aval de runes per un import de 426,71.- euros.
Un aval per un import de 4.800,00.- euros com a garantia de urbanització.
.- El desguàs de la piscina haurà d’anar connectat a la xarxa de clavegueram.
.- 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.
.- S’haurà de donar compliment a l’article 44 i 45 del Pla General, així com a
l’article 5 de l’ordenança de protecció de l’arbrat.
.- Un cop finalitzada l’obra, s’haurà de sol.licitar la corresponent llicència de
primera ocupació.

ACTA JUNTA JGL

La llicència queda condicionada al compliment dels condicionants generals i
els particulars següents:

Tercer.- APROVAR la liquidació número 2105000059 per un import de
3.741,70.- euros, corresponent a l'impost sobre construccions, instal·lacions i
obres.
Quart.- APROVAR la liquidació número 2163000066 per un import de 603,50.euros, corresponent a la taxa administrativa.
Cinquè.- COMUNICAR a l'interessat que els serveis tècnics municipals
podran accedir a l´obra per a la seva inspecció, d´acord amb l´article 201 del
TRLU DL 1/2010.
Sisè.- NOTIFICAR el present acord a l'interessat.
Setè.- DONAR-NE TRASLLAT a la policia local
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Segon.- APROVAR la liquidació número 2179000046 per un import de
320,61.- euros, corresponent a la taxa per gestió de terres.

1.5 - INTERIOR - Expedient 381/2021. Llicències d'Ocupació -sentit únic
circulació i línia groga c/Almogàvers
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“Jacques Brunet, mitjançant escrit RE 2021-E-RC-466, de data 18 de febrer

Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- ESTIMAR la sol·licitud presentada per Jacques Brunet, per repintar
10 metres de línia groga que va quedar esborrada per la pavimentació del
carrer, Almogàvers cruïlla amb el carrer Fenolleda, per tal de facilitar les
maniobres als vehicles.
Segon.- ENCARREGAR a la Brigada Municipal que realitzi els treballs de
pintura de 10 metres de línia groga al C/Almogàvers, cruïlla amb el
C/Fenolleda.
Tercer.- DESESTIMAR la petició de canvi de sentit únic del carrer
Almogàvers, tal i com es fa constar a l’informe de la Policia Local.
Quart.- DONAR TRASLLAT al cap de la Brigada Municipal als efectes
pertinents.
Cinquè.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada.”

1.5- INTERIOR- Expedient 379/2021. Llicències d'Ocupació - Gual c/migjorn,36
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“Vanesa Rueda Cruz, actuant en nom i representació de Francisca Cruz

Jiménez, mitjançant escrit RE 2021-E-RE-408, de data 18 de febrer de 2021,
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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 Municipal, en data 23 de febrer de 2021, ha emès un informe fent
constar que, fa uns mesos, al pavimentar la zona es va esborrar una part de
línia groga al revolt del C/Almogàvers cruïlla amb C/ Fenolleda, que facilitava
la maniobra als vehicles.
Així mateix l’informe deixa palès que, pel què fa a la modificació del sentit de
circulació, atès que hi ha molts carrers sense sortida a la zona, aquest
obligaria a fer un recorregut més llarg a d’altres veïns per arribar als seus
domicilis.

Número: 2021-0005 Data: 25/03/2021

de 2021, sol·licita que es repinti la línia groga que hi havia al davant del seu
domicili abans que es , situat al carrer Almogàvers, 22 i que el carrer sigui d’un
sol sentit de circulació.

sol·licita la llicència per col·locar una placa de gual al seu garatge de carrer
Migjorn, 36.
La Policia Local, en data 24 de febrer de 2021, ha emès un informe favorable,
que consta a l’expedient.
L’òrgan competent per a resoldre les sol·licituds de llicències és l’AlcaldePresident de la Corporació d’acord amb el que disposa l’article 21.1.q) de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, que va
delegar la facultat a la Junta de Govern Local.
Per tot això, la Junta de Govern Local

1. Número 2102018491, per un import de 63,05.- €, corresponent a la placa
de gual número 1125 i als tràmits administratius.
2. Número 2102018492, per un import de 16,30.- €, corresponent a la taxa
anual per la placa de gual esmentada.
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada.
Quart.- DONAR TRASLLAT al Servei de Recaptació als efectes pertinents.”

1.5- INTERIOR -Expedient 436/2021. Llicències d'Ocupació - canvi núm placa
gual per deteriorament
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“Pedro Gimenez Sánchez, en representació de Pevic Llançà SLU., mitjançant

escrit amb registre d’entrada 2021-E-RE-461, de data 23 de febrer de 2021,
ha sol·licitat la renovació de la seva placa de gual, núm. 220, i el manteniment
del número de placa situada al local Bar-Restaurant Lara, situat al C/ Bernat
Metge, atès que l’actual està deteriorada.
L’òrgan competent per a resoldre les sol·licituds de llicències és l’AlcaldePresident de la Corporació d’acord amb el que disposa l’article 21.1.q) de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, que va
delegar la facultat a la Junta de Govern Local.
Per tot això, la Junta de Govern Local
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Segon.- APROVAR les liquidacions que es relacionen:

ACTA JUNTA JGL

Primer.- CONCEDIR llicència a Francisca Cruz Jiménez, per col·locar una
placa de gual al carrer Migjorn, 36, previ pagament de la taxa corresponent i
supeditada al compliment de les condicions adjuntes a l’acord.

Número: 2021-0005 Data: 25/03/2021

ACORDA:

ACORDA:
Primer.- INFORMAR a Pedro Gimenez Sánchez, que no es pot mantenir el
número de placa actual, atès que les plaques de gual són correlatives.
Segon.- ESTIMAR la sol·licitud de Pedro Giménez Sánchez, per donar de
baixa la placa de gual núm. 220, per estar en mal estat de conservació.
Tercer.- CONCEDIR llicència a Pedro Gimenez Sánchez per obtenir una
nova placa de gual, amb el núm. 1126, prèvia entrega de la placa de gual
deteriorada, previ pagament de la taxa corresponent i supeditada al
compliment de les condicions adjuntes a l’acord.

1.5-INTERIOR- Expedient 392/2021. Llicències d'Ocupació - Gual i contragual
c/S'arnella, 8
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“Nathalie Barreau, mitjançant escrit amb registre d’entrada 2021-E-RC-484, de

data 19 de febrer de 2021, ha sol·licitat llicència per col·locar una placa de
gual al seu garatge, situat al carrer S’Arnella,8, i que es pinti una reserva de
via pública al contra gual, de 4 metres de llargada.
La Policia Municipal, en data 1 de març de 2021, ha emès un informe
favorable, que consta a l'expedient.
L'òrgan competent per a resoldre les sol·licituds de llicències és l'AlcaldePresident de la Corporació d'acord amb el que disposa l'article 21.1.q) de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, que va
delegar la facultat a la Junta de Govern Local.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- CONCEDIR llicència NATHALIE BARREAU, per col·locar una placa
de gual al carrer S’Arnella, 8, i pintar una línia groga de 4 metres de llargada
al contra gual, per tal de poder maniobrar amb el vehicle, previ pagament de
la taxa corresponent.
La llicència queda condicionada al compliment de les condicions generals
adjuntes a l'acord i a l’específic següent:
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Sisè.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada.”

ACTA JUNTA JGL

Cinquè.- DONAR TRASLLAT al Servei de Recaptació als efectes pertinents.

Número: 2021-0005 Data: 25/03/2021

Quart.- APROVAR la liquidació número 2102018494, per un import de 30,50.€, corresponent a la placa de gual número 1126.

- La placa de gual s’haurà de col·locar a la porta del garatge o al costat dret de
la porta en sentit C/Cau del Llop, per tal d’evitar confusió amb la resta de
garatges que no disposen de placa.
Segon.- APROVAR les liquidacions que es relacionen:

Quart.-. DONAR TRASLLAT al Servei de Recaptació i al cap de la Brigada
Municipal als efectes pertinents
Cinquè.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada”

1.5-INTERIOR - Expedient 406/2021. Llicències d'Ocupació - Instal.lar mirall c/La
Coma per millorar visibilitat
Favorable

Número: 2021-0005 Data: 25/03/2021

Tercer.- ENCARREGAR a la Brigada Municipal que pinti una línia groga de 4
metres, davant de la porta del garatge situat al carrer S’Arnella, 8, a l'altra
banda del carrer.

ACTA JUNTA JGL

1.- Número 2102018495, per un import de 63,05.- €, corresponent a la placa
de gual número 1128 i als tràmits administratius.
2.- Número 2102018496, per un import de 16,30.-€, corresponent a la taxa
anual per la placa de gual esmentada.
3.- Número 2102018498, per un import de 8,15 €, corresponent a la taxa
anual per la línia groga del contra gual.
4.- Número 2102018497, per un import de 75,00.-€, corresponent la
senyalització amb pintura groga.

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

498, de data 22 de febrer de 2021, ha sol·licitat que s’instal.li un mirall al c/ la
Coma, 9 o que el carrer sigui en un sol sentit de circulació.
La Policia Municipal, en data 1 de març de 2021, ha emès un informe, que
consta a l’expedient.
L'òrgan competent per a resoldre les sol·licituds de llicències és l'AlcaldePresident de la Corporació d'acord amb el que disposa l'article 21.1.q) de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, que va
delegar la facultat a la Junta de Govern Local.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- ESTIMAR la sol·licitud presentada per Marta Ramon Daunis, per
instal·lar un mirall òptic per tal de facilitar la visibilitat dels vehicles que
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“Marta Ramon Daunis, mitjançant escrit amb registre d’entrada 2021-E-RC-

s’aproximen al revolt situat al carrer La Coma, 9-13.
Segon.- DESESTIMAR la petició que el carrer sigui d’un sol sentit de la
marxa, atès que hi ha varis carrers sense sortida, els quals obligatòriament
han de ser de dos sentits de la marxa, i a d’altres veïns se’ls obligaria a fer un
recorregut més llarg per arribar als seus respectius domicilis, tal i com es fa
constar a l’informe de la Policia Municipal.
Tercer.- ENCARREGAR a la Brigada Municipal que instal.li un mirall òptic a
l’alçada del carrer la Coma,9-13, seguint les indicacions de la Prefectura de la
Policia Local.
Quart.- DONAR TRASLLAT al Cap de la Brigada Municipal als efectes
pertinents.

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

"Agustí Brunyol Roman director del centre institut Cap Norfeu , ha presentat
Conveni marc de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació i Ajuntament de Llançà, per
desenvolupar, en règim d’alternança i amb formació dual, el cicle formatiu de
grau superior d’administració i finances, a l’Institut Cap de Norfeu, de Roses.
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, es
proposa l’adopció del següent
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- APROVAR el Conveni de col·laboració per la formació pràctica en
centres de treball, per desenvolupar, en règim d’alternança i amb formació
dual, el cicle formatiu de grau superior d’administració i finances, a l’Institut
Cap de Norfeu, de Roses.
Segon.- FACULTAR l’Alcalde, per a la seva signatura del conveni de
col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball.
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada.”

Número: 2021-0005 Data: 25/03/2021

Favorable
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2.4 Ensenyament. Expedient 486/2021. Convenis col·laboració institut Cap
norfeu de Roses

ACTA JUNTA JGL

Cinquè.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada."

3.2 SERVEIS MUNICIPALS-Exp. 437/2021 Concessió columbari núm. 23-D Sra.
Matilde Gassiot
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

La Sra. Matilde Gassiot Matas, en escrit RE núm. 270 de data 4 de febrer de
2021, sol·licita la concessió de titularitat del columbari núm. 23-D del
Cementiri Els Ximblars.

Tercer.- NOTIFICAR el present acord a la persona peticionària. “

3.2 SERVEIS MUNICIPALS-Exp. 465/2021 Concessió nínxol 88-A Sr. CARLOS
CASTILLA ORTEGA
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

El Sr. Josep Ortiz de Zárate, en representació del Sr. Carlos Castilla Ortega,
en escrit RE núm. 3304 de data 14 de desembre de 2020, sol.licita la
concessió de titularitat del nínxol núm. 88-A del Cementiri Els Ximblars.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local adopta el següent
ACORD:
Primer.- CONCEDIR al Sr. Carlos Castilla Ortega, concessió administrativa
per l’ús privatiu del nínxol núm. 88-A del Cementiri Els Ximblars, pel termini de
cinquanta anys, d’acord amb el Plec de condicions i Reglament de Cementiri
municipal aprovats per l’Ajuntament en data 26-05-1993.
Segon.- APROVAR la liquidació núm. 2100043106 per un import de 703,50.€, a nom de SF INTEGRALS GIRONA SL.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a la persona interessada i DONAR
TRASLLAT al servei de Recaptació.“
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Segon.- APROVAR la liquidació núm. 2100043073 per un import de 300.-€, a
nom del Sra. Matilde Gassiot Matas.

ACTA JUNTA JGL

Primer.- CONCEDIR a la Sra. Matilde Gassiot Matas, concessió
administrativa per l’ús privatiu del columbari núm. 23-D del Cementiri Els
Ximblars, pel termini de cinquanta anys, d’acord amb el Plec de condicions i
Reglament de Cementiri municipal aprovats per l’Ajuntament en data 26-051993.

Número: 2021-0005 Data: 25/03/2021

Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:

3.2 SERVEIS MUNICIPALS- Canvi de titularitat nínxols 8-B i 11-B
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“El Sr. Luís Guijo Falcó, en escrit RE núm. 55 de data 13 de gener de 2021,

sol·licita que l’Ajuntament autoritzi el canvi de titularitat dels nínxols 8-B i 11-B
del Cementiri Els Ximblars, dels quals n’era titular la Sra. Catalina Falcó
Basieras.
Segons el registre de nínxols del Cementiri Els Ximblars, els nínxols 8-B i 11B figuren a nom de la Sra. Catalina Falcó Basieras.

Primer.- CONCEDIR al Sr. Luís Guijo Falcó el canvi de titularitat dels nínxols
8-B i 11-B del Cementiri Els Ximblars.
Segon.- APROVAR la liquidació núm. 2100047728 per un import de 32,50.-€,
a nom del Sr. Luís Guijo Falcó.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a l’interessat.”

3.2. Serveis municipals. Exp.509/2021. Inici contracte obres estabilització marge
dret riera Valleta
Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“ ABM, Serveis d’enginyeria i Consulting, S.L. ha redactat el Projecte constructiu

d’estabilització i protecció d’un tram del marge dret de la riera de Valleta al seu
pas pel nucli urbà de Llançà.
S’ha redactat la Memòria justificativa del contracte de les obres a executar.
Per Provisió de la regidoria de serveis municipals s’ha informat la necessitat del
contracte. Les necessitats administratives a satisfer són les obres d’estabilització,
recuperació i naturalització d’un tram de 280 m de longitud del talús del marge
dret de la riera la Valleta, just aigua avall de la sortida del rec Gardissó, amb la
finalitat d’augmentar la secció de la llera de la riera i conseqüentment, la capacitat
hidràulica en aquest tram del curs que discorre pel nucli urbà de Llançà, amb
l’objectiu final de reduir les condicions d’inundació del sòl urbà de Llançà.
Per la Intervenció municipal s’ha emès informe favorable a l’execució del
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Favorable

ACTA JUNTA JGL

Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:

Número: 2021-0005 Data: 25/03/2021

Consta a l’expedient l’escriptura de declaració d’hereus de la Sra. Catalina
Falcó Basieras i el document de renúncia de la Sra. Maria Isabel Guijo Falcó.

contracte, assenyalant l’òrgan competent i fent constar que existeix consignació
pressupostària a la partida núm. 2021/150.619.01 del pressupost de l’exercici
2021.
Per la Secretaria municipal s’ha emès informe jurídic fent contar el procediment
administratiu per a dur a terme la contractació.

Consta a l’expedient informe sobre la conveniència de no efectuar la divisió en
lots per les característiques del contracte.
Per l'import del contracte es proposa l'adjudicació mitjançant procediment obert
simplificat.
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de
conformitat amb la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, la Junta de Govern Local

ACTA JUNTA JGL

Tipus de contracte: contracte d’obres
Objecte del contracte:“Estabilització i protecció d’un tram del marge dret de la riera de Valleta”
Procediment de contractació: obert simplificat
Tipus de Tramitació: ordinària
Codi CPV: 45112000-5 Treballs d’excavació i moviment de terres i 45233200-1 treballs diversos
de pavimentació.
Valor estimat del contracte: 100.826,11 €
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 100.826,11 €
IVA 21 %: 21.173,48 €
Pressupost base de licitació IVA inclòs: 121.999,59 €
Durada de l'execució: 3 mesos
Durada màxima: 4 mesos
Lots: no es preveu la divisió en lots del contracte

Número: 2021-0005 Data: 25/03/2021

Les característiques del contracte són les següents:

Primer. INICIAR l'expedient per a la contractació de les obres d’ “Estabilització i
protecció d’un tram del marge dret de la riera de Valleta”, d’acord amb el Projecte
redactat per ABM, Serveis d’enginyeria i Consulting, S.L., mitjançant procediment
obert simplificat, tramitació ordinària.
Segon. JUSTIFICAR la celebració del contracte amb l’objectiu final de reduir les
condicions d’inundació del sòl urbà de Llançà.
Tercer. ORDENAR la redacció dels Plecs de clàusules administratives particulars
i de Prescripcions tècniques que han de regir el contracte i el procés
d'adjudicació.
Quart. Que per la Intervenció municipal es faci la retenció de crèdit, que acrediti
que existeix crèdit suficient i adequat per finançar la despesa que comporta la
celebració del contracte.
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ACORDA:

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

4.1. Serveis de Turisme. Exp.195/2021. Aprovació Plecs i inici contractació servei
de bus durant l'estiu
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“ Des de l’Àrea de Turisme, Comerç i Promoció Econòmica de Llançà es proposa

posar a disposició de la ciutadania d’un servei d’autobús pels mesos de juliol i
agost que voregi les platges del municipi costaner, facilitant l’accés a les mateixes
així com també els desplaçaments entre el Port i la Vila.

Per la Secretaria municipal s’ha emès informe jurídic fent contar el procediment
administratiu per a dur a terme la contractació.
Les característiques del contracte són les següents:
Tipus de contracte: contracte de serveis
Objecte del contracte: “Servei d’autobús d’estiu”
Procediment de contractació: obert simplificat abreujat
Tipus de Tramitació: ordinària
Codi CPV: 60140000-1 transport no regular de passatgers
Valor estimat del contracte: 30.900 € sense impostos (juliol i agost del 2021 i del 2022)
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 30.900€
IVA 10 %: 3.090€
Pressupost base de licitació IVA inclòs: 33.990€
Durada del contracte: 2 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.

Número: 2021-0005 Data: 25/03/2021

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 a l’aplicació núm. 2021/430.226.99 del pressupost de l’exercici
2021.
Pel següent exercici pressupostari, caldrà preveure la corresponent consignació
en l’elaboració del pressupost.
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Per Provisió de la regidoria de Turisme s’ha informat la necessitat del contracte
que es justifica en la voluntat d’agilitzar i facilitar la mobilitat i accessibilitat de la
població residents i dels visitants als diferents punts d’atracció turística del
municipi durant la temporada alta de turisme, fet que alhora contribueix en millorar
la prestació dels serveis públics que des d’aquest ajuntament s’ofereixen als
ciutadans.

ACTA JUNTA JGL

S’ha redactat la Memòria justificativa del contracte a realitzar.

Per l'import del contracte es proposa l'adjudicació mitjançant procediment obert
simplificat de tramitació abreujada.
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de
conformitat amb la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, la Junta de Govern Local
ACORDA:

Quart. PUBLICAR l'anunci de licitació en el perfil de contractant amb el contingut
contemplat en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic.
Cinquè. PUBLICAR en el perfil de contractant tota la documentació integrant de
l'expedient de contractació, així com el Plec de clàusules administratives
particulars i el de Prescripcions Tècniques.

4.1 TURISME Expedient 444/2021. Compromís amb la Carta Europea de Turisme
Sostenible al Cap de Creus
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“El Parc Natural de Cap de Creus, com a titular de l’adhesió a la Carta

Europea de Turisme Sostenible al Cap de Creus (CETS), i com a líder del
procés de redacció de l’Estratègia i Programa d’Actuacions pel període 20202024, demana a tots els agents públics i privats de l’àmbit CETS Cap de
Creus implicats, que s’adhereixin a la signatura de compromís per a la seva
correcta implantació, procés que cal dur a terme durant els propers anys.
Des de 2018 el territori de Cap de Creus, és a dir, els 8 municipis que aporten
territori a l’espai natural protegit del Parc Natural de Cap de Creus varen dur a
terme el procés participatiu i de treball que ha permès obtenir el
reconeixement per part de la Federació Europarc com a espai que treballa
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Tercer. APROVAR ELS PLECS de Clàusules Administratives Particulars i de
Prescripcions Tècniques que regiran el contracte.

ACTA JUNTA JGL

Segon. APROVAR LA DESPESA corresponent, a càrrec de la consignació
pressupostària núm. 2021/430.226.99 del pressupost de l’exercici 2021, i fer-ne la
previsió en l’exercici pressupostari següent fins a la finalització del contracte.

Número: 2021-0005 Data: 25/03/2021

Primer. APROVAR L’EXPEDIENT per a la contractació del Servei d’autobús
d’estiu, mitjançant procediment obert simplificat, tramitació abreujada.

per al turisme sostenible.

Primer.- Designar Stephane Juanola i Journé, Regidor de l’Àrea de Turisme,
com persona interlocutora en representació de l’Ajuntament; i Núria Ventura i
Luis, Cap d'Àrea de Turisme, com a persona tècnica interlocutora, en relació
amb el programa de la Carta Europea de Turisme Sostenible al Cap de Creus
2020-2024 i facilitar-ne les dades de contacte a la secretaria tècnica de la
CETS al Cap de Creus.
Segon.- Participar activament en la implantació del Programa d’Actuacions
2020-2024 d’acord amb el rol definit en cada una de les actuacions incloses:
entitat líder/responsable ó agent implicat.
Tercer.- Traslladar l’acord resultant al Parc Natural de Cap de Creus, per al
seu coneixement i efectes oportuns

5.1 Cultura. Expedient 405/2021. Donació quadre Sr. Alfons Jiménez
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“Alfons Jiménez , amb DNI 40.277.448-D , veí del Carrer Passeig Canalejas, 7,
3er, 2ª , de Girona , 17001, vol fer una donació a favor de l’Ajuntament de Llançà
de l’obra d’art amb el nom “Llum”, valorada en 2.000 euros, pintada amb la

Número: 2021-0005 Data: 25/03/2021

Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
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1. Prevenir que l’afluència de visitants per gaudir del patrimoni natural i
cultural del Cap de Creus (àmbit terrestre i marí) vagi en detriment dels
seus valors i activitats.
2. Implicar al sector turístic públic i privat en la conservació del patrimoni i
els valors del Parc Natural de Cap de Creus.
3. Estructurar accions i sistemes de gestió municipal que vinculin els
municipis entre ells i amb els valors del Parc Natural de Cap de Creus.
4. Revisar, coordinar, harmonitzar i qualificar la informació del Cap de Creus
que es transmet a visitants.
5. Gestió de la Carta Europea de Turisme Sostenible com a metodologia de
treball.

ACTA JUNTA JGL

El projecte, liderat pel Parc Natural de Cap de Creus amb el suport del
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i amb la
col·laboració de les entitats del territori, s’ha concretat amb l’adhesió a la
Carta Europea de Turisme Sostenible al Cap de Creus pel període 2020-2024
on s’han definit un total de 38 actuacions estructurades en les següents línies
estratègiques:

tècnica de pintura d’aquarel·la i que té unes dimensions de 65 cm per 76 cm.
D’acord amb el que disposa l’art. 21. P) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les Bases de règim local, en concordança amb l’art. 53.1.q) del D.L. 2/2003,
de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la llei Municipal i de règim local de
Catalunya i la Junta de Govern Local, per delegació de funcions.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vist l’informe de data 7 de setembre de 2018, presentat per el Sr. Joan Serra i
Perals , arxiver-bibliotecari d’aquesta corporació on s’ informa de la concessió
per part del Servei de Cooperació Local, Cultural i d’Acció social de la
Diputació de Girona d’una partida de 3.539’77 € a la biblioteca “Pere Calders”
per el manteniment del seu fons ( 911’92 € per audiovisuals, 2127’81 € per
llibres biblioteca Pere Calders i 500 € per llibres biblioteca CEIP Pompeu
Fabra) i a adquirir directament a Tataratana, subministrador que va guanyar
el concurs públic de la Diputació de Girona.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Únic.- DONAR-SE PER ASSABENTATS de la concessió d’una partida de
3.539’77 € a la biblioteca “Pere Calders” per el manteniment del seu fons i a
adquirir directament a Tataratana, subministrador que va guanyar el concurs
públic de la Diputació de Girona.

B) Assumpte urgent

L’Alcalde proposa votar la urgència d’incloure l’assumpte que segueix, dins
l’ordre del dia de la sessió.
Per unanimitat, s’aprova incloure’l:

ASSUMPTE URGENT 1.3 - URBANISME - Expedient 2549/2020. Actuacions
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Favorable

ACTA JUNTA JGL

5.1. Serveis de Cultura. Exp. 502/2021 Concessió de subvenció DGI 2021

Número: 2021-0005 Data: 25/03/2021

Primer.- APROVAR el conveni de donació subscrit entre l’Ajuntament de Llançà i
el Sr. Alfons Jiménez, pel qual cedeix gratuïtament la propietat de la seva obra,
titulada “Llum”, valorada en 2.000 euros €.
Segon.- ACCEPTAR la donació abans esmentada, feta pel Sr. Alfons Jiménez.
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a l’interessat amb l’agraïment del
Consistori per la donació.

Judicials
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Així mateix, també s’interposa el recurs ordinari 251/2020, contra el
requeriment d’alcaldia cursat al mateix expedient 1522/2020, notificat en data
14 de setembre de 2020, en el qual es requereix que en el termini de deu dies
es procedeixi a realitzar l’ingrés.
Es reclama a l’Ajuntament de Llançà la tramesa de l’expedient administratiu
corresponent, en el termini de cinc dies des que s’adopti la resolució
mitjançant la qual s’acorda la tramesa de l’expedient, i cita a tots als
interessats perquè compareguin en el procediment en el termini de nou dies
des de la data d’acord de l’Administració.

Número: 2021-0005 Data: 25/03/2021

amb registre d’entrada 2020-E-RC-3417, de data 28 de desembre de 2020,
comunica la interposició del recurs ordinari 251/2020, per part de Pere Fina
Segura, representat per Maria Orriols i Ferreres, contra l’Acord de Junta de
Govern de data 4 d’agost de 2020, dictat en l’expedient 1522/2020, en el que
es va acordar l’aprovació del conveni per la terminació convencional de
l’expedient de responsabilitat patrimonial incoat pel Sr. Eugeni Prat Bosch,
pels danys i perjudicis derivats de l’anul·lació en seu judicial d’una llicència
d’obres i enderrocament en el tràmit d’execució de sentencia de l’immoble
situat a la carretera de Portbou, 93, així com fer efectiva la indemnització en
els termes establerts i reclamar el seu pagament a les companyies
asseguradores de responsabilitat civil, de responsabilitat de les
administracions i del personal al servei de les administracions públiques, sens
perjudici de repetir contra Pere Fina Segura, arquitecte assessor municipal i/o
a la seva companyia asseguradora.

ACTA JUNTA JGL

“La Lletrada del Jutjat Contenciós Administratiu 3 de Girona, mitjançant escrit

ACORDA:
Primer.- Comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 3 de Girona
(UPSD Cont. Administrativa3), en el Recurs Contenciós Administratiu ordinari
núm. 251/2020.
Segon.- Trametre l’expedient administratiu al Jutjat esmentat, de conformitat
amb el que determinen els articles 48.1 i 49.1 de la LJCA.
Tercer.- Notificar aquest acord a les companyies asseguradores de
l’Ajuntament de Llançà, Allianz Seguros y Reaseguros i a Chartis Europe,
actualment AIG Europe, S.A. per subrogació, com a part codemandada, donat
que l’objecte d’aquest recurs és responsabilitat patrimonial, en el termini de
cinc dies per tal que en el termini de nou dies pugui personar-se i comparèixer
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Per tot això, aquesta Junta de Govern Local

a les actuacions com demandades.
Quart.- Notificar aquest acord a Eugeni Prat Bosch com a part interessada,
donat que l’objecte d’aquest recurs és l’Acord de Junta de Govern Local del 4
d’agost de 2020, pel qual s’acorda el conveni per a la terminació convencional
de l’expedient de responsabilitat patrimonial incoat per Eugeni Prat Bosch,
pels danys i perjudicis derivats de l’anul·lació en seu judicial d’una llicència
d’obres i enderrocament en el tràmit d’execució de sentència de l’immoble
situat a la carretera de Portbou núm. 93, de la seva propietat.

Número: 2021-0005 Data: 25/03/2021

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

Codi Validació: 6NFQWS22ZAKFLY3RQM3AELD4E | Verificació: https://llanca.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 18 de 18

Sisè.- Encarregar als serveis jurídics de la Diputació de Girona la Defensa de
l’Ajuntament de Llançà en el present recurs contenciós administratiu ordinari,
núm. 251/2020.”

ACTA JUNTA JGL

Cinquè.- Comunicar al Jutjat de procedència que la data d’entrada de l’ofici
esmentat en el Registre d’entrada de l’Ajuntament, 2020-E-RC-3417, és el 28
de desembre de 2020 i que aquesta administració no te 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.

