Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2019/32

Junta de Govern Local

Ordinària

Data

10 / de desembre / 2019

Durada

Des de les 9:00 fins a les 11:30 hores

Lloc

Sala de Juntes

Presidida per

Francesc Guisset i Lagresa

Secretari

Carles Fita i Alegre

Nom i Cognoms

Assisteix

Elsa Rodríguez Castaño

SÍ

Juanjo Serrán Báez

SÍ

Núria Escarpanter i Olivet

SÍ

Sara Gutiérrez Giner

SÍ

Sílvia Barris Roca

SÍ

Sònia Sarola Vila

SÍ

Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el Preside nt
obre la sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del
dia
A) PART RESOLUTIVA

Aprovació de l'acta de la sessió anterior, de data 26-11-2019
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
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Tipus de convocatòria

Número: 2019-0032 Data: 07/01/2020

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA JUNTA JGL

Núria Escarpanter i Olivet (2 de 2)
Alcaldessa en funcions
Data Signatura: 08/01/2020
HASH: e97edad8c7ca9bd8fa9a5543a3f4da7f

Carles Fita i Alegre (1 de 2)
Secretari General
Data Signatura: 07/01/2020
HASH: c6c8b4b890eec2123365dc3ae52cdaac

ACTA

Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, de data 26 de novembre de
2019, que ha estat tramesa junt amb la convocatòria i s'aprova per unanimitat,
sense esmenes.

1.2- HISENDA- Expedient 3144/2019. Aprovació del Padró Fiscal Llar Infants
desembre, menjador novembre
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

1.2.- HISENDA- Expedient 3170/2019. Aprovació del Padró Fiscal
Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

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

corresponent a la mensualitat de novembre de 2019, per un import de
6.188,16.-€, que comença pel rebut número 1933000224 a nom del Sr. Josep
Baulenas Corbera, i que acaba pel rebut número 1933000248 a nom del Sr.
André Willers.
El número assignat a l’expedient és: 3170/2019.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer. - APROVAR el padró del Centre de Dia corresponent a la mensualitat
de novembre de 2019, per un import de 6.188,16.-€, que comença pel rebut
número 1933000224 a nom del Sr. Josep Baulenas Corbera, i que acaba pel
rebut número 1933000248 a nom del Sr. André Willers.
Segon.- DONAR TRASLLAT al departament de Recaptació per a la seva
tramitació.”
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Favorable

Número: 2019-0032 Data: 07/01/2020

corresponent al menjador de novembre i la mensualitat de desembre de 2019,
per un import de 6.814,00-€, que comença pel rebut número 1951000848 a
nom de la Sra. Elisabet Acosta Corrales, i que acaba pel rebut número
1951000907 a nom de la Sra. Macarena Viñales Grau.
El número assignat a l’expedient és: 3144/2019.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer. - APROVAR el padró de la Llar d’Infants corresponent al menjador de
novembre i la mensualitat de desembre de 2019, per un import de 6.814,00.-€,
que comença pel rebut número 1951000848 a nom de la Sra. Elisabet Acosta
Corrales, i que acaba pel rebut número 1951000907 a nom de la Sra.
Macarena Viñales Grau.
Segon.- DONAR TRASLLAT al departament de Recaptació per a la seva
tramitació.”

ACTA JUNTA JGL

“En data 2 de desembre d’enguany, s’ha generat el padró de la Llar d’Infants

1.3 URBANISME, OBRES I ACTIVITATS Expedient 3079/2019. Llicències
d'Ocupació
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

1.3 URBANISME, OBRES I ACTIVIATS Expedient 2724/2019. Llicències
Urbanístiques obra major. DEIXAR EN SUSPENS
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Jaume Coll Fulcarà, actuant en nom i representació de Josep M. Torres Oliva,
mitjançant escrit 2019-E-RE-940, de data 4 d’octubre de 2019, ha sol·licitat

Número: 2019-0032 Data: 07/01/2020
Codi Validació: C2LZGSZFC4AKY3CCYY2E4P7AZ | Verificació: https://llanca.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 11

novembre de 2019, sol·licita ocupació de via pública per un expositor en un
establiment de fruiteria situat al C/ Gardissó, 12.
L'arquitecte tècnic, en data 25 de novembre de 2019, ha emès informe
favorable, fent constar que es concedeix una superfície de 0,39 m2
corresponents a la ocupació d’un panot de la vorera per l’amplada de la
finestra per tot l’any, donant compliment a una sèrie de condicionants.
L’òrgan competent per a resoldre les sol·licituds de llicències d’ocupació de via
pública és la Junta de Govern Local per delegació de 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.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- CONCEDIR llicència a Esteve Malé Calvo per ocupar la via pública
amb un expositor al carrer Gardissó, 12, ocupant un espai de 0,39m2, durant
tot l’any. La llicència queda condicionada al compliment dels condicionants
generals que s’adjunten i els particulars següents:
 S’haurà de deixar sempre un espai lliure la vorera pel pas dels
vianants, de no menys de 1 m.
 La ocupació, podrà realitzar-se sobre un dels panots de la vorera,
deixant la resta sense ocupar, i aprofitar la fondària de la finestra
existent per poder disposar de més fondària d’exposició.
 L’ocupació només es podrà realitzar en horari d’obertura del local.
 En cas que per motius de seguretat viaria, o bé per incompliment dels
condicionants de la llicència o per incompliment de l'ordenança de
policia i bon govern, sigui requerit perquè s'enretiri l'ocupació, aquesta
s'haurà d'enretirar sense dret a indemnització.
Segon.- APROVAR la liquidació número 1973000043, per un import de
38,60.- euros, corresponent a la taxa per l’ocupació del sòl a la via pública.
Tercer.- DONAR TRASLLAT al Servei de Recaptació a efectes de
cobrament i a la Policia Municipal.
Quart.- NOTIFICAR el present acord a la persona interessada.”

ACTA JUNTA JGL

"ESTEVE MALE CALVO, mitjançant escrit RE 2019-E-RC-7476, de 20 de

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Juan Francisco Coto Vera, mitjançant escrit RE2019-E-RC-7086, en data 28
d’octubre 2019, ha sol·licitat que es pinti una plaça per a persones amb
diversitat funcional al carrer Sardana, 4. Adjunta còpia de la targeta blava
d'aparcament que disposen les persones amb diversitat funcional.
La Policia Local, en data 13 de novembre de 2019, ha emès un informe
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1.3 URBANISME, OBRES I ACTIVITATS. Expedient 2873/2019. Llicències
d'Ocupació APARCAMENT DIVERSITAT FUNCIONAL

ACTA JUNTA JGL

llicència municipal per construir un habitatge unifamiliar en tester, a la finca
situada al carrer Cercle, 3.
L'arquitecte assessor municipal, en data 21 de novembre de 2019, ha emès
informe fent constar que segons el Text Refós del Pla General, aprovat
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en data de 28
de maig de 2002, el solar objecte de la present sol·licitud de construcció, es
qualifica com a Zona de nucli antic clau 1b.
Per Decret d’Alcaldia de data 31 de gener de 2019 i publicat al DOP l’11 de
febrer de 2019, es troben SUSPESES l'atorgament de llicències de
parcel·lació de terrenys, d'edificació, o enderrocament de construccions, i
d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació
sectorial, amb l’objecte d’estudiar la formulació del Pla Especial de Protecció
del Patrimoni de Llançà i la modificació de la normativa corresponent, en les
qualificacions i àmbits que puguin resultar afectats, i concretament les
següents:
- Zones amb clau 1. Queden excloses de les zones de clau 1 les parcel·les
que tinguin façana als carrers Olot, Camprodon, Compte Jofre, Lladoners i
Núria.
- Les edificacions, elements i parcel·les incloses en les fitxes del Pla Especial i
Catàleg de Protecció del Patrimoni de Llançà aprovat inicialment pel Ple de
l’Ajuntament de Llançà, en data 6 d’agost de 2008, excepte les fitxes 1.5.12,
1.5.42, 2.2.4 i 2.2.7.
L’arquitecte assessor municipal fa constar que caldrà esperar a l’aprovació
inicial del Pla especial i presentar un document que compleixi amb els dos
planejaments.
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.- DEIXAR EN SUSPENS la llicència municipal, sol·licitada per Josep
Maria Torres Oliva, per a la construcció d’un habitatge en tester situat al carrer
Cercle, 3, per trobar-se la finca afectada per la suspensió de llicències.
Segon.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Antonio Fernández, mitjançant escrit RE 2019-E-RC-6965, de data 21
d’octubre de 2019, sol·licitant llicència perquè es pinti una reserva de via
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1.3 URBANISME, OBRES I ACTIVITATS. Expedient 2849/2019. Llicències
d'Ocupació linia groga

ACTA JUNTA JGL

favorable, que consta a l'expedient.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- ESTIMAR la sol·licitud de Juan Francisco Coto Vera, referent a pintar
una plaça d'aparcament de persones amb diversitat funcional al carrer La
Sardana, a continuació del xamfrà existent, a la primera plaça
d’estacionament senyalitzada i col·locar la corresponent senyal
d’estacionament prohibit R-308 amb la placa complementaria de “Excepte
minusvàlid”. 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 amb els següents condicionants:
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.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada.
Quart.- DONAR TRASLLAT de l'acord al Cap de la Brigada Municipal als
efectes pertinents."

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“Joan Baus Ayats, mitjançant escrit RE 2019-E-RC-7091, de data 28 d’octubre

de 2019, sol·licita que es col·loqui un mirall a la cruïlla entre els carrers Josep
Maria de Segarra i Ramon Muntaner, per tal de tenir més visibilitat dels
vehicles que s’aproximen.
La Policia Municipal, en data 13 de novembre de 2019, ha emès un informe
favorable, que consta a l'expedient.
L'òrgan competent per a resoldre les sol·licituds de llicències és l'AlcaldePresident de la Corporació d'acord amb el que disposa l'article 21.1.q) de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, que va
delegar la facultat a la Junta de Govern Local.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- ESTIMAR la sol·licitud presentada per Joan Baus Ayats, per col·locar
un mirall òptic a la cruïlla entre els carrers Josep Maria de Segarra i Ramon
Muntaner.
Segon.- ENCARREGAR a la Brigada Municipal que col·loquin un mirall òptic a
la cruïlla entre els carrers Josep Maria de Segarra i Ramon Muntaner.
Tercer.- DONAR TRASLLAT al Cap de la Brigada Municipal als efectes
pertinents.
Quart.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada

Número: 2019-0032 Data: 07/01/2020

Favorable
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1.3 URBANISME, OBRES I ACTIVITATS. Expedient 2876/2019. Llicències
d'Ocupació mirall òptic

ACTA JUNTA JGL

pública de 1,50 metres de llargada, al carrer Cau del Llop, 19B.
La Policia Municipal, en data 13 de novembre de 2019, ha emès un informe
favorable, que consta a l'expedient.
L'òrgan competent per a resoldre les sol·licituds de llicències és l'AlcaldePresident de la Corporació d'acord amb el que disposa l'article 21.1.q) de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, que va
delegar la facultat a la Junta de Govern Local.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- CONCEDIR llicència Antonio Fernández, pintar una línia groga de
1,50 metres de llargada davant el portal de l’habitatge.
Segon.- ENCARREGAR a la Brigada Municipal que pinti una línia groga de
1,50 metres de llargada davant el portal de l’habitatge situat al carrer Cau del
Llop, 19B.
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada.
Quart.- DONAR TRASLLAT al cap de la Brigada Municipal als efectes
pertinents."

1.3 URBANISME, OBRES I ACTIVITATS Expedient 3038/2019. Llicència obra
major c/ Rafael Estela, 19

2.3 SERVEIS I INFRAESTRUCTURES. Resultats analítiques de l’aigua a l’aixeta
del consumidor 2019
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Francesc Masias Alsina, actuant en nom i representació de Mercedes Ripoll
Calvet, mitjançant escrit 2019-E-RE-1305, de data 16 de novembre de 2019,
ha sol·licitat llicència municipal per reformar la coberta, a la finca situada al
carrer Rafael Estela, 19.
L'arquitecte tècnic municipal, en data 22 de novembre de 2019, 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 Mercedes Ripoll Calvet, llicència municipal per
reformar la coberta, a la finca situada al carrer Rafael Estela, 19, d'acord amb
el projecte obrant a l'expedient subscrit per l'arquitecte tècnic Xavier Masias
Alsina visat en data 15 de novembre de 2019 i amb número 2019402647.
La llicència queda condicionada al compliment dels condicionants generals i
els particulars següents:
Abans d'iniciar les obres caldrà presentar:
1.- Un aval de runes per un import de 151,10.- euros.
2.- Un aval per un import de 1.200,00.- euros com a garantia de urbanització.
3.- En el cas que s’hagi d’ocupar la via pública per la realització dels treballs,
s’haurà de sol·licitar la corresponent llicència municipal.
4.- En cas que l´obra estigués afectada per les normatives que regulen les
xarxes de serveis, caldrà convertir la seva regulació amb la companyia
corresponent i aportar una còpia del conveni a l´Ajuntament, per a la seva
revisió.
Segon.- APROVAR la liquidació número 1905000293 per un import de
254,42.- euros, corresponent a l'impost sobre construccions, instal·lacions i
obres.
Tercer.- APROVAR la liquidació número 1963000 per un import de 108,65.euros, corresponent a la taxa administrativa.
Quart.- COMUNICAR a l'interessat que els serveis tècnics municipals podran
accedir a l´obra per a la seva inspecció, d´acord amb l´article 201 del TRLU
DL 1/2010.
Cinquè.- NOTIFICAR el present acord a l'interessat.
Sisè.- DONAR-NE TRASLLAT a la policia local."

Número: 2019-0032 Data: 07/01/2020

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA JUNTA JGL

Favorable

Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

2.3 SERVEIS I INFRAESTRUCTURES. Expedient 3095/2019. Analítica d'aigua de xarxes i
dipòsits de LLançà
Favorable

Número: 2019-0032 Data: 07/01/2020

acordar sol·licitar a l’Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona (en
endavant Dipsalut) el suport a l’avaluació i control de la qualitat de l’aigua a
l’aixeta del consumidor dins el programa PT04.
Dipsalut, en el context del Programa d’avaluació i control de la qualitat de
l’aigua a l’aixeta del consumidor, ha notificat els resultats analítics de les
aigües de l’aixeta dels consumidors que s’han dut a terme aquest 2019 als
sortidors del Camp de Fútbol municipal, CEIP Pompeu Fabra, Centre de Dia,
IES Llançà, Llar d’Infants i Pavelló municipal, pel nostre coneixement i efectes
oportuns.
L’Enginyer Tècnic industrial de l’Ajuntament de Llançà ha procedit a l’anàlisi i
estudi dels resultats presentats i ha emès Informe favorable de data 25 de
novembre de 2019 on s’hi fa constar que l’acta de control i l’informe adjunts
que ha fet arribar el Control Dipsalut, a través de Cecam, se’n desprèn que
l’aigua mesurada és apta pel consum humà.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTATS dels resultats de les analítiques de
les aigües de l’aixeta dels consumidors que s’han dut a terme aquest 2019.
Segon.- DONAR TRASLLAR de l’acta de l’analítica als gestors dels
equipaments valorats perquè els guardin als seus dossiers per si tenen algun
control periòdic per part de l’Agència de Protecció de la Salut de la Generalitat
de Catalunya. ”

ACTA JUNTA JGL

“Per Acord de Junta de Govern Local de data 28 de gener de 2019 es va

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

presenta reculls d’analítiques d’aigua de diferents dipòsits i xarxes d’aigua potable
municipals.
PUNT DE MESURA
Dipòsit Clarà
Xarxa Vila
Xarxa Fané
Dipòsit Fané
Dipòsti Clarà
Dipòsit Clarà
Dipòsit Clarà
Dipòsit Farella
Xarxa Valleta

MOSTRA
5994101
5994104
5994105
6068090
6045613
6096280
6132488
6161020
6161018

DATA
21/01/2019
21/01/2019
21/01/2019
04/03/2019
25/02/2019
25/03/2019
03/04/2019
16/04/2019
16/04/2019

INCIDÈNCIA
Clor Residual lliure baix

Clor Residual lliure baix

Observacions
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“Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas SA, en data 22 de novembre de 2019,

Dipòsit Fané

6483565

07/10/2019

Clor Residual lliure baix
Clor Residual lliure baix
Clor Residual lliure baix

Clor Residual lliure baix
Clor Residual lliure baix
Clor Residual lliure baix

Clor Residual lliure baix

Clostridium perfringens

**

Clor Residual lliure baix

**Contra anàlisi de la
mostra 6483564

L’enginyer tècnic municipal, en data 22 de novembre de 2019, ha emès informe fent
constar que tots els paràmetres analitzats es troben dintre dels límits marcats per la
legislació vigent, és a dir, el RD 140/2003 i les exigències mínimes del Pla de vigilància i
control sanitaris de les aigües de consum humà de Catalunya, i els paràmetres importants
que han sortit desfavorables (com el de la mostra 6483564 on s’han trobat bactèries
intestinals humanes Clostridium perfingens) s’han contra analitzat algun dia després amb
resultat posterior favorable, i per tant, totes aquestes aigües poden ésser considerades
com a aptes pel consum humà.
Així mateix, pel que fa a les incidències de clor residual lliure localitzades en alguna mostra,
suposen un excés (o un defecte) d’un valor paramètric fixat pel RD 140/2003, i cal tenir en
compte que, pels paràmetres qualificats com a indicadors, d’acord amb l’esmentat Decret i
amb el Pla de Vigilància de l’aigua autonòmic (Vigilància i control sanitaris de les aigües de
consum humà de Catalunya), aquests valors no determinen l’aptitud de l’aigua per al
consum.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:

Número: 2019-0032 Data: 07/01/2020

16/04/2019
27/05/2019
27/05/2019
18/06/2019
27/06/2019
27/06/2019
15/07/2019
22/07/2019
22/07/2019
22/08/2019
22/08/2019
26/09/2019
26/09/2019
26/09/2019
17/102019
24/10/2019
04/02/2019
14/03/2019
14/03/2019
06/05/2019
28/08/2019
11/10/2019
07/10/2019
17/10/2019
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6161019
6211926
6211927
6252365
6279017
6279018
6319986
6333540
6333541
6455325
6388452
6460406
6460407
6460408
6496585
6509369
6032737
6084596
6084597
6185824
6360655
6483563
6483564
6564263

ACTA JUNTA JGL

Xarxa Vila
Dipòsit Clarà
Xarxa Grifeu
Cipòsit Clarà
Dipòsit Park
Xarxa Valleta
Dipòsit Clarà
Dipòsit Grifeu
Xarxa Port
Dipòsit Clarà
Dipòsit Abat Oliva
Dipòsit Clarà
Xarxa Vila
Dipòsit Superfané
Dipòsit Clarà
Xarxa Valleta
Dipòsit Abat Oliva
Xarxa Vila
Xarxa Port
Dipòsit Clarà
Dipòsit Farella
Dipòsit Farella
Dipòsit Quintans
Dipòsit Quintans

Únic.- DONAR-SE PER ASSABENTATS dels resultats de les analítiques abans
esmentades.”

2.4 Ensenyament: Expedient 3179/2019. Conveni projecte servei comunitari
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“El Sr. Conrad Parés Torres, en escrit RE núm. 6758 de data 8 d’octubre de

2019, sol.licita el canvi de titularitat dels nínxols núm. 80-A i 83-A del
cementiri Els Ximblars.
Consta a l’expedient l’escriptura d’acceptació d’herència i l’escrit de renúncia
als drets sobre aquests nínxols del Sr. Jordi Parés Torres.
Vistos els documents obrants a l’expedient, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- AUTORITZAR al Sr. Conrad Parés Torres el canvi de titularitat dels
nínxols núm. 80-A i 83-A del cementiri Els Ximblars.
Segon.- APROVAR la liquidació núm.1971001475 per un import de 32,50.-€,
a nom del Sr. Conrad Parés Torres.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a l’interessat i donar trasllat al servei de
Recaptació.”

3.2 SERVEIS MUNICIPALS Expedient 3073/2019. CONCESSIÓ NÍNXOL 192-B
Cementiri Ximblars
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Número: 2019-0032 Data: 07/01/2020

3.2 SERVEIS MUNICIPALS Expedient 3063/2019. Canvis de nom nínxols 80-A i
83-A Cementiri Ximblars
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comunitat Educativa del del Departament d’ Educació, ha presentat conveni
de col·laboració entre el Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya i l’Ajuntament de Llançà per al projecte de Servei comunitari.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local adopta el següent
ACORD:
Primer.- APROVAR el Conveni de col·laboració entre el Departament
d’Educació i l’Ajuntament de Llançà.
Segon.- AUTORITZAR a l’Alcalde per la signatura del Conveni.
Tercer.- TRASLLADAR el present acord al Departament d’Educació de la
Generlaitat de Catalunya”.

ACTA JUNTA JGL

“El Sr. Juan José Falcó i Monserrat, director general d’Atenció a la Família i

La Sra. Llum Vila Tolsanas, en escrit RE núm. 7203 de data 31 d’octubre de
2019, sol.licita la concessió de titularitat del nínxol núm. 192-B del Cementiri
Els Ximblars.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- CONCEDIR a la Sra. Llum Vila Tolsanas, concessió administrativa
per l’ús privatiu del nínxol núm. 192-B del Cementiri Els Ximblars, pel termini
de cinquanta anys, d’acord amb el Plec de condicions i Reglament de
Cementiri municipal aprovats per l’Ajuntament en data 26-05-1993.
Segon.- APROVAR la liquidació núm. 1971001476 per un import de 861,60.€, a nom de la Sra. Llum Vila Tolsanas.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a la peticionària i DONAR TRASLLAT al
servei de Recaptació.“

FRANCISCO MIGUEL VARGAS FUNES, actuant en nom i representació de
Associació arrítmia de l'esport, mitjançant escrit RE 2019-E-RE-1311, de data
18/11/2019 09:50, sol·licita la inscripció de l'associació arrítmia de l’esport al
registre d'entitats municipals de l’Ajuntament de Llançà.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- INSCRIURE a l’Associació arrítmia de l’esport en el registre
municipal d’entitats de l’Ajuntament de Llançà.
Segon.- COMUNICAR que les associacions inscrites estan obligades a
notificar al Registre tota modificació de les dades dins del mes següent a què
es produeixi, especialment les que fan referència a modificacions dels
estatuts, canvi de domicili i renovació de càrrecs de la Junta. El pressupost i el
programa anual d’activitats es comunicaran en el mes de gener de cada any.
L’ incompliment d’aquestes obligacions faculta l’Ajuntament a donar de baixa
l’associació en el Registre.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a la persona interessada .”

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

Número: 2019-0032 Data: 07/01/2020

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
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Favorable

ACTA JUNTA JGL

5.1 CULTURA -Expedient 3045/2019. Registres Associació arrítmia de l'esport.

