Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2021/6

Junta de Govern Local

Ordinària

Data

25 / de març / 2021

Durada

Des de les 9:30 fins a les 10:40 hores

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, 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 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 11-03-2021
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
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Tipus de convocatòria

Número: 2021-0006 Data: 09/04/2021

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA JUNTA JGL

FRANCESC GUISSET LAGRESA (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 09/04/2021
HASH: 63203e64edd83e275598d745e7debe30

Carles Fita Alegre (1 de 2)
Secretari General
Data Signatura: 09/04/2021
HASH: 74582546d58cde3c178714b86a810666

ACTA

Es dona per llegida l'acta de la sessió anterior, de data 11-03-2021, que ha
estat tramesa junt amb la convocatòria i s'aprova per unanimitat, sense
esmenes.

1.2 Hisenda.- Expedient 551/2021.Aprovació liquidació 4t trimestre 2020 Agbar
SA
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

1.2.- HISENDA- ENDESA FACTURACIÓ 2020- EXPT. 606/21
Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

L’Ordenança fiscal 4.3 reguladora de la taxa de subsòl, sòl i volada de la via
pública, estableix una quota tributària per les empreses explotadores de
serveis de subministraments que afectin a la generalitat o una part important
del veïnatge, la quantia de l’1,5% dels ingressos bruts procedents de la
facturació que obtinguin anualment en aquest terme municipal les empreses
esmentades.
S’ha rebut per part d’Endesa les declaracions de subministrament d’energia
elèctrica i gas corresponents a l’exercici 2020, a nom de les diferents societats
que la integren.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- APROVAR la relació número 3428 de facturació d’energia 2020 amb
tres liquidacions amb número 2078000011, 2178000012 i 2178000013 per un
import total de 73.107,46.- €.
Segon.- NOTIFICAR a les empreses subministradores d’energia i gas les
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Favorable

Número: 2021-0006 Data: 09/04/2021

en nom i representació de Agbar SA, arrendatària del Servei Municipal
d’Abastament d’Aigua Potable de Llançà, va presentar escrit amb registre
d’entrada número 666, mitjançant el que sol.licita l’aprovació de la liquidació
corresponent al 4t trimestre de 2020 que té un saldo favorable a l’Ajuntament
per import de 27.064,26.-€
Un cop revisada la liquidació presentada, s’ha informat favorablement pels
serveis econòmics.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- APROVAR la liquidació presentada per Agbar SA, corresponent al 4t
trimestre de 2020, que té un saldo favorable per l’Ajuntament per import de
27.064,26.-€
Segon.- NOTIFICAR el present acord a l’interessat i DONAR TRASLLAT del
mateix al departament de Tresoreria.”

ACTA JUNTA JGL

“En data 10 de març de 2021, el senyor Andreu Masferrer i Clariana, actuant

liquidacios corresponents amb indicació dels recursos que poden interposar i
els terminis de pagament

1.2.-HISENDA- Aprovació Padró IBI Urbana 2021- Expedient 521/2021.

1.2.-HISENDA-Aprovació Padró Rústica 2021.Expedient 528/2021.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“En data 18 de març d’enguany s’ha generat el Padró anual 2021 de l’Impost
sobre els Béns Immobles de Naturalesa Rústica per un import total de
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“En data 18 de març d’enguany s’ha generat el Padró anual 2021 de l’Impost
sobre els Béns Immobles de Naturalesa Urbana amb el següent detall:
IBI URBANA 2020 (domiciliats) per un import de 3.025.733,08.-€
IBI URBANA 2020 (no domiciliats) per un import de 960.142,33.-€
Total padró IBI URBANA 2021: 3.985.875,41.-€
El número assignat a l’expedient és 521/2021.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA :
Primer.- APROVAR el Padró de Bens Immobles de Naturalesa Urbana de
l’any 2021 per un import total de 3.985.783,05.-€. (tres milions nou cents
vuitanta-cinc mil vuit-cents setanta-cinc euros, amb quaranta-un cèntims
d’euro).
Segon.- APROVAR el període de cobrament de l’esmentat padró, que queda
establert de l’1 de juny al 15 de setembre de 2021, ambdós inclosos. Els
rebuts domiciliats es carregaran de forma fraccionada, el 60% el dia 4 de juny
i el 40% el dia 5 d’octubre d’enguany.
Tercer.- ASSENYALAR com a lloc de pagament els caixers automàtics de
”Caixabank”, per Internet a www.llanca.cat, o en les entitats col·laboradores
següents: BBVA, Banco Santander i Banc Sabadell. Als contribuents que
tinguin domiciliat el pagament a través d’una entitat bancària, se’ls passarà el
rebut directament a la mateixa.
Quart.- ASSENYALAR que, finalitzat el termini establert, els rebuts que no
hagin estat liquidats seran exigits pel procediment de cobrament en via
executiva i meritarà el corresponent recàrrec de constrenyiment, interessos de
demora i costes.
Cinquè.- EXPOSAR al públic l’esmentat padró durant un termini de vint dies,
a
comptar des del dia següent al de la publicació de l’anunci en el BOP, als
efectes de possibles al·legacions que els interessats estimin adients.
Sisè.- DONAR TRASLLAT al servei de recaptació als efectes pertinents.”

Número: 2021-0006 Data: 09/04/2021

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA JUNTA JGL

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Micael Victor Bouman Casas, actuant en nom i representació de Ludwig
Nickel, mitjançant escrit 2020-E-RE-3206, de data 15 de desembre de 2020,
ha sol·licitat llicència municipal per les obres de manteniment i consolidació
d’un habitatge unifamiliar, tres apartaments i trasters, a la finca situada al
carrer Roses, 21, i ha presentat la declaració responsable de conformitat amb
l’art. 18 de la Llei 8/2020 del 30 de juliol, de protecció i ordenació del litoral,
atès que les obres es troben dins la zona de servitud de protecció i de trànsit
del domini públic marítimoterrestre.
L'arquitecte tècnic municipal, en data 8 de març de 2021, ha emès informe
favorable amb condicionants, fent constar que com que les obres sol·licitades,
no comporten augment de volum, no li és d’aplicació el Pla director urbanístic
de revisió dels sòls no sostenibles del litoral gironí, aprovat definitivament per
la Comissió Territorial d’Urbanismes de Girona, en data de 28 de gener de
2021.
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Favorable

Número: 2021-0006 Data: 09/04/2021

1.3 URBANISME OBRES I ACTIVITATS. Expedient 2514/2020. Llicències
Urbanístiques Sr. Nickel c/ Roses,21

ACTA JUNTA JGL

4.838,38.-€.
El número assignat a l’expedient és: 528/2021
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA :
Primer.- APROVAR el Padró de Bens Immobles de Naturalesa rústica de l’any
2021 per un import total de 4.838,38.-€.( Quatre mil vuit-cents trenta-vuit euros
amb trenta-vuit cèntims d’euro)
Segon.- APROVAR el període de cobrament de l’esmentat padró, que queda
establert de l’1de juny al 15 de setembre de 2021, ambdós inclosos. Els
rebuts domiciliats es carregaran el 5 d’agost.
Tercer.- ASSENYALAR com a lloc de pagament els caixers automàtics de
”Caixabank”, per Internet a www.llanca.cat, o en les entitats col·laboradores
següents: BBVA, Banco Santander i Banc Sabadell. Als contribuents que
tinguin domiciliat el pagament a través d’una entitat bancària, se’ls passarà el
rebut directament a la mateixa.
Quart.- ASSENYALAR que, finalitzat el termini establert, els rebuts que no
hagin estat liquidats seran exigits pel procediment de cobrament en via
executiva i meritarà el corresponent recàrrec de constrenyiment, interessos de
demora i costes.
Cinquè.- EXPOSAR al públic l’esmentat padró durant un termini de vint dies,
a
comptar des del dia següent al de la publicació de l’anunci en el BOP, als
efectes de possibles al·legacions que els interessats estimin adients.
Sisè.- DONAR TRASLLAT al servei de recaptació als efectes pertinents.”

Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- CONCEDIR a Ludwig Nickel, llicència municipal per les obres de
manteniment i consolidació d’un habitatge unifamiliar i tres apartaments i
trasters, a la finca situada al carrer Roses, 21, d'acord amb el projecte obrant
a l'expedient subscrit per l'arquitecte Victor Bouman.
La llicència queda condicionada al compliment dels condicionants generals i
els particulars següents:
-Abans d'iniciar les obres caldrà presentar:
.- Full d’assumeix del director de l’obra.
.-Un aval de runes per un import de 125,85,00.- euros.
.-Un aval per un import de 4.200,00.- euros com a garantia de urbanització.
.-Un plànol topogràfic amb els arbres existents a la finca, i justificant el
compliment del l’article 5 de l’Ordenança de Protecció de l’arbrat del municipi
de Llançà de 29 d’abril de 2010, BOP Núm. 81. “Article 5. Protecció d’arbres situats
en parcel·les de propietat privada. ….Les autoritzacions per construccions d’habitatges o les
llicències urbanístiques en general, només podran autoritzar la tala dels que afectin la pròpia
construcció i mai els que no estiguin en el perímetre. La llicència haurà de preveure la
plantació d’un arbre per cada 50 metres quadrats de parcel·la lliure d’edificació.
L’alzina, el roure, el tamariu, la morera, el lledoner, el cirerer d’arboç, l’olivera, el pi, el plàtan i
l’acàcia, així com d’altres que per el seu valor estètic, funcional de representativitat, raresa,
situació i contribució a la millora mediambiental que designi la direcció facultativa de
l’Ajuntament o els serveis urbanístics, seran arbres catalogats amb la màxima protecció en tot
el terme i per treure’ls s’haurà de demanar un permís especial.
La zona definida entre els carrers Farella, ctra de Port de la Selva i les platges de la Gola i
Cau del Llop, les especies de les zones privades seran en un 80% pi pinyer.
Pel que fa als jardins particulars, es demana que es plantin espècies autòctones amb menys
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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

L’arquitecte tècnic determina que tot i que el vial existent no està pavimentat,
atès que es troba dins d’un sòl urbà no qualificat i hi ha la mancança
d’urbanització, el desgast, que les obres comportaran a l’actual camí de terra
existent, comportarà que, com a mínim, s’hagi de reposar el paviment de terra
fins al final de la baixada, aportant, un cop acabades les obres, un paviment
de tot-ú compactat. Per tal de garantir aquestes mínimes obres de
manteniment a l’actual camí, s’haurà de dipositar un aval de 4.200,00 € com a
garantia.

Número: 2021-0006 Data: 09/04/2021

En el mateix informe fa constar que l’edificació existent es troba en volum
disconforme, però, al tractar-se d’obres que tenen per objectiu la reparació de
deficiències, humitats i millores en les condicions d’habitabilitat i salubritat dels
habitatges existents, sense que comporti cap ampliació de volum, d’acord
amb l’article 108.4 de la Llei d’Urbanisme Llei 3/2012, del 22 de febrer, de
modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu
1/2010, del 3 d’agost, es pot concedir la llicència sempre que no quedin fora
d’ordenació i d'acord amb les condicions bàsiques del nou planejament.

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.”

1.3 URBANISME, OBRES I ACTIVITATS. Expedient 294/2021. Llicències
Urbanístiques SCI EMAJE 1 C/ Empúries, 8
Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Eva Comerón I Roqué, actuant en nom i representació de SCI Emaje, 1,
mitjançant escrit 2021-E-RE-313, de data 8 de febrer de 2021, ha sol·licitat
llicència municipal per realitzar les obres consistents en reforma en un
habitatge unifamiliar existent per tal d’incorporar a l'interior el porxo d'accés
actual a P1 perquè es converteixi en un rebedor i condicionar el traster actual
de PB perquè sigui un despatx, a la finca situada al carrer Empúries, 8.
Consta a l’expedient la declaració responsable d’acord amb la Llei 2/2013 de
29 de maig, de modificació de la Llei 22/1988, per realitzar obres dins de la
zona de servitud de protecció de Costes.
L'arquitecte tècnic municipal, en data 12 de març de 2021, ha emès informe
favorable amb condicionants.
L'òrgan competent per a resoldre les sol·licituds de llicències és l'AlcaldePresident de la Corporació d'acord amb el que disposa l'article 21.1.q) de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, que va
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Favorable

Número: 2021-0006 Data: 09/04/2021

Segon.- APROVAR la liquidació número 2105000068 per un import de
4.031,58.- euros, corresponent a l'impost sobre construccions, instal·lacions i
obres.
Tercer.- APROVAR la liquidació número 1963000 per un import de 650,26.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.- DONAR-NE TRASLLAT a la policia local.
Sisè.- NOTIFICAR el present acord a l'interessat.

ACTA JUNTA JGL

-No es podrà tallar cap arbre dels existents a la finca.
-Els exemplars a col·locar hauran de tenir una alçada mínima de dos metres i
un diàmetre mínim de 30 cm, mesurat a 1,00 metre del terra.
-S’haurà de pintar l’edifici de color blanc, d’acord amb l’establert a l’article 28.2
bis, introduït per la modificació puntual número 3 del Pla General.
-En el cas de 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.

delegar la facultat a la Junta de Govern Local.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:

Segon.- APROVAR la liquidació número 2105000072 per un import de
416,89.- euros, corresponent a l'impost sobre construccions, instal·lacions i
obres.
Tercer.- APROVAR la liquidació número 2163000081 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."

1.3 URBANISME, OBRES I ACTIVITATS. Expedient 270/2021. Llicències
Urbanístiques enderroc c/Sirena,11
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Francisco Javier Pujol Serra, actuant en nom i representació de María José
Lladó González-Carrión, mitjançant escrit 2021-E-RE-287, de data 5 de febrer
de 2021, ha sol·licitat llicència municipal per l’enderroc de l’edificació entre
mitgeres, situada a la cantonada del carrer La Sirena, 11, Pep Ventura, 22 i
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No es podrà fer cap altra obra que la continguda en el projecte presentat i als
dos annexes adjunts al mateix.
S’haurà de donar compliment a la documentació complementària adjunta al
projecte, que dona compliment a l’ordenança de protecció de l’arbrat.
Un cop acabades les obres, s’haurà de sol.licitar la corresponent llicència de
primera ocupació, aportant el 900 de cadastre.

ACTA JUNTA JGL

Abans d'iniciar les obres caldrà presentar:
.-Un aval de runes per un import de 120,20.- euros.
.-Un aval per un import de 1.200,00.- euros com a garantia de urbanització.

Número: 2021-0006 Data: 09/04/2021

Primer.- CONCEDIR a SCI Emaje 1, llicència municipal per realitzar les obres
consistents en la reforma d’un habitatge unifamiliar existent, per tal
d’incorporar a l'interior el porxo d'accés actual a P1, perquè es converteixi en
un rebedor i condicionar el traster actual de PB, perquè sigui un despatx, a la
finca situada al carrer Empúries, 8, d'acord amb el projecte obrant a
l'expedient subscrit per l'arquitecte tècnic Eva Comerón Roqué.
La llicència queda condicionada al compliment dels condicionants generals i
els particulars següents:

Avinguda Onze de setembre.
L'arquitecte tècnic municipal, en data 11 de març de 2021, 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

.- Un aval de runes per un import de 3.975,01.- euros.
.- Un aval per un import de 6.750,00.- euros com a garantia de urbanització.
.- Un plànol de les xarxes de serveis afectades i sol·lució per a la seva
supressió. Amb planta del carrer i façanes a E:1/100 i fotografies d’estat
actual.
.- S’hauran de prendre les mesures necessàries per garantir la solidesa i
estabilitat dels edificis i finques veïnes.
.- Si s’escau, caldrà preveure l’enderroc manual de l’edificació per evitar
riscos, així com adoptar precaucions per evitar que es produeixi pols, com
regar les runes quan sigui necessari.
.- Atès que es tracta d’una ordenació amb alineació a vial, caldrà preveure el
tancament definitiu o provisional de la finca o la construcció immediata d’una
obra nova, a les parts a on no es mantingui cap paret de façana preexistent.
.- 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.
No es podrà talar cap dels arbre existents a l’interior de la finca.
En el cas d’haver d’ocupar la via pública, s’haurà de sol.licitar la corresponent
llicència municipal.

Número: 2021-0006 Data: 09/04/2021

Abans d'iniciar les obres caldrà presentar:
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Primer.- CONCEDIR a María José Lladó González-Carrión, llicència municipal
per l’enderroc de l’edificació entre mitgeres, situada a la cantonada del carrer
La Sirena, 11, Pep Ventura, 22 i Avinguda Onze de setembre, d'acord amb el
projecte obrant a l'expedient subscrit per l'arquitecte tècnic Xavier Pujol Serra
visat en data 29 de gener de 2021 i amb número O/W.21.0331.
La llicència queda condicionada al compliment dels condicionants generals i
els particulars següents:

ACTA JUNTA JGL

ACORDA:

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.

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Lluís Bayona Prats, mitjançant escrit 2020-E-RE-3227, de data 16 de
desembre de 2020, ha sol·licitat llicència municipal per les obres de reforç i
augment de superfície de la terrassa de la part posterior d’un habitatge que
presenta deformacions importants, a la finca situada al carrer Terrer, 6.
L'arquitecte assessor municipal, en data 16 de març de 2021, 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 Lluís Bayona Prats, llicència municipal per les obres
de reforç i augment de superfície de la terrassa de la part posterior d’un
habitatge que presenta deformacions importants, a la finca situada al carrer
Terrer, 6, d'acord amb el projecte obrant a l'expedient subscrit per l'arquitecte
Lluís Bayona Prats visat en data 16 de desembre de 2020 i número
2020402478.
La llicència queda condicionada al compliment dels condicionants generals i
els particulars següents:
Abans d'iniciar les obres caldrà presentar:
.- Un aval de runes per un import de 120,20.- euros.
.-Un aval per un import de 4.840,00.- euros com a garantia de urbanització.
En relació a les especies vegetals caldrà complir amb l’article 5 de
l’Ordenança de Protecció de l’arbrat del municipi de Llançà de 29 d’abril de
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Favorable

ACTA JUNTA JGL

1.3 URBANISME, OBRES I ACTIVIATS Expedient 2517/2020. Llicències
Urbanístiques c/ Terrer, 6

Número: 2021-0006 Data: 09/04/2021

Segon.- APROVAR la liquidació número 2105000073 per un import de
640,00.- euros, corresponent a l'impost sobre construccions, instal·lacions i
obres.
Tercer.- APROVAR la liquidació número 2163000083 per un import de
1089,63.- 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."

2010, BOP Núm. 81. “Article 5. Protecció d’arbres situats en parcel·les de propietat
privada. …. Les autoritzacions per construccions d’habitatges o les llicències urbanístiques en
general, només podran autoritzar la tala dels que afectin la pròpia construcció i mai els que no
estiguin en el perímetre. …
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.
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.”

1.3 URBANISME, OBRES I ACTIVITATS. Expedient 450/2021. Llicències
Urbanístiques enderroc c/ Cercle, 3
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Jaume Coll Fulcarà, actuant en nom i representació de Josep M. Torres Oliva,
mitjançant escrit 2021-E-RE-486, de data 26 de febrer de 2021, ha sol·licitat
llicència municipal per enderrocar l'edificació situada al carrer Cercle,3.
Per Decret d’Alcaldia número 2020-0428, de data 17 de març de 2020, es va
concedir llicència municipal a Josep M. Torres Oliva, per construir un habitatge
unifamiliar en tester al carrer Cercle, 3, d'acord amb el projecte obrant a
l'expedient subscrit per l'arquitecte Jaume Coll i Fulcarà.
En el mateix Decret es va aprovar la liquidació número 2005000083, per un
import de 11.251,15 euros, corresponent a l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres, el qual es va aplicar sobre el pressupost total,
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Segon.- APROVAR la liquidació número 2105000078 per un import de
150,04.- euros, corresponent a l'impost sobre construccions, instal·lacions i
obres.
Tercer.- APROVAR la liquidació número 2163000088 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.- DONAR-NE TRASLLAT a la policia local.
Sisè.- NOTIFICAR el present acord a l'interessat.”

ACTA JUNTA JGL

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.

Número: 2021-0006 Data: 09/04/2021

L’arbrat mínim de l’enjardinament serà de 7 exemplars, pel que caldrà garantir
el seu manteniment.

corresponent a la construcció de l’habitatge i a l’enderroc de la construcció
actual.
L'arquitecte tècnic municipal, en data 11 de març de 2021, 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

.- Un aval de runes per un import de 2.725,41.- euros.
.- Un aval per un import de 5.957,00.- euros com a garantia de urbanització.
.- Un plànol de les xarxes de serveis afectades i solució per a la seva
supressió. Amb planta del carrer i façanes a E:1/100 i fotografies d’estat
actual.
.- S’hauran de prendre les mesures necessàries per garantir la solidesa i
estabilitat dels edificis i finques veïnes.
.- Si s’escau, caldrà preveure l’enderroc manual de l’edificació per evitar
riscos, així com adoptar precaucions per evitar que es produeixi pols, com
regar les runes quan sigui necessari.
.- Atès que es tracta d’una ordenació amb alineació a vial, caldrà preveure el
tancament definitiu o provisional de la finca o la construcció immediata d’una
obra nova.
.- 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.
.- 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.
.- Fotocòpia de la pòlissa d’assegurances del contractista que efectuarà
l’enderrocament conforme aquesta cobreix el risc de responsabilitat civil

Número: 2021-0006 Data: 09/04/2021

Abans d'iniciar les obres caldrà presentar:
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Primer.- CONCEDIR a Josep M. Torres Oliva, llicència municipal per
enderrocar l'edificació situada al carrer Cercle,3, d'acord amb el projecte
obrant a l'expedient, subscrit per l'arquitecte Jaume Coll i Fulcarà, i visat en
data 25 de febrer de 2021 amb el número 2021400284.
La llicència queda condicionada al compliment dels condicionants generals i
els particulars següents:

ACTA JUNTA JGL

ACORDA:

(mínim 300.000 euros) i fotocòpia del rebut conforme està al corrent de
pagament.
Segon.- APROVAR la liquidació número 2163000082 per un import de
108,65.- euros, corresponent a la taxa administrativa.
Tercer.- 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.
Quart.- NOTIFICAR el present acord a l'interessat.
Cinquè.- DONAR-NE TRASLLAT a la policia local."

"L’Àrea de Comerç i Promoció Econòmica i la Biblioteca Municipal Pere
Calders organitzaran una campanya de dinamització comercial i cultural per la
diada de Sant Jordi, dins el marc de la celebració dels 20 anys de la Biblioteca
Pere Calders.
Consta a l’expedient informe de la tècnica responsable de l’Àrea amb la
descripció del projecte i la despesa prevista (688,74€ IVA inclòs).
Consta a l’expedient les propostes de despesa aprovades per part de l’àrea
d’Intervenció i les bases reguladores del sorteig de final de campanya.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- APROVAR les bases reguladores del sorteig final de campanya
“Sant Jordi al comerç de Llançà”.
Segon.- APROVAR la despesa corresponent per un import de 300€ (IVA
inclòs) amb càrrec a l’aplicació pressupostària número 2021/3321.220.01 i per
un import de 388,74€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària número
2021/432.226.09 del pressupost general a l’exercici 2021.
Tercer.- PUBLICAR les bases del sorteig “Sant Jordi arriba al comerç” al web
municipal de l’Ajuntament de Llançà.
Quart.-. NOTIFICAR aquest acord als interessats.”

1.5- INTERIOR - Expedient 462/2021. Llicències d'Ocupació - pas de camions de
gran tonatge C/Bernat Metge
Desfavorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“Jesús Olmos Bartolomé, actuant en nom i representació de DIA Retail

España SA, mitjançant escrit RE 2021-E-RE-509, de data 1 de març de 2021,
sol·licita autorització per poder utilitzar camions de gran tonatge per a càrrega
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Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA JUNTA JGL

Favorable

Número: 2021-0006 Data: 09/04/2021

1.4 Serveis de Promoció Econòmica - Expedient 430/2021. Campanyes de
Comunicació o Esdeveniments per al Foment de l'Activitat Econòmica

Número: 2021-0006 Data: 09/04/2021

ACTA JUNTA JGL

i descarrega al supermercat DIA, situat al carrer Bernat Metge.
La Policia Municipal, en data 9 de març de 2021, ha emès un informe fent
constar que un cop consultats els arxius de la Policia Local, aquests han
comprovat que en data 21 de febrer de 2019, segons RE.: 2019/1632,
aquesta mateixa distribuïdora, va fer una sol·licitud en termes similars, a la
qual es va emetre un informe desfavorable detallant els motius, que es
resumeixen a continuació: que els camions que s’utilitzaven causaven
desperfectes a les façanes dels immobles, senyalització, mobiliari urbà i que
per accedir al lloc de descarrega ho havien de fer circulant en direcció
prohibida, a causa de les seves dimensions.
En el mateix informe, la prefectura fa constar que en data 19 de novembre de
2019, segons RE.:2019-E-RC-7471, es va sol·licitar, l’avançament de l’hora de
descàrrega a les 07:00, de la qual també es va emetre informe desfavorable.
S’han constatat desperfectes a les façanes, balconades, mobiliari urbà,
senyalització, suports de telèfon, arbrat, etc. per part dels vehicles que
realitzaven l’activitat de càrrega i descarrega al ressenyat establiment.
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.- DESESTIMAR la sol·licitud presentada per DIA RETAIL ESPAÑA SA,
per poder utilitzar camions de gran tonatge per a càrrega i descarrega al
supermercat DIA, situat al carrer Bernat Metge.
Segon.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada.”

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

"Rosa Nevot Julio, actuant en nom i representació de Francisco Pilares
Marchad, mitjançant escrit amb registre d’entrada 2021-E-RC-97, en data 19
de gener de 2021, ha sol·licitat que es pinti una plaça per a persones amb
diversitat funcional propera al carrer Magallanes, 7. Adjunta còpia de la targeta
blava d'aparcament que disposen les persones amb diversitat funcional.
La Policia Local, en data 24 de febrer de 2021, ha emès un informe favorable,
que consta a l’expedient.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- ESTIMAR la sol·licitud de Francisco Pilares Marchad, referent per
pintar una plaça d'aparcament de persones amb diversitat funcional al carrer
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1.5- INTERIOR- Expedient 506/2021. Llicències d'Ocupació- plaça per persona
amb diversitat funcional C/Roger Flor, 13

Roger de Flor,13, tal i com fa constar l’informe de la Policia Local. Els treballs
de pintura i senyalització aniran a càrrec de la Brigada Municipal.
Segon.- INFORMAR a la persona interessada que la utilització de places no
nominatives, només es podrà realitzar per persones que disposin de la targeta
acreditativa de discapacitat, i que l’ús privatiu d’aquestes places, no està
regulat per ordenança, i per tant, serà d’ús comú a tots els usuaris que
disposin de la corresponent targeta d’estacionament per a discapacitats.

1.5 - INTERIOR - Expedient 533/2021. Llicències d'Ocupació - linia groga,
senyalització i vialitat C/picasso
Desfavorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“Joan Company Agustí, actuant en nom i representació de CP MADRAL,

mitjançant escrit amb registre d’entrada 2021-E-RE-537, de data 3 de març de
2021, ha sol·licitat que es repinti la línia d’entrada a l’aparcament de color
groc, per tal d’impedir l’estacionament als vehicles, que no deixen entrar i

Número: 2021-0006 Data: 09/04/2021
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1-La targeta serà estrictament personal i només podrà esser utilitzada quan el
seu titular sigui transportat en el vehicle, o aquest sigui conduït per la persona
amb mobilitat reduïda titular d'aquesta.
2-La targeta s'haurà de col·locar en el parabrises davanter, de tal forma que el
seu anvers sigui llegible des de l'exterior del vehicle, i exposar-se pel seu
control si l'autoritat competent així ho requerís.
3-El titular de la targeta haurà de complir les indicacions de la Policia Local en
la interpretació de les condicions discrecionals i/o específiques de cada
municipi.
4-La targeta només dona autorització per estacionar a les zones pintades d'ús
per a persones amb mobilitat reduïda que hi ha en tot el municipi. També en
les zones de càrrega i descàrrega i altres llocs on no es pertorbi, ni es posi en
perill, la circulació de vehicles ni la de vianants.
5-Queda completament prohibit estacionar en zones reservades a
l'estacionament de determinats usuaris, com taxis, autobusos, ciclomotors i
motocicletes, bicicletes, etc.; així com a les voreres i els passos de vianants.
6-Resta prohibit estacionar en zones senyalitzades temporalment per aquesta
Policia Local, en motiu de reserva de la via pública, per qualsevol acte o
esdeveniment que requereixi tal actuació.
7.- En cas que hi hagi algun canvi respecte a la situació que ha motivat la
sol·licitud, com ara un canvi de domicili, s’hauria de comunicar a aquest
Ajuntament.
Tercer.- DONAR TRASLLAT de l'acord al Cap de la Brigada Municipal als
efectes pertinents.
Quart.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada.”

ACTA JUNTA JGL

La utilització de la plaça d’estacionament es podrà fer d’acord amb els
següents condicionants:

sortir del garatge comunitari, que es col·loqui algun mitjà físic que impedeixi
aquest estacionament i que es col·loqui la senyalització de prohibit passar des
de l’aparcament cap al carrer Pablo Picasso.
La Policia Municipal, en data 18 de març, 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.

Tercer.- ENCARREGAR a la Brigada Municipal que, per tal de minimitzar els
problemes dels veïns, senyalitzin la mitjana del C/ Picasso amb una línia
blanca continua, excepte l’entrada i sortida a l’aparcament, que seria
discontinua, que col·loqui un senyal vertical de prohibit estacionar R-308 a
l’inici del carrer, costat dret, sentit els horts i que pinti una línia groga als dos
costats del pont sobre el rec, 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.”

2.4 Ensenyament. Expedient 583/2021 Butlletí anàlisis llar infants mes de març
2021
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

"MARTA CASAS CORNELLA, actuant en nom i representació de NUTRILAB
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, mitjançant escrit RE 2021-ERE-658, de data 15/03/2021 11:39, presenta Butlletí análisis d’aliments de la
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Segon.- DESESTIMAR la petició de prohibició de pas al C/Picasso dels
vehicles que estacionen als terrenys sense asfaltar, atès que aquesta
prohibició obligaria als vehicles a donar la volta a tot l’aparcament per tornar a
sortir a l’inici del mateix carrer, tal i com es fa constar a l’informe de la Policia
Local.

ACTA JUNTA JGL

Primer.- DESESTIMAR la sol·licitud presentada per CP MADRAL Pablo
Picasso, per pintar una línia groga davant de la porta del garatge comunitari,
atès que la placa de gual ja compleix la prohibició d’estacionar.

Número: 2021-0006 Data: 09/04/2021

Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:

Llar d’infants “el patinet” de Llançà corresponent al mes de març de 2021,
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.”

2.4 Ensenyament. Expedient 486/2021. Conveni practiques alumnes grau
superior administració i finances

2.4 Ensenyament .Expedient 1933/2020. Subvenció Ajut material escolar curs
2020-2021
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“ L’Ordenança reguladora de les bases per la concessió d’ajuts per a
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.
En data 8 d’octubre de 2020, el Sr. Muhammad Shafagat va presentar
sol·licituds núm. 2582/2020 i 2584/2020, sol·licitant l’ajut per material escolar
curs 2020-2021, per les seves filles que cursen P4 a l’escola Pública Pompeu
Fabra i 4t ESO a l’INS Llançà.
L’àrea de Recaptació va comunicar que el Sr. Muhammad Shafagat no
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"Agustí Brunyol Roman director del centre institut Cap Norfeu , ha presentat
pla d’activitats per la formació dual, de l’alumne A.P.C que está estudiant un
cicle formatiu grau superior d’administració i finances, a l’institut Cap de
Norfeu, de Roses.
Que per Junta de Govern local de data 11/03/2020 és va aprovar el conveni
per la formació práctica en centres de treball, per desenvolupar, en règim
d’alternança i amb formación dual, cicle formatiu superior d’administració i
finances, a l’Institur Cap de Norfeu, de Roses.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- APROVAR el Pla d’activitats de l’alumne A.P.C, del 6 d’abril de 2021
al 19 de maig de 2021 i del 7 de juny de 2021 al 31 d’agost de 2021.
Segon.- DONAR d’alta a la Seguretat Social , a l’alumne en practiques A.P.C.
Tercer.- DONAR TRASLLAT a l’àrea de personal, als efectes oportuns.
Quart.- NOTIFICAT aquest acord a la persona interessada.”

Número: 2021-0006 Data: 09/04/2021

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA JUNTA JGL

Favorable

compleia d’acord amb l’article Segon, apartat d)No tenir deutes de naturalesa
tributària amb l’Ajuntament de Llançà.
En data 18 de març mitjançant escrit RE – 737/2021, el Sr. Muhammad
Shafagat ha presentat sol·licitud demanant l’ajut atès que el deute que tenia
pendent s’ha donat de baixa per no constar objecte tributari.
Consta informe favorable de l’àrea d’intervenció.

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

L’Ajuntament Ple, en sessió ordinària de data 12 de desembre de 2016, es va
adherir al sistema d’adquisició centralitzada de l’ACM i del Consorci Català pel
Desenvolupament Local (CCDL), per tal de poder efectuar l’adquisició de
béns, subministraments i contractació de serveis a través de la Central de
Compres de l’ACM-CCDL en les condicions i preus vigents en els contractes
subscrits pel mateix i amb les empreses adjudicatàries.
El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de
l’Associació Catalana de Municipis (ACM), i prèvia tramitació del corresponent
procediment administratiu de licitació de conformitat amb els Plecs de
clàusules administratives particulars i Prescripcions tècniques aprovats per
Resolució de Presidència del CCDL de data 4 de desembre de 2019 i
publicats al perfil de contractant de l’entitat, va acordar adjudicar l’Acord marc
de subministrament de maquinària tècnica i elements de transport i de serveis
de manteniment amb destinació a les entitats locals de Catalunya, per la
Comissió Executiva del CCDL, en la seva sessió de data 23 de juliol de 2020,
d’acord amb el detall de les empreses que han resultat adjudicatàries en
l’Acord marc dels diferents lots.
En data 7 de setembre de 2020, es va formalitzar, entre el CCDL i les diferents
entitats mercantils seleccionades, el corresponent contracte com a
adjudicatàries de l’Acord marc de maquinària tècnica i elements de transport,
licitat per part del CCDL.
La Central de Compres de l’ACM, ofereix el servei en la modalitat

Número: 2021-0006 Data: 09/04/2021

Favorable
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3.2. Serveis municipals. Exp.251/2021. Adjudicació contracte rènting ACM
Camionet amb plataforma brigada

ACTA JUNTA JGL

Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- CONCEDIR l’ajut per el material escolar al Sr. Muhammad Shafagat,
per l’import de 60€, per reunir tots els requisits exigits en la convocatòria.
Segon.- NOTIFICAR l’acord a l’interessat i DONAR TRASLLAT a l`àrea
d’intervenció, als efectes oportuns.”

d’arrendament amb o sense opció de compra, amb destí a les entitats locals
de Catalunya, dins l’Acord marc de subministrament de maquinària tècnica i
elements de transport i de serveis de manteniment, amb destinació a les
entitats locals de Catalunya (Exp. 2018.04).

. ISUZU L 35 Plataforma elevadora
. Durada del contracte: 48M
. Quilòmetres any: 10.000 Km.
. Preu vehicle: 1.132,96 €/mes sense impostos
. Abonament quilòmetres no consumits: 0 €
. Pagament quilòmetres per excés: 0,15 €/km sense impostos
. Cobertures contracte: manteniment i reparacions, substitució de pneumàtics,
assistència en carretera 24 hores i vehicle de substitució.
. Assegurança: assegurança tot risc inclosa.
. Valor residual: 28.620 € sense impostos (preu orientatiu)
Per la intervenció municipal s’ha emès informe fent constar que existeix
consignació pressupostària suficient per un import màxim de 12.337,93.-€ IVA
inclòs, amb càrrec a l’aplicació pressupostària número 2021/150.204, a raó de
9 mesos fins a finalitzar l’exercici 2021, en l’aplicació de les transferències de
crèdit que aproven les bases d’execució del mateix pressupost.
Per la resta de mensualitats dels exercicis següents fins arribar als 48 mesos,
de durada, s’haurà de preveure la corresponent consignació pressupostària
en els pressupostos dels exercicis vinents.
Per la Secretaria municipal s’ha emès informe de la legislació aplicable i del
procediment a seguir.
El codi CPV és 34100000-8 vehicles de motor
La normativa d’aplicació és la següent:
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L’empresa Cronorent, S.L. en data 8 de febrer de 2021, R.E. núm. 317 ha
presentat oferta pel Lot núm. 60, de les següents característiques:

ACTA JUNTA JGL

Per l’enginyer tècnic municipal s’ha emès informe fent constar que es disposa
d’una oferta a través de la Central de compres de l’Associació Catalana de
Municipis, on el concessionari Cronorent, S.L. presenta, en el lot número 60,
un vehicle camionet marca Isuzu L 35 amb plataforma elevadora que compleix
tots els requisits necessaris, i per un import d'arrendament mensual de
1.132,96 € sense impostos i 237,92 d’IVA, el que fa un total de 1.370,88 € IVA
Inclòs, per un rènting a 48 mesos i amb possible opció de compra per un
import estimat de valor residual 28.620 € sense impostos al finalitzar el
rénting.

Número: 2021-0006 Data: 09/04/2021

Les necessitats administratives a satisfer mitjançant el contracte, són dotar
d’un vehicle a la Brigada, que faciliti les seves tasques laborals diàries.

Primer.- DISPOSAR l’adhesió de l’Ajuntament de Llançà a l’Acord Marc de
subministrament de maquinària tècnica i elements de transport i de serveis de
manteniment, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp.
2018.04).
Segon.- ADJUDICAR el contracte a l’empresa adjudicatària del Lot núm. 60
de l’Acord Marc de subministrament de maquinària tècnica i elements de
transport i de serveis de manteniment, amb destinació a les entitats locals de
Catalunya (Exp. 2018.04), Cronorent, S.L., pel termini de 48 mesos, amb
opció de compra, i el preu de 1.132,96 € d’arrendament mensual sense
impostos i 237,92 € d’IVA, el que fa un total de 1.370,88 € IVA inclòs, d’acord
amb la seva oferta.
L’import del contracte per la durada de 48 mesos és de 54.382,08 € sense
impostos i 11.420,23 € d’IVA, el que fa un total de 65.802,31 € IVA inclòs, amb
opció de compra pel preu residual que resulti del vehicle una vegada
conclosos els 48 mesos i que és de 28.620 € sense impostos, preu orientatiu,
segons oferta de l’empresa Cronorent, S.L..
Tercer.- APROVAR l'autorització i disposició de la despesa per import de
1.132,96 € d’arrendament mensual sense impostos i 237,92 € d’IVA, el que fa
un total de 1.370,88 € IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació pressupostària núm.
2021/150.204 de l’exercici 2021. Per la resta d’exercicis pressupostaris
s’haurà de consignar la corresponent aplicació pressupostària per atendre la
despesa prevista, així com s’haurà de realitzar la previsió de la despesa que
hi pugui haver pel quilometratge.
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ACORDA:

ACTA JUNTA JGL

Per tot això, la Junta de Govern Local

Número: 2021-0006 Data: 09/04/2021

- Disposició addicional 3a. de la LCSP, en relació a la Disposició addicional 5a
de la LBRL, en la redacció donada per la LRSAL.
- Articles 227 i ss. de la LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la
creació i règim de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes.
- Articles 219 a 222 de la LCSP en relació al règim dels Acords marc.
- Article 153 i 220 de la LCSP pel que fa a la formalització dels contractes
administratius mitjançant la signatura per les parts del contracte dels
corresponents documents contractuals.
- L’Acord marc es licitarà i executarà en els termes de l’article 33.3 de la
Directiva 2014/24 UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de
2014, sobre contractació pública que deroga la Directiva 2004/18/CEE (en
endavant, DN) i l’article 221.3 de la LCSP.
- L’Acord en qüestió i els seus contractes basats tenen caràcter administratiu i
es regeixen pel PCAP i pel PPT del contracte, els quals tenen caràcter
contractual, així com per la resta de normativa concordant aplicable que
resulti d’aplicació en matèria de contractació dels ens locals.

Quart.- NOTIFICAR aquest acord a Cronorent, S.L. com a empresa
adjudicatària del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament, i per
tal que realitzi en un termini de 10 dies hàbils la formalització de l’esmentat
encàrrec mitjançant la signatura del corresponent document contractual.
Cinquè.- NOTIFICAR l’esmentada resolució al Consorci Català pel
Desenvolupament Local – CCDL i a l’ACM pel seu coneixement i efectes.
Sisè.- DESIGNAR a Jean Pierre Fortea i Roca persona responsable del
contracte.
Setè.- PUBLICAR en el Perfil de contractant l’adjudicació d’aquest encàrrec
de provisió.

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“Dipsalut, Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, ofereix a

l’Ajuntament de Llançà el programa Pt07 - Programa de suport a la gestió de
la salubritat de les platges de Llançà que inclou el control de les dutxes i
rentapeus de les platges de Grifeu, La Farella, Cau del Llop i el Port.
Aquest servei es realitza gratuïtament.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- SOL.LICITAR a Dipsalut, Organisme de Salut Pública de la Diputació
de Girona, el suport de la gestió de la salubritat de les platges, dins del
programa Pt07.
Segon.- AUTORITZAR a l’Alcalde per la signatura dels documents que
corresponguin.”

3.5 MEDI AMBIENT. Exp.355/2021 APROVAR el Conveni entre l’Ajuntament de
Llançà, l’Ajuntament de Colera i l’Ajuntament de Portbou per la conservació de
l’Albera Marítima.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

" Les peculiaritats i la riquesa paisatgística de la façana nord-est de la costa
catalana, entre Llançà i el Cap de Cervera que correspon a la façana litoral del
massís de l’Albera, es caracteritza per l’existència de penya-segats
espectaculars de tonalitats negroses i grisenques, que fa d’aquest territori un
emblema que cal preservar.

Número: 2021-0006 Data: 09/04/2021

Favorable
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3.5- MEDI AMBIENT-Expedient 567/2021. Plans de Qualitat Ambiental - Pt07 salubritat de les platges

ACTA JUNTA JGL

Vuitè.- DONAR TRASLLAT de l’esmentat acord a la Intervenció municipal.

L’Ajuntament de Llançà, l’Ajuntament de Colera i l’Ajuntament de Portbou
tenen la voluntat de treballar conjuntament i col·laborar en la preservació i
millora de l’entorn idíl·lic que configura l’Albera Marítima i que comparteixen
com a tret paisatgístic, i endegar accions de cares a desenvolupar un pla de
conservació i valorització de l’espai marítim comú.

Primer.- APROVAR el Conveni entre l’Ajuntament de Llançà, l’Ajuntament de
Colera i l’Ajuntament de Portbou per la conservació de l’Albera Marítima, pel
termini de quatre anys prorrogable fins a 4 anys més.
Segon.- FACULTAR l’Alcalde-President d’aquesta corporació, el Sr. Francesc
Guisset i Lagresa, per a la signatura del conveni.

Número: 2021-0006 Data: 09/04/2021

Vist l’informe de Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a
seguir i d’acord amb el que disposa a l’art. 6 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, els art. 47 a 53 de la Llei 40/2015,
d’1 d’octubre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques, l’art. 21 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i l’art.
8.1.b) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, la Junta de Govern Local
ACORDA:

ACTA JUNTA JGL

S’ha redactat un conveni, que consta a l’expedient, que té per objecte establir
un marc general de col·laboració entre les parts, per a dur a terme
conjuntament i en la mesura de les seves disponibilitats pressupostàries,
actuacions de suport a la conservació i la valorització del patrimoni natural i
cultural.

Quart.- PUBLICAR l’esmentat acord a la pàgina web municipal en compliment
de la Llei 19/2013, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern.”

5.1 Cultura. Expedient 592/2021. Subvenció 2021- Agrupació Sardanista
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

"SUSANA PULLINA AIJON en representació de AGRUPACIO SARDANISTA
DE LLANÇÀ, mitjançant escrit RE núm. 2021-E-RE-672, de data 16/03/2021
12:10, 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.
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Tercer.- NOTIFICAR aquest acord a l’Ajuntament de Colera i a l’Ajuntament
de Portbou.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

"MARIA ANA FAYET NEGRE, actuant en nom i representació de l'Associació
de Puntaires de Llançà, mitjançant escrit RE 2021-E-RE-666, de
data 16/03/2021 11:06, 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 2021 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:

Número: 2021-0006 Data: 09/04/2021

5.1 Cultura. Expedient 590/2021. Subvenció 2021 Associació de Puntaires de
LLançà
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Segon.- NOTIFICAR el present acord a l'interessat."

ACTA JUNTA JGL

Consta en el pressupost per a l'exercici 2021 una subvenció per import de
14.200€ 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 AGRUPACIO SARDANISTA DE LLANÇÀ, una
subvenció de 14.200€ 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, 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

Primer.- CONCEDIR a l'Associació de Puntaires de Llançà, una subvenció de
2.750€ 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 2021.
Segon.- AUTORITZAR el pagament a Associació de Puntaires de Llançà de
la subvenció per import de 1.390 €, corresponent al 50% de la subvenció,
amb càrrec a l'aplicació pressupostària 480.00.330, del pressupost municipal
per l'exercici 2021.
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.

L’Alcalde proposta votar la urgència de la inclusió dels tres assumptes que
segueixen, en l’ordre del dia de la sessió.
Per unanimitat, s’aprova incloure’ls:
1.2 Hisenda.- Exp 912/2020 Aprovació cànon de costes temporada 2020 i
aprovació de liquidacions
Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

En data 22 de gener de 2021, la Direcció General de Costes remet la
liquidació provisional corresponent al cànon d’ocupació i aprofitament del
domini públic marítim terreste per als serveis de temporada d’estiu 2020 per
un import del cànon total de 39.116,68.-€, amb una reducció arrel de
l’ocupació real a causa de la pandèmia, resultant un cànon reduït a càrrec de
l’Ajuntament per import de 24.199,93.-€
En data 25 de gener de 2021, l’enginyer municipal emet informe en relació al
cànon provisional sol.licitant que s’elimini la quota corresponent al pantalà
flotant instal.lat a la platja de Grifeu, atès que s’havia desmuntat per mesures
covid.
En data 15 de març
Direcció General de
cànon d’aprofitament
temporada de l’estiu

de 2021, mitjançant registre d’entrada número 695, la
Costes remet la liquidació definitiva corresponent al
del domini públic marítim terrestre per als serveis de
2020 per un import del cànon reduït per import de
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Favorable

Número: 2021-0006 Data: 09/04/2021

B) Assumptes urgents

ACTA JUNTA JGL

Cinquè.- NOTIFICAR el presenta acord a la interessada."

23.154,98.-€, estimant les consideracions emeses en l’informe municipal.
Atès que durant l’estat d’alarma es van adoptar mesures econòmiques de
foment del turisme en relació a la no subjecció de la taxa d’ocupació de la via
pública amb taules i cadies, exceptuant així, la repecussió corresponent del
cànon de costes al pròpi Ajuntament, el servei de gestió tributària ha emès
una relació d’aprovació de liquidacions en concepte del cànon de costes per
serveis de temporada de 2020 per un import total de 21.941,21.-€, que
s’adjunta al present expedient, individualitzada per a cada contribuent afecte
al cànon de la Direcció General de Costes.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local

Tercer.- NOTIFICAR les liquidacions emeses als contribuents afectats que
consten en l’expedient.
Quart.- NOTIFICAR el present acord al Servei Provincial de Costes de
Girona, juntament amb un exemplar de la liquidació validat per l’entitat
bancària on s’hagi realitzat l’ingrés, i DONAR TRASLLAT al departament de
Tresoreria per tal que realitzi el pagament de la liquidació esmentada.

3.5 MEDI AMBIENT. Aprovació del el conveni de col·laboració entre el
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya,
l’Ajuntament de Llançà i l’Associació SUBMON
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“ L’Ajuntament de Llançà, en els darrers anys, ha impulsat i continua impulsant

diverses actuacions d’estudi, divulgació i conservació marina, i ha manifestat
reiteradament la voluntat de preservar activament l’àmbit marítim de l’espai de
la xarxa Natura 2000 ES5120014-L’Albera.
En aquest context, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat
de Catalunya, l’Ajuntament i SUBMON creuen que la custòdia marina és una
eina òptima per assegurar la col·laboració entre administracions i usuaris de
l’espai marí protegit en la bona gestió i la protecció permanent dels valors
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Segon.- APROVAR la relació de liquidacions adjuntes al present expedient
per un import total de 21.941,21.-€ en concepte de cànon de costes serveis de
temporada 2020, als contribuents que consten en l’expedient.

ACTA JUNTA JGL

Primer.- APROVAR I ORDENAR el pagament de la liquidació corresponent al
cànon d’ocupació i aprofitament del domini públic marítim-terrestre, relativa als
serveis de temporada d’estiu de 2020, per un import de 23.154,98.€

Número: 2021-0006 Data: 09/04/2021

ACORDA:

naturals, contribuint a garantir el manteniment o restabliment en un estat de
conservació favorable dels hàbitats naturals i de les espècies de fauna i flora
d’interès comunitari.
Per tot això, es convenient subscriure un conveni entre el DTES, l’Ajuntament
i SUBMON, que tingui per objecte formalitzar la col·laboració en un projecte
de custòdia marina per garantir el manteniment o restabliment, en un estat de
conservació favorable, dels hàbitats naturals i les espècies de fauna i flora
d’interès comunitari pels quals s’ha declarat en l’àmbit marí de l’espai de la
xarxa Natura 2000 ES5120014 – L’Albera.

Segon.- FACULTAR l’Alcalde-President d’aquesta corporació, el Sr. Francesc
Guisset i Lagresa, per a la signatura dels convenis.
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord al Departament de Territori i Sostenibilitat
de la Generalitat de Catalunya i l’Associació SUBMON.
Quart.- PUBLICAR l’esmentat acord a la pàgina web municipal en compliment
de la Llei 19/2013, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern.”

1.1 ALCALDIA Expedient 669/2021. Recurs contenciós administratius 7/2021
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

" La Lletrada de l’Administració de Justícia del Jutjat Contenciós Administratiu

Número: 2021-0006 Data: 09/04/2021

Primer.- APROVAR el conveni de col·laboració entre el Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Llançà i
l’Associació SUBMON per a realitzar un projecte de custòdia marina dins de
l’espai de la xarxa natura 2000 es5120014 – l’Albera.
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Vist l’informe de Secretaria que determina el procediment a seguir i d’acord
amb el que disposa a l’art. 6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, els art. 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre,
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques, l’art. 21 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i l’art. 8.1.b) de la Llei
19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern, la Junta de Govern Local
ACORDA:

ACTA JUNTA JGL

Constant a l’expedient el text del conveni, els serveis tècnics municipals han
emès informe favorable, de data 23 de març de 2020, fent constar que el
conveni proposa una sèrie d’activitats a l’espai de custòdia de l’Albera Marina
(platges del Rastell i Canyelles) consistents en activitats educatives, de
conservació i de restauració vàries.

1 Girona, mitjançant escrit RE 2021-E-RC-771, de data 22-03-2021,
comunica la interposició de recurs contenciós administratiu procediment
abreujat 7/2021 per part de Montserrat Talabán Lapaz en representació de
José Julio Bernardo Hita contra el Decret d’Alcaldia d’aquest Ajuntament de
data 10-11-2020 que imposa al recurrent les sancions per la comissió de més
faltes greus dictada en l’expedient disciplinari 1412/2020.
Així mateix reclama a l’Ajuntament de Llançà la tramesa de l’expedient
administratiu corresponent, i cita a totes les persones interessades, perquè
compareguin en el procediment en el termini de nou dies.

Tercer.- Comunicar al Jutjat de procedència la data d’entrada en el Registre
General de l’ofici esmentat, 2021-E-RC-771, 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.
7/2021.”
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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.

ACTA JUNTA JGL

Primer.- Comparèixer davant del Jutjat Contenciós Administratiu 1 de Girona
(UPSD Cont.Administrativa 1), en el Recurs Contenciós Administratiu núm.
7/2021 Procediment abreujat.

Número: 2021-0006 Data: 09/04/2021

Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:

