Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2021/13

Junta de Govern Local

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

8 / de juliol / 2021

Durada

Des de les 9:30 fins a les 11:40 hores

Lloc

Sala de Juntes

Presidida per

Núria Escarpanter Olivet

Secretari

Carles Fita I Alegre

Nom i Cognoms

Assisteix

Elsa Rodríguez Castaño

SÍ

Francesc Guisset i Lagresa

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, la Presidenta
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 22-06-21
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Es dona per llegida l'acta de la sessió anterior, de data 22-6-2021, que ha estat
tramesa junt amb la convocatòria i s'aprova per unanimitat, sense esmenes.

Codi Validació: 9D34Z4DFX9NHZZMDWLMF3WKDF | Verificació: https://llanca.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 22

Data

Número: 2021-0013 Data: 23/07/2021

Tipus de convocatòria Ordinària

ACTA JUNTA JGL

Núria Escarpanter Olivet (2 de 2)
Alcaldessa
Data Signatura: 23/07/2021
HASH: 2f3badd39227ff72118311059a35f33f

Carles Fita Alegre (1 de 2)
Secretari General
Data Signatura: 23/07/2021
HASH: 74582546d58cde3c178714b86a810666

ACTA

1.5 Ensenyament. Expedient 1484/2021. Butlletí analisis mes de juny 21- llar infants
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

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

Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

“ Francesca Mateu actuant en representació del CEIP Pompeu Fabra, mitjançant

escrit de data 30/06/2021, amb RE- 1893/2021, comunica l’autorització per fer ús
de l’aula de psicomotricitat i patis de l’escola durant el Casal d’estiu d’enguany.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
ÚNIC.- DONAR COMPTE de l’autorització per part del CEIP Pompeu Fabra, per
fer ús de les aules sol·licitades, del 28 de juny de 2021 fins el 31 d’agost de 2021.

ACTA JUNTA JGL

1.5 Ensenyament. Expedient 1496/2021. Ús aula i patis per el casal d'estiu

Número: 2021-0013 Data: 23/07/2021

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA,, mitjançant escrit RE 2021-E-RE1838, de data 22/06/2021, presenta Butlletí anàlisi d’aliments de la Llar d’infants “El
Patinet” de Llançà corresponent al mes de juny de 2021, amb un resultat
d’acceptable
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- DONAR-SE per assabentats del resultat de l’analítica favorables abans
esmentada.
Segon.- DONAR TRASLLAT d’una còpia de les analítiques a la Directora de la Llar
d’infants.”

2.1.-HISENDA- Expedient 1540/2021. Aprovació del Padró fiscal Centre de dia
Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

“En data 30 de juny d’enguany, s’ha generat el padró del Centre de Dia

corresponent a l’assistència del mes de juny de 2021, per un import de 3.566,18.-€,
que comença pel rebut número 2133000071 a nom del Sr. Antonio Avila Aguilar, i
que acaba pel rebut número 2133000085 a nom de la Sra. Teresa Vilar Llosa.
El número assignat a l’expedient és: 1540/2021.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer. - APROVAR el padró del Centre de Dia corresponent a l’assistència del
mes de juny de 2021, per un import de 3.566,18.-€, que comença pel rebut número
2133000071 a nom del Sr. Antonio Avila Aguilar, i que acaba pel rebut número
2133000085 a nom de la Sra. Teresa Vilar Llosa.
Segon.- DONAR TRASLLAT al departament de Recaptació per a la seva
tramitació.”
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Favorable

2.1 HISENDA Expedient 1557/2021. APROVACIO FACTURES JGL 08 JULIOL.
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

“Des de la Junta del 10 de juny 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 21SM1153/1001390 per import
de 67.421,52€ corresponent al servei de recollida i neteja vial del mes de juny.
-Consell Comarcal de l’Alt Empordà, amb registre d’entrada número 2021/1958 i
per import de 33.193,79€, corresponent a la liquidació per utilització de l’abocador
comarcal durant el mes de maig.

Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Únic.- APROVAR les següents factures que s’han generat des de la junta del 10
de juny:
-FCC Medio Ambiente SA, amb número de factura 21SM1153/1001390 per import
de 67.421,52€ corresponent al servei de recollida i neteja vial del mes de juny.
-Consell Comarcal de l’Alt Empordà, amb registre d’entrada número 2021/1958 i
per import de 33.193,79€, corresponent a la liquidació per utilització de l’abocador
comarcal durant el mes de maig.”

ACTA JUNTA JGL

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.

Número: 2021-0013 Data: 23/07/2021

El número assignat a l’expedient és: 1557/2021.

2.1.-HISENDA- Expedient 1508/2021. Aprovació de Padró fiscal Llar infants
Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

“En data 28 de juny d’enguany, s’ha generat el padró de la Llar d’Infants

corresponent al menjador de juny, matrícula del casal d’estiu i mensualitat de juliol
de 2021, per un import de 6.105,50.-€, que comença pel rebut número 2151000316
a nom de la Sra. Fatima Zahra Alem, i que acaba pel rebut número 2151000372 a
nom de la Sra. Macarena Viñales Grau.
El número assignat a l’expedient és: 1508/2021.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer. - APROVAR el padró de la Llar d’Infants corresponent al menjador de juny,
matrícula del casal d’estiu i mensualitat de juliol de 2021, per un import de
6.105,50.-€, que comença pel rebut número 2151000316 a nom de la Sra. Fatima
Zahra Alem, i que acaba pel rebut número 2151000372 a nom de la Sra. Macarena
Viñales Grau.
Segon.- DONAR TRASLLAT al departament de Recaptació per a la seva
tramitació.”
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Favorable

2.1 Hisenda.- Acord aprovació pagament canon Casa Marli exercici 2021 i 1r
ajornament exercici 2020
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

En sessió plenària de data 29 de juliol de 2019, es va aprovar l’atorgament de la
concessió demanial a favor de l’Ajuntament per part de la Generalitat de
Catalunya, sobre la finca anomenada Casa Marli per a destinar-la a usos
assistencials i socials amb un cànon fix anual de 72.498,46.-€

En data 2 de desembre de 2020 consta realitzat el pagament per l’import no ajornat
per un import de 43.896,33.-€.
En el pressupost per a l’exercici 2021 que consta aprovat definitivament en sessió
plenària de data 14 de desembre de 2020 i publicat en el BOP número 15 de data
25 de gener de 2021, consta consignació pressupostària suficient per a la despesa
proposada per un import màxim de 86.799,53.-€ , amb càrrec a l’aplicació
pressupostària número 2021/920.202.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- APROVAR el pagament del cànon a favor de la Generalitat de Catalunya,
corresponent a la concessió demanial de la finca anomenada Casa Marli per un
import de 86.799,53.-€, corresponent a la quantitat de 72.498,46.-€ corresponent a
la anualitat de l’exercici 2021, i 14.301,07.-€ corresponent a la primera anualitat
ajornada de l’exercici 2020.

Número: 2021-0013 Data: 23/07/2021

Primer.- Autoritzar a l’Ajuntament de Llançà l’ajornament en el pagament de la part
proporcional del cànon corresponent als dies que van del 31 de juliol al 21 de
desembre (144 dies) és a dir, 28.602,13.-€, en relació a la concessió atorgada per
la Generalitat de Catalunya sobre l’immoble situat al c. Rafael Estela, 18, de Llançà
(Casa Marli).
Segon.- L’ajornament resta sotmès a les següents condicions: es durà a terme
dins dels 36 mesos posteriors a la finalització, en data 21 de juny de 2020, de
l’Estat d’alarma, i, per tant, es resol que la part proporcional del cànon
corresponent a la segona anualitat, això és 28.602,13.-€, serà repercutida sumantla als cànons a satisfer en la tercera i quarta anualitat. Així el l’import que s’haurà
de fer efectiu durant els dies 15 a 30 de juliol de 2021 (3a anualitat) és de
86.799,53.-€ (72,498,46+ 14.301,07.-€), i durant els dies 15 a 30 de juliol de 2022
(4a anualitat) serà de 86.799,52.-€ (72.498,46+14.301,06.-€).
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En data 21 de juny d’enguany mitjançant registre d’entrada número 2002 de data
22 de juny de 2021, s’emet resolució al respecte concedint únicament un
ajornament per un import 28.602,13.-€ del cànon per a l’exercici 2020; a pagar en
dos terminis durant l’exercici 2021 per un import de 14.301,07.-€; i pel 2022 per un
import de 14.301,06.-€, amb la literalitat del text següent:

ACTA JUNTA JGL

Arrel de la pandemia del covid-19, aquest Ajuntament va sol.licitar a la Direcció
General de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya una reducció del cànon
esmentat per la impossibilitat d’ús durant els mesos de confinament.

Segon.- NOTIFICAR el present acord a la Direcció General de Patrimoni de la
Generalitat i DONAR TRASLLAT del mateix al departament de Tresoreria.”

2.1 Hisenda.- Aprovació padro anual IAE 2021
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

“En data 5 de juliol d’enguany s’ha generat el Padró anual 2021 en concepte de

Primer.- APROVAR el padró en concepte d’IAE de l’any 2021 per un import total
de 48.885,86.-€, desglossat en quota municipal, 41.726,43.-€ i el recàrrec
provincial per import de 7.159,43.-€, que comença pel rebut número 2120000014 a
nom d’Aliseda SA, i que finalitza pel rebut número 2120000074 a nom de Valvi
Alimentació i Serveis SL.
Segon.- APROVAR el període de cobrament de l’esmentat padró, que queda
establert de l’1 de setembre al 15 de novembre, ambdós inclosos. Els rebuts
domiciliats es carregaran al banc en data 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 els padrons durant un termini de vint dies, a comptar
des del dia següent al de la publicació de l’anunci al BOPG, als efectes de
possibles al·legacions que els interessats estimin adients.”

2.2 URBANISME, OBRES I ACTIVITATS. Expedient 1490/2021. Sol·licitud de Llicència
o Autorització Urbanística lEGALITZACIÓ, REFORMA I AMPLIACIÓ obra c/
Quermançó, 5
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Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:

ACTA JUNTA JGL

En virtut de les facultats atribuïdes per l’article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, el Regidor sotasignant proposa a
la Junta de Govern Local l’adopció dels següents:

Número: 2021-0013 Data: 23/07/2021

l’Impost sobre Activitats Econòmiques, per un import total de 48.885,86.-€,
desglossat en quota municipal, 41.726,43.-€ i el recàrrec provincial per import de
7.159,43-€, que comença pel rebut número 2120000014 a nom d’Aliseda SA, i que
finalitza pel rebut número 2120000074 a nom de Valvi Alimentació i Serveis SL.

Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Per Decret d’Alcaldia número 2021-0389, de data 19 de març de 2021, es va
incoar a Pere Cuní Bertrana i Mercedes Tarrés Català, expedient per a l’adopció de
mesures de restauració de la realitat física alterada de les actuacions consistents
en obres que no s’ajustaven a la preceptiva llicència municipal, a l’habitatge situat
al carrer Quermançó, 5, i es va requerir a les persones interessades que en el
termini màxim de 2 mesos, sol·licitessin la llicència municipal d’obres i presentessin
un projecte tècnic redactat per un arquitecte, atès que les obres de moviment de
terres i de reforma amb intervenció en estructura d’habitatge així ho requerien.

ACORDA:
Primer.- CONCEDIR a Jordina Cuní Terrés, llicència municipal per legalitzar les
edificacions preexistents, atès que s’ajusten al planejament, i per les obres obres
projectades corresponents a l’ampliació de l’habitatge a nivell de planta baixa, així
com a les obres de reforma interiors a la finca situada al carrer Quermançó, 5,
sol.licitades d'acord amb el projecte obrant a l'expedient subscrit per l'arquitecta
Marta Casellas Figa visat en data 26 de maig de 2021 i número 2021401069.
*La llicència queda condicionada al compliment dels condicionants generals i els
particulars següents:
Abans d'iniciar les obres caldrà presentar:
.- Un aval per un import de 2.400,00- euros com a garantia de urbanització.
.- El document d'acceptació d'un dipòsit signat per un gestor de residus autoritzat,
el qual garanteixi la correcte destinació dels residus separats per tipus. En aquest
document s'ha de fer constar el codi del gestor, el domicili de l'obra i l'import del
dipòsit.
*Un cop finalitzades les obres, s’haurà de sol.licitar la corresponent llicència
municipal de primera ocupació, a on es realitzarà la preceptiva inspecció d’obres
per part dels serveis tècnics municipals.
*Abans de la primera ocupació, s’haurà de presentar plànol asbuild de la vegetació
existent i la nova a plantar d’acord amb 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.
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L'òrgan competent per a resoldre les sol·licituds de llicències és l'Alcalde-President
de la Corporació d'acord amb el que disposa l'article 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de les bases del règim local, que va delegar la facultat a la Junta
de Govern Local.
Per tot això, la Junta de Govern Local

ACTA JUNTA JGL

L'arquitecte assessor municipal, en data 23 de juny de 2021, ha emès informe
favorable amb condicionants.

Número: 2021-0013 Data: 23/07/2021

Marta Casellas Figa, actuant en nom i representació de Jordina Cuní Terrés,
mitjançant escrit 2021-E-RE-1151, de data 6 de maig de 2021, ha sol·licitat
llicència municipal legalitzar les obres preexistents i per les obres de reforma,
ampliació i legalització d'un habitatge existent, a la finca situada al carrer
Quermançó, 5.

finques destinades a plantacions o conreus els han de plantar a una distància mínima respecte a la
partió d’un metre en el cas dels arbustos i de dos metres en el cas dels arbres .”

*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.
*En cas de realitzar parts de l’estructura amb acer, al finalitzar l’obra caldrà aportar
el corresponent certificat de resistència dels diferents elements.
Segon.- APROVAR la liquidació número 2105000170 per un import de 3.061,49.euros, corresponent a l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

ACTA JUNTA JGL

*La vegetació a plantar haurà de complir la Llei 5/2006, de 10 de maig, del Llibre
Cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals. I entre d’altres l’article
546-5.1. “Distància de plantacions. 1. Els propietaris que plantin arbustos o arbres entre

Número: 2021-0013 Data: 23/07/2021

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
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.”

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

2.2 URBANISME, OBRES I ACTITIVATS. Expedient 1280/2019. Sol·licitud de Llicència
o Autorització Urbanística
Desfavorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Josep Maria Ros Vilallonga, actuant en nom i representació de Remi Recio,
mitjançant escrit 10737/2018, de data 30 de novembre de 2018, va sol·licitar
llicència municipal per l’ampliació d'un habitatge unifamiliar, a la finca situada al
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Tercer.- APROVAR la liquidació número 2163000188 per un import de 493,79.euros, corresponent a la taxa administrativa.

carrer Puig Sacalm, 14.
L’arquitecte assessor municipal, en data 27 d’agost de 2019, va emetre informe
fent constar que per tal d’esmenar les deficiències en la documentació aportada, i
es va requerir a Remi Recio, perquè presentés documentació on es contemplés el
següent:

Josep Maria Ros Vilallonga, actuant en nom i representació de Remi Recio,
mitjançant escrit 2021-E-RE-1074, de data 30 d’abril de 2021, presenta
documentació requerida.
Josep Maria Ros Vilallonga, actuant en nom i representació de Remi Recio,
mitjançant escrit 2021-E-RE-1541, de data 2 de juny de 2021, presenta més
documentació.
D’acord amb l’article 21 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en els requeriments que se
us han notificat, se us ha comunicat que en cas de no presentar la documentació
requerida, se us tindria per desistit en la vostra petició.
L’arquitecte assessor municipal, en data 18 de juny de 2021, ha emès informe fent
constar que un cop revisada tota la documentació presentada, es comprova que no
es correspon amb la documentació requerida, conseqüentment, no es justifica la
normativa, i per tant s’hauria de donar per desistida la vostra petició i arxivar
l’expedient.
L'òrgan competent per a resoldre les sol·licituds de llicències és l'Alcalde-President
de la Corporació d'acord amb el que disposa l'article 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de les bases del règim local, que va delegar la facultat a la Junta
de Govern Local.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- DONAR PER DISISTIT a Remi Recio, en la seva sol·licitud de llicència
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El 6 de febrer de 2020, es va tornar a requerir a Remi Recio, atès que la
documentació presentada arran del primer requeriment, no era correcta i se li torna
a requerir la mateixa documentació.

ACTA JUNTA JGL

Josep Maria Ros Vilallonga, actuant en nom i representació de Remi Recio,
mitjançant escrit 2019-E-RE-1073, de data 19 d’octubre de 2020, presenta
documentació.

Número: 2021-0013 Data: 23/07/2021

-La sobreposició del topogràfic d’estat actual amb el topogràfic definitiu, i també
amb l’edificació proposada i preexistent.
-Grafiar en cada nivell que es considerés d’acord amb el PGOU PB, P1 o PA.
-En cas que alguna part del PGOU es considerés planta àtic, caldria ajustar
l’edificació a la separació de 4 metres.
-La justificació de que el volum preexistent no es trobaria en situació de volum
disconforme.

municipal per l’ampliació d'un habitatge unifamiliar situat al carrer Puig Sacalm, 14,
atès que no s’ha justificat, ni aportat la documentació que se us ha requerit
Segon.- APROVAR la liquidació número 2163000191 per un import de 108,65.euros, corresponent a la taxa administrativa.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a l'interessat.
Quart.- DONAR-NE TRASLLAT a la policia local."

2.2 Serveis d’Urbanisme, Obres i Activitats - Expedient 1541/2021. Llicències
d'Ocupació OVP Pg. Maritim Selli Hajanjie

D’acord amb el Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el reglament
del patrimoni dels ens locals, la via pública és un bé de domini públic de
competència municipal i, per tant, és competència de l’Alcalde regular-ne l’ús.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- CONCEDIR llicència a SELLY HAJANJIE per instal·lar una parada
d’artesania de fins a 6m, al Passeig Marítim durant els mesos de juliol i agost
d’enguany. L’efectivitat de la present autorització queda sotmesa al compliment de
les següents condicions:
- A l’aportació del rebut de pagament de l’assegurança de responsabilitat civil de la
parada i de la còpia del pagament d’autònoms (o document que acrediti que es
forma part d’una cooperativa o similar i que s’està al corrent de les obligacions amb
Hisenda) en el termini de 10 dies a comptar des de la rebuda de la present
notificació. La no aportació de l’esmentada documentació suposarà la
revocació de la present llicència d’ocupació de via pública. Caldrà disposar
de la documentació esmentada, juntament amb la llicència d’ocupació de via
pública a la parada, durant tot l’estiu.
- Al compliment de l’horari establert, de 20 a 24 h (horari condicionat a les
exigències marcades per l’estat d’alarma i la fase que pertoqui). El seu
incompliment suposarà la revocació de la present llicència. No obstant, es
permetrà començar a muntar les parades 30 minuts abans de l’hora establerta.
- Al previ pagament de les taxes establertes per ocupació de via pública.
- L’emplaçament i l’amidament l’efectuaran els Serveis Tècnics Municipals.
- Els beneficiaris estaran obligats al compliment de les obligacions corresponents
en relació a mercaderies, venda ambulant i, si cal, sanitat i alimentària.
- Els beneficiaris de l’autorització seran responsables de la neteja de l’entorn de la
instal·lació.
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"Karamo Sainey Jallow, actuant en nom i representació de SELLY HAJANJIE,
mitjançant escrit RE 2021-E-RC-2102, de data 30/06/2021, sol·licita llicència
d’ocupació de via pública per una parada d’artesania al Passeig Marítim durant la
temporada d’estiu.

Número: 2021-0013 Data: 23/07/2021

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

ACTA JUNTA JGL

Favorable

Tercer.- APROVAR la liquidació número 2177000015 per un import de 360,00.euros, corresponent a la taxa per parades situades en terrenys d’ús públic, sense
perjudici de les que es puguin generar després de la comprovació d’amidament per
part dels Serveis Tècnics.
Quart.- COMUNICAR a la persona interessada que haurà de personar-se a
l’Ajuntament per tal d’obtenir una tarja identificativa que haurà de col·locar en un
lloc visible de la parada.
Cinquè.- DONAR TRASLLAT d’aquest acord al servei de Recaptació i a la Policia
Municipal pel seu coneixement i efectes.

ACTA JUNTA JGL

Segon.- INFORMAR que l’interessat està obligat a complir amb totes les mesures
sanitàries, de seguretat i de distanciament marcades per l’estat d’alarma i la fase
que pertoqui.

Número: 2021-0013 Data: 23/07/2021

- Un cop instal·lada la parada hauran de retirar els vehicles del Passeig Marítim.
- Es fa avinent que, com en anys anteriors, l’Ajuntament no facilitarà electricitat per
a les parades.
- Quan motius d’interès municipal ho facin necessari, haurà de retirar l’element
d’ocupació.
- La present autorització no suposa la pròrroga de la mateixa per a anys
posteriors.
- Els dies puntuals que el Passeig Marítim estigui ocupat per algun col·lectiu firaire,
o qualsevol altre tipus d’activitat municipal, s’haurà de compartir l’espai. Això pot
suposar un canvi d’ubicació de les parades habituals.
- Es recorda que l’espai autoritzat per instal·lar parades, i fer trenes, és el
que hi ha entre el Bar Restaurant Pacu-Pacu i la Gelateria Dino, qualsevol
parada situada fora d’aquest espai podrà ser retirada, en qualsevol moment,
per la Policia Local.

2.2.Serveis d'urbanisme. Exp.1576/2021. Adjudicació contracte obres rehabilitació
Torre de l'Abat
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

“ Pels Serveis tècnics s’ha emès informe fent constar la necessitat de realitzar les

obres de Rehabilitació de la Torre de l’Abat, Fase 2, entre la Plaça Major i la
cantonada amb el carrer Dins la Vila de Llançà.
La necessitat administrativa a satisfer és la realització dels treballs de conservació,
millora i manteniment de la Torre de l’Abat de Llançà, construïda entre els segles
XIII-XIV i de gran valor històric, que presenta un mal estat de conservació.
D’acord amb el Projecte redactat pels Serveis tècnics, l’import estimat dels treballs
s’estima en 23.302,75 € sense impostos i 4.893,58 € d’IVA, amb un total de
28.196,33 € IVA inclòs.
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Sisè.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada.”

S’han sol·licitat pressupostos a 3 empreses degudament capacitades per l’objecte
del contracte, de les quals només 1 ha presentat pressupost.
El pressupost ofertat per l’empresa Joaquin González Carrillo obres i
construccions, S.L. és per import de 22.788,50 € sense impostos i 4.785,59 €
d’IVA, el que fa un total de 27.574,09 € IVA inclòs.
D’acord amb el valor estimat de l’obra, 22.788,50 € sense impostos, es tramitarà
com a contracte menor d’obres.
El codi CPV és 45430000-0 treballs de revestiment de sòls i parets.

ACORDA:
Primer.- ADJUDICAR el contracte menor d’obres de Rehabilitació de la Torre de
l’Abat, Fase 2, pel preu de 22.788,50 € sense impostos i 4.785,59 € d’IVA, el que
fa un total de 27.574,09 € IVA inclòs, a favor de Joaquin González Carrillo Obres i
Construccions, S.L..
Segon.- APROVAR la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 2021/150.619.07 del pressupost de despeses de l’exercici 2021.

Número: 2021-0013 Data: 23/07/2021

D’acord amb el que disposen els articles 29.8 i 118 i de conformitat amb l'establert
en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, la Junta de Govern Local

ACTA JUNTA JGL

Per part de Secretaria s’ha emès informe sobre la legislació aplicable i el
procediment a seguir i l’òrgan competent per aprovar i adjudicar el contracte, i per
Intervenció s’ha emès informe de fiscalització favorable fent constar que existeix
consignació pressupostària suficient a l’aplicació pressupostària número
2021/150.619.07 del pressupost de despeses de l’exercici 2021.

Quart.- DONAR TRASLLAT de l’esmentat acord al servei d’Intervenció, per
tramitar el pagament si s’escau, una vegada incorporat a l’expedient la factura i
realitzada la prestació.
Cinquè.- COMUNICAR al Registre de Contractes del Sector Públic les dades
bàsiques del contracte.”

2.3 Serveis de Promoció Econòmica - Expedient 825/2021. Subvencions per
Concurrència Competitiva
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

“La Junta de Govern Local de l’Ajuntament en sessió celebrada en data 6 de maig

de 2021, va aprovar inicialment les Bases reguladores de la subvenció per a la
compra o instal·lació de mesures higièniques i de seguretat als establiments
comercials i negocis amb atenció al públic, adquisició de material de protecció
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Tercer.- NOTIFICAR el present acord a l’adjudicatari.

d’autònoms de Llançà i adquisició de material fungible per part de bars i
restaurants, així com la convocatòria per a la concessió de subvencions, per
procediment de concurrència competitiva.
Al no haver-se presentat al·legacions durant el termini d’informació pública de 20
dies hàbils a que han estat sotmeses les Bases reguladores de subvenció, amb
publicació al BOP de Girona núm. 94 de 18 de maig de 2021, i al web municipal,
aquestes han quedat aprovades definitivament, segons consta en la certificació de
secretaria de data 16 de juny de 2021, que dona compliment al segon punt de
l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de data 6 de maig de 2021.

Consta l’expedient informe tècnic amb el resultat de les comprovacions fetes de la
documentació aportada pels interessats.
S’ha comprovat el compliment per part dels beneficiaris/àries de l’establert als art.
3 i 4 de les bases reguladores de la subvenció, i s’ha assenyalat la quantia dels
ajuts que corresponen.
D’acord amb el que disposa l’art. 8 de les Bases reguladores de la subvenció, i art.
24 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, la Junta de
Govern Local

Número: 2021-0013 Data: 23/07/2021

D’acord amb l’informe emès pel departament d’intervenció municipal, consta
consignació pressupostària suficient per a la despesa proposada per un import
màxim de 10.000.-€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària número 2020/432.48.
Durant el període d’un mes establert en la convocatòria s’han presentat 11
sol·licituds.

ACTA JUNTA JGL

En el BOP de Girona núm. 98 de data 24 de maig de 2021, es publica l’Extracte en
la Base de Dades Nacional de Subvencions de la convocatòria 564911, i s’inicia el
termini de presentació de sol·licituds pel termini d’un mes.

Primer.- CONCEDIR als interessats relacionats a la taula adjunta, la subvenció
següent:
INTERESSAT
CO SL (***111***)
HB SCP (***279***)
IJC SL (***290***)
SSB (***332***)
EE SL (***445***)
MG SA (***136***)
MTPF (***603***)
ORC (***627***)
HLG SL (***130***)
HLG SL (***130***)

IMPORT
80,73
451,83
200,00
98,00
200,00
500,00
315,15
500,00
500,00
500,00

CONCEPTE
Gels, mascaretes i material fungible
Gels, dosificador i mampares
Gels i mascaretes
Testos antígens
Mascaretes
Portes automàtiques, gel
Mampara, dosificadors i gels
Cartes 1 sol ús restaurant, gels
Gels i material fungible
Gels i adhesius "Per emportar"
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ACORDA:

E SC (***020***)

200,00

Gels i mascaretes

Segon.- Condicionar el pagament a l’acceptació de la subvenció per part del
beneficiari/a.
La subvenció s’entendrà tàcitament acceptada pel transcurs de deu dies naturals,
a comptar del dia següent a la rebuda de la notificació, sense que hagi manifestat
cap objecció.
Tercer.- AUTORITZAR el pagament, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
2020.432.48 del Pressupost de despeses de l’exercici 2021.
Quart.- PUBLICAR el present acord a la Base de dades Nacional de Subvencions
(BDNS), i al web municipal de l’Ajuntament de Llançà.

Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

“L’Ajuntament de Llançà, està portant a terme una campanya per a promoure

l'ocupació i l’embelliment de locals disponibles en els carrers comercials del
municipi. L'objectiu és fomentar l’ocupació de locals comercials buits amb la
finalitat de recuperar i embellir els nuclis comercials de la Vila i el Port mitjançant la
instal·lació de vinils promocionals en els aparadors.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- APROVAR el contracte entre l’Ajuntament de Llançà i SAREB SA, per la
instal·lació de vinils promocionals a l’aparador de l’establiment situat al C/ Pilota, 7.
Segon.- FACULTAR l’Alcaldessa-Presidenta, Sra. Núria Escarpanter i Olivet, per a
la signatura del conveni.
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord a l’interessat.”

2.4 INTERIOR -Expedient 1401/2021. Llicència de gual amb placa. Reserva de via
pública i contragual.- Gual, contragual i reserva via pública C/Girona
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

“Maria José Navarro Barroso, mitjançant escrit amb registre d'entrada 2021-E-RE-

1639, de data 8 de juny de 2021, sol·licita llicència per col·locar una placa de gual
al seu garatge de carrer C/Girona, 5, així com la reserva de la via pública a cada
costat de l’entrada al portal del garatge i 5 metres de contra gual per poder realitzar
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2.3 Serveis de Promoció Econòmica - Expedient 2819/2019. Campanyes de
Comunicació o Esdeveniments per al Foment de l'Activitat Econòmica

ACTA JUNTA JGL

Sisè.- DONAR TRASLLAT a l’Àrea d’Intervenció.”

Número: 2021-0013 Data: 23/07/2021

Cinquè.- NOTIFICAR el present acord als interessats.

les maniobres.
La Policia Local, en data 22 de juny 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’Alcalde-President
de la Corporació d’acord amb el que disposa l’article 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, que va delegar la facultat a la Junta
de Govern Local.

Quart.- ENCARREGAR al Cap de la Brigada Municipal, els treballs de
senyalització de la pintura groga consistents en una línia de 5 metres de contra
gual, a l’altre costat de la calçada del garatge situat al carrer Girona, 5, així com un
metre de reserva de la via pública a cada costat del portal del garatge per facilitar
les maniobres d’entrada i sortida.
Cinquè.- DONAR TRASLLAT al Servei de Recaptació i al cap de la Brigada
Municipal als efectes pertinents.
Sisè.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada."

2.4- INTERIOR.-Expedient 1423/2021. Llicència de gual amb placa. Baixa placa de
gual c/Sant Miquel de Colera, 10
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

“Per acord de Junta de Govern de l’any 2010, es va concedir a Francisco Aguiló

Franco llicència municipal per posar el gual amb placa nº 885, al carrer Sant Miquel
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Tercer.- APROVAR les liquidacions que es relacionen:
1. Número 2102018542, per un import de 63,05.- €, corresponent a la placa de
gual número 1137 i als tràmits administratius.
2. Número 2102018543, per un import de 8,15.- €, corresponent 2 trimestres de la
taxa anual per la placa de gual esmentada.
3. Número 2102018544, per un import de 119,30.-€, corresponent als treballs de
senyalització amb la pintura a la via pública del contra gual i de les reserves de la
via pública.
4.Número 2102018545, per un import de 8,38.- €, corresponent a 2 trimestres de la
taxa anual per les línies grogues del contra gual i les reserves de la via pública a
cada costat del garatge.

ACTA JUNTA JGL

Segon.- CONCEDIR llicència a Maria José Navarro Barroso, per pintar un metre
de línia groga a cada costat del portal d’accés al garatge situat al C/Girona, 5, així
com 5 metres de línia groga de contra gual, a l’altre costat de la calçada.

Número: 2021-0013 Data: 23/07/2021

Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- CONCEDIR llicència a Maria José Navarro Barroso, per col·locar una
placa de gual al carrer C/Girona, 5, previ pagament de la taxa corresponent i
supeditada al compliment de les condicions adjuntes a l’acord.

de Colera, 10.
Francisco Aguiló Franco, mitjançant escrit amb registre d'entrada 2021-E-RC-1909,
de data 15 de juny de 2021, sol·licita donar de baixa el gual amb placa nº 885,
situat al carrer Sant Miquel de Colera, 10, atès que per acord de Junta de Govern
de data 10 de juny de 2021, li ha estat concedit el nou gual amb nº de placa 1135.
L’òrgan competent per a resoldre les sol·licituds de llicències és l’Alcalde President
de la Corporació d’acord amb el que disposa l’article 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, que va delegar la facultat a la Junta
de Govern Local.

2.4- INTERIOR - Expedient 1339/2021. Llicències d'Ocupació - Vialitat c/gardissó
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

“La Prefectura de la Policia Local, mitjançant registre d’entrada 2021-E-RE-1494,

va posar en coneixement de l’Ajuntament de Llançà, la problemàtica a la zona
senyalitzada com a zona de càrrega i descàrrega del carrer Gardissó, 34.
En el mateix escrit es fa constar que els vehicles comercials i camions no poden
accedir a la plaça per haver-hi escales, així com que la vorera no compta amb el
rebaix corresponent. Pel que fa al pas de vianants, es troba després de la zona de
càrrega i descàrrega i els vehicles que circulen no veuen els vianants que volen
creuar el carrer a causa de de les dimensions dels camions, atès que aquests
dificulten la visibilitat.
Per aquesta raó, la Prefectura de la Policia local de Llançà ha proposat la següent
solució:
-Suprimir un estacionament davant del Supermercat Spar del carrer Gardissó, i ferhi un estacionament de ciclomotors i motocicletes, un total de cinc places que
representaria uns 5 metres lineals.
-Després de l’estacionament de motos pintar un pas de vianants i realitzar els
rebaixos de les voreres.
-Després del pas de vianants pintar la càrrega i descàrrega.
-Suprimir una part de les escales que accedeixen a la plaça i fer una rampa.
-Posar la senyalització vertical corresponent.
L’arquitecte tècnic, en data 21 de juny de 2021 ha emès un informe fent constar
que no es veu inconvenient en repintar una plaça de cotxes davant del
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Tercer.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada."

ACTA JUNTA JGL

Segon.- DONAR TRASLLAT al Servei de Recaptació.

Número: 2021-0013 Data: 23/07/2021

Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- DONAR DE BAIXA la placa de gual número 885, a nom de Francisco
Aguiló Franco per haver estat substituïda per la placa 1135.

supermercat Spar i convertir-la en estacionament de motocicletes, així com el fet
de pintar el pas de vianants, ja que això afavoriria al bar del davant, que realitza
ocupació de via pública a l’altre costat a la plaça, sempre i quan aquest estigui
encarat al passatge d’entrada al supermercat Spar.
Així mateix fa constar que al pintar el nou pas de vianants, s’hauran de fer els
rebaixos corresponents a les voreres.
Pel que fa referència a el fet de treure els esglaons i convertir-los en rampa, no es
considera necessari, atès que l’accés a la plaça ja és accessible des de tres dels
seus costats.

Segon.- ENCARREGAR a la Brigada municipal que:
-Suprimeixi un estacionament davant del supermercat Spar del carrer Gardissó, i
pinti cinc places d’estacionament de ciclomotors i motocicletes, el que representa
uns 5 metres lineals.
-Es pinti un pas de vianants després de l’estacionament de motos i realitzi els
corresponents rebaixos de les voreres.
-Es pinti un el pas de vianants després de la zona de càrrega i descàrrega.
-Instal·li la senyalització vertical corresponent.

Número: 2021-0013 Data: 23/07/2021

Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTATS dels canvis de vialitat proposats per la
prefectura de la Policia Local

ACTA JUNTA JGL

L’arquitecte tècnic conclou que, a més a més, s’estudiarà la possibilitat de fer una
altra zona de càrrega i descàrrega dins de l’aparcament del carrer Gardissó.

2.4- INTERIOR- Expedient 1419/2021. Llicència de gual amb placa. Reserva de via
pública i contragual - Ampliar contra- gual Jacint Verdaguer, 5-7
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

“Josep Besa Montenegro, actuant en nom i representació de Jean Coquelin,

mitjançant escrit amb registre d'entrada 2021-E-RE-1754, de data 15 de juny de
2021, sol·licita llicència per ampliar una reserva de la via pública de contra-gual,
situat al carrer Jacint Verdaguer, 5-7 davant del gual 957.
La Policia Local, en data 30 de juny de 2021, ha emès un informe favorable per
ampliar 3 metres, en direcció la Crtra. de Port de la Selva, la pintura del contra-gual
situat al carrer Jacint Verdaguer 5-7, just davant del gual 957.
L’òrgan competent per a resoldre les sol·licituds de llicències és l’Alcalde-President
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Tercer.- DONAR TRASLLAT al cap de la Brigada Municipal i a la Prefectura de la
Policia Local.”

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 a Jean Coquelin, per ampliar 3 metres la línia de
contra-gual situada al carrer Jacint Verdaguer, 5-7, davant del gual 957.

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

3.2 Serveis Municipals -Exp. 1578/2021. Concessió nínxol 10-E Ximblars
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

“El Sr. Daniel Cruz Plaza, mitjançant escrit RE 2021-E-RE-1320, de data 10 de

maig de 2021, sol·licita concessió administrativa de la titularitat dels drets funeraris
del nínxol número 10 del Bloc E del Cementiri “Els Ximblars”.

ACTA JUNTA JGL

Tercer.- ENCARREGAR al cap de la Brigada Municipal els treballs d’ampliació de
3 metres del contra-gual, situat al carrer Jacint Verdaguer, 5-7, just davant del gual
número 957, en direcció a la carretera de Port de la Selva.

Número: 2021-0013 Data: 23/07/2021

Segon.- APROVAR les liquidacions que es relacionen:
1. Número 2102018550, per un import de 70,40.-€, corresponent als treballs de
senyalització amb la pintura a la via pública.
2.Número 2102018551, per un import de 2,15.- €, corresponent a 2 trimestres de la
taxa anual per la reserva de la via pública esmentada.

ACORDA:
Primer.- CONCEDIR al Sr. Daniel Cruz Plaza, concessió administrativa per l’ús
privatiu del nínxol núm. 10-E 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 les liquidacions núms. 2100097155 i 2100097157 per un
import de 1.050.-€ i 33,60.-€, respectivament, a nom del Sr. Daniel Cruz Plaza.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a la persona interessada i DONAR
TRASLLAT al servei de Recaptació.“

3.2 Serveis Municipals-Exp. 1586/2021. Concessió nínxol 6-E Cementiri Ximblars
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Examinada la documentació que l’acompanya i de conformitat amb la Disposició
Addicional segona punt Novè de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, aquesta Junta de Govern Local

Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

“La Sra. Maria de los Ángeles Rastrollo Díaz, mitjançant escrit RE 2021-E-RE-

1400, de data 17 de maig de 2021, sol·licita concessió administrativa de la
titularitat dels drets funeraris del nínxol número 6 del Bloc E del Cementiri “Els
Ximblars”.
Examinada la documentació que l’acompanya i de conformitat amb la Disposició
Addicional segona punt Novè de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:

Tercer.- NOTIFICAR el present acord a la persona interessada i DONAR
TRASLLAT al servei de Recaptació.“

5.1 Cultura Expedient 1520/2021. Conveni FITAG 2021
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Número: 2021-0013 Data: 23/07/2021

Segon.- APROVAR les liquidacions núms. 2100097236 i 2100097237 per un
import de 950.-€ i 33,60.-€, respectivament, a nom de la Sra. Maria de los Ángeles
Rastrollo Díaz.

ACTA JUNTA JGL

Primer.- CONCEDIR a la Sra. Maria de los Ángeles Rastrollo Díaz, concessió
administrativa per l’ús privatiu del nínxol núm. 6-E 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.

de Girona, ha presentat conveni entre la Fundació Casa de Cultura i l’Ajuntament
de Llançà per el desenvolupament del projecte FITAG als municipis de la
demarcació de Girona.
Consta en l’expedient informe intervención favorable.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- APROVAR el conveni entre la Dipuació de Girona i l’Ajuntament de
Llançà per al desenvolupament del projecte FITAG als municipis 2021 de la
demarcació de Girona.
Segon.- AUTORITZAR l’Alcaldia- Presidència per a la signatura de l’ esmentat
conveni.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a la Fundació Casa de Cultura de la
Diputació de Girona.

5.1 Cultura. Expedient 1104/2021. Cessió gratuïta maqueta Torre Romànica.
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“Miquel Noguer i Planas, president de la Fundació Casa de Cultura de la Diputació

Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

“Constantino Gomez Freire , amb DNI 33.207.398-K, veí del Carrer Tagamanent,
109 de les Franqueses del Vallès (Barcelona), vol fer una cessió gratuïta a favor de
l’Ajuntament de Llançà d’una maqueta de la Torre Romànica de Llançà, valorada
en. 1.500 -euros, feta amb pedra i amb unes dimensions de 32X35X112.
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, la Junta de Govern Local

Segon.- ACCEPTAR la donació abans esmentada, feta pel Sr. Constantino Gomez
Freire.
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a l’interessat amb l’agraïment del
Consistori per la donació.

B) ASSUMPTES URGENTS

ACTA JUNTA JGL

Primer.- APROVAR el conveni de donació subscrit entre l’Ajuntament de Llançà i
el Sr. Constantino Gomez Freire pel qual cedeix gratuïtament la propietat de la
maqueta de la Torre Romànica de Llançà, valorada en 1.500. -euros €.

Número: 2021-0013 Data: 23/07/2021

ACORDA:

Per unanimitat, s’aprova incloure’ls:

2.3 Serveis de Promoció Econòmica - Expedient 1620/2021. Convenis (Aprovació,
Modificació o Extinció)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

L’Ajuntament de Llançà, a fi de dinamitzar l’economia local arrel de la pandèmia de
la COVID19, vol col·laborar en l’organització de dues activitats que duran a terme
l’Associació de Comerciants de Llançà.
L’Associació de Comerciants de Llançà, mitjançant la signatura d’un conveni, està
interessada en celebrar al municipi de Llançà dos Shopping Night durant aquest
estiu 2021 :
1-

Shopping Night – Pineda del Port – 17 de juliol de 21h a 01h.
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L’Alcaldessa proposa votar la urgència d’incloure els tres assumptes que segueixen,
en l’ordre del dia de la sessió.

2-

Shopping Night – Casa Marly – 20 ó 21 d’agost, a confirmar, de 21h a 01h.

Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Llançà i l’Associació de
Comerciants de Llançà, per a la realització dels dos Shopping Night que es
relacionen de conformitat amb el detall obrant a l’expedient:
Shopping Night – Pineda del Port – 17 de juliol de 21h a 01h.
Shopping Night – Casa Marly – 20 ó 21 d’agost, a confirmar, de 21h a 01h.

Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

“Per acord de Junta de Govern Local de data 28 de gener de 2021 es va convocar

el concurs literari “Ir. Premi Pere Calders d’assaig periodístic de Llançà” i es va
designar la composició del Jurat, composat pels següents membres:
-

Joan Serra i Perals; en representació de l’Ajuntament de Llançà.
Diana Coromines i Calders; periodista, traductora i editora.
Maria Campillo i Guajardo; professora de Literatura Catalana
Contemporània a la Universitat Autònoma de Barcelona.
Agustí Pons i Mir; periodista i escriptor especialista en la bibliografia Pere
Calders.
Helena Pol i Salvà, llicenciada en Filologia Catalana i autora de diversos
estudis envers a escriptors catalans.
Jordi Puig i Ferrer, en representació de l’Editorial Comanegra.

Convocat el premi mitjançant anunci al Diari el Punt Avui i al taulell d'anuncis de
l'Ajuntament, en data 31 de març de 2021 va finalitzar el termini per presentar els
treballs literaris objectes de concurs.
Per tal de proporcionar la màxima transparència i neutralitat en el veredicte de
l'obra guanyadora, els serveis informàtics de l'Ajuntament de Llançà varen ocultar
tota referència a la identitat dels autors de les obres literàries presentades.
En data 19 d’abril de 2021, es va donar trasllat als membres del jurat de les obres
presentades i, en data 17 de juny de 2021, reunits per debatre i deliberar al
respecte, varen acordar proposar l’obra guanyadora del 1er Premi Pere Calders de
Llançà.
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5.1 CULTURA. Concedir el “Ir. Premi Pere Calders d’assaig periodístic de Llançà”

ACTA JUNTA JGL

Tercer.- NOTIFICAR aquest acord al President de l’Associació de Comerciants de
Llançà i TRASLLADAR-LO a l’Àrea de Comerç i Promoció Econòmica i a la
Prefactura de la Policia Local.

Número: 2021-0013 Data: 23/07/2021

Segon.- FACULTAR l’Alcaldessa-Presidenta, Sra. Núria Escarpanter i Olivet, per a
la signatura del conveni.

Els Serveis d’Intervenció han emès informe que acredita que consta consignació
pressupostària suficient per a la despesa proposada en concepte premi del
concurs a càrrec de l’aplicació pressupostària número 2021/330.227.06.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- CONCEDIR el “Ir. Premi Pere Calders d’assaig periodístic de Llançà”, al
Sr. Daniel Vivern i Lladó, autor de l’obra “Políticament incorrecte”, de conformitat
amb la deliberació i votació efectuada pels membres del Jurat.

1.2 SERVEI DE GOVERN LOCAL: Exp.1279/2021 Aprovació contracte cessió
temporal terreny INCASOL
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

“Amb la voluntat de potenciar i oferir la millor imatge de Llançà als ciutadans,

residents i visitants, el consistori municipal té com a prioritat remodelar l’entrada al
municipi, i concretament la plantació d’arbrat i instal·lació d’unes lletres de
benvinguda amb el nom de “Llançà”, en la finca amb referencia cadastral
1897901EG1819N, titularitat de l’ INCASÒL.
L’Ajuntament ha sol·licitat a l’ INCASÒL, mitjançant escrit amb registre de sortida
2021-S-RC-773 d’11 de maig de 2021, la cessió de l’ús del terreny abans
esmentat, localitzat davant del cementiri municipal, just a l’entrada del municipi.
Consta a expedient el text del contracte de cessió gratuïta de l’ús de la parcel.la
cadastral 1897901EG1819N, a favor de l’Ajuntament de Llançà, per tal de poder-hi
realitzar les activitat proposades. De conformitat amb la clàusula quarta, la cessió
de l’ús es pacta pel termini de 4 anys.
Per Secretaria s’ha emès informe jurídic envers la normativa aplicable i el
procediment a seguir, i per Intervenció s’ha emès informe referent a les condicions
econòmiques aplicables en cas de modificació dels termes actuals.
Per tot això, i de conformitat amb l’art. 53.1.o) del Text Refós de la Llei Municipal i
de Règim Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril,
aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:

Codi Validació: 9D34Z4DFX9NHZZMDWLMF3WKDF | Verificació: https://llanca.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 21 de 22

Quart.- NOTIFICAR aquest acord als interessats en el procediment.”

ACTA JUNTA JGL

Tercer.- APROVAR la despesa en concepte de premi del concurs literari per import
de 6.000.-€.

Número: 2021-0013 Data: 23/07/2021

Segon.- COMUNICAR que la concessió d’aquest premi és conseqüència de la
decisió presa pel Jurat, en el benentès que l’Ajuntament no es fa responsable de
les idees i opinions expressades o dels continguts inclosos en l’obra guanyadora
del concurs, ni s’hi identifica necessàriament.

Primer.- APROVAR el contracte de cessió gratuïta de l’ús de la parcel.la cadastral
1897901EG1819N, propietat d’ INCASOL, a favor de l’Ajuntament de Llançà, que
consta unit a l’expedient i degudament diligenciat.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a l’Institut Català del Sòl.
Tercer.- FACULTAR l’Alcaldessa de l’Ajuntament de Llançà, la Sra. Núria
Escarpanter i Olivet, per a la signatura dels documents necessaris per a l’efectivitat
del present acord.”
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