Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2020/4

Junta de Govern Local

Extraordinària

Data

5 / de març / 2020

Durada

Des de les 9:00 fins a les 11:25 hores

Lloc

Sala de Juntes

Presidida per

Francesc Guisset i Lagresa

Secretària en funcions

Sílvia Tabernero Jódar

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

Sílvia Tabernero Jódar

SÍ

Sònia Sarola Vila

SÍ

Una vegada verificada per la Secretària en funcions 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
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Tipus de convocatòria

Número: 2020-0004 Data: 17/04/2020

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA JUNTA JGL

Francesc Guisset i Lagresa (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 17/04/2020
HASH: 7acd15eded20ff6f6d60a4ce3c670bd5

Carles Fita i Alegre (1 de 2)
Secretari General
Data Signatura: 17/04/2020
HASH: c6c8b4b890eec2123365dc3ae52cdaac

ACTA

Aprovació de l'acta de la sessió anterior, de data 18-2-2020
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, de data 18-02-2020, que ha
estat tramesa junt amb la convocatòria i s'aprova per unanimitat, sense
esmenes.

1.2 - SERVEIS D'HISENDA.- Expedient 444/2020. Autoritzacions de Venda
Ambulant
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I. Identificació de l’expedient:
Expedient número 444/2020 P112, referent a l’autorització provisional per una
parada al mercat setmanal de la Vila.
II. Relació de Fets:
“Alfredo Domingo Heredia, mitjançant escrit R.E.: 272/2020 de data 29 de
gener de 2020, sol·licita llicència provisional per a la venda de roba al mercat
setmanal de la Vila.
Adjunta documentació relativa a l’exercici de l’activitat.
En data 18 de febrer de 2020, l’encarregat del mercat ha emès informe que
resta incorporat a l’expedient.
III. Fonaments de Dret:
1r.- Reglament del mercat municipal de venda no sedentària de la Vila de
Llançà, aprovat definitivament per Decret d’Alcaldia en data 12-01-2015.
2n.- L’òrgan competent per a resoldre les qüestions d’ocupació de via pública
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 de règim local,
que va delegar la facultat a la Junta de Govern Local.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- CONCEDIR autorització provisional de la parada núm. 14-0 del
mercat no sedentari de la Vila a Alfredo Domingo Heredia, en relació a la seva
sol·licitud R.E.: 272/2020 de data 29 de gener de 2020, per exercir la venda
de roba amb una longitud de parada de 8 metres lineals, que tot seguit
s’indica al mercat setmanal de la Vila, amb els següents,
CONDICIONANTS:
a) La llicència provisional atorgada té una vigència fins el 31 de desembre de
2020, o fins que es convoquin noves autoritzacions mitjançant concurs públic
durant aquest any.
b) Que una vegada realitzada la convocatòria pública i no haver-se adjudicat a
l’interessat cap autorització per no haver-ne participat o no ajustar-se a les
bases que regiran els requisits i criteris d’adjudicació entre d’altres, el Sr.

Número: 2020-0004 Data: 17/04/2020

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA JUNTA JGL

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

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

corresponent al menjador de febrer i la mensualitat de març de 2020, per un
import de 7.313,50.-€, que comença pel rebut número 2051000129 a nom de
la Sra. Elisabet Acosta Corrales, i que acaba pel rebut número 2051000194 a
nom de la Sra. Macarena Viñales Grau.
El número assignat a l’expedient és: 548/2020.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer. - APROVAR el padró de la Llar d’Infants corresponent al menjador de
febrer i la mensualitat de març de 2020, per un import de 7.313,50.-€, que
comença pel rebut número 2051000129 a nom de la Sra. Elisabet Acosta
Corrales, i que acaba pel rebut número 2051000194 a nom de la Sra.
Macarena Viñales Grau.
Segon.- DONAR TRASLLAT al departament de Recaptació per a la seva
tramitació.”

1.2.-HISENDA- PADRÓ C.DIA-Expedient 569/2020. Aprovació del Padró Fiscal
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“En data 3 de març d’enguany, s’ha generat el padró del Centre de Dia

corresponent a la mensualitat de febrer de 2020, per un import de 7.378,88.-€,
que comença pel rebut número 2033000028 a nom del Sr. Josep Baulenas

Número: 2020-0004 Data: 17/04/2020

Favorable
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1.2.- HISENDA- PADRÓ LLAR INFANTS-Expedient 548/2020. Aprovació del
Padró Fiscal

ACTA JUNTA JGL

Alfredo Domingo Heredia no tindrà dret a indemnització ni a compensacions
de cap mena.
c) El lloc de l’activitat serà assenyalat per l’assentador de mercats.
d) Haurà de liquidar el deute que té contret a nom del seu germà Àngel
Domingo Heredia, per errada en la identificació que va presentar l’interessat
en el seu dia..
Segon.- APROVAR la liquidació de taxes de mercat núm. 2076000078 per
import de 383,20.-€, en concepte de taxes de prestació de serveis de mercat
2020, a nom de Alfredo Domingo Heredia.
Tercer.- ANUL·LAR el rebut de taxes de mercat núm.: 2086000008 per import
de 287,40.-€. de taxes del mercat de l’any 2020.
Quart.- La llicència atorgada té una vigència fins 31 de desembre de 2020.
Cinquè.- NOTIFICAR el present acord i la liquidació a l’interessat i DONARNE TRASLLAT al Departament de Recaptació d’aquest Ajuntament per a la
seva gestió de cobrament.”

Corbera, i que acaba pel rebut número 2033000053 a nom del Sr. André
Willers.
El número assignat a l’expedient és: 569/2020.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer. - APROVAR el padró del Centre de Dia corresponent a la mensualitat
de febrer de 2020, per un import de 7.378,88.-€, que comença pel rebut
número 2033000028 a nom del Sr. Josep Baulenas Corbera, i que acaba pel
rebut número 2033000053 a nom del Sr. André Willers.
Segon.- DONAR TRASLLAT al departament de Recaptació per a la seva
tramitació.”

LAURA MARGARITS MOLINET, mitjançant escrit RE 2020-E-RE-264, de data
08/02/2020, sol·licita permís d’ocupació de via pública per un carret de creps
(4,70m2) a l’aparcament del Port, des del dia 4 al 22 d’abril.
L’espai on s’instal·la cada temporada el carret de creps, és el que hi ha
darrera l’oficina de turisme a l’aparcament del Port.
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 a Laura Margarits Molinet per col·locar un carret
de creps del 4 al 22 d’abril de 2020 ocupant un espai de 4,70m2 a
l’aparcament del Port, previ pagament de la taxa corresponent.
Segon.- APROVAR la liquidació número 2077000003 per un import de
475,00.-€, corresponent a l’ocupació de via pública pel període abans
esmentat.
Tercer.- COMUNICAR a la persona interessada, que la zona on s’ha de
col·locar és al mateix lloc on ho ha fet fins ara, és a dir, a l’espai de
l’aparcament que hi ha darrera l’oficina de turisme.
Quart.- INFORMAR a la persona interessada que aquesta autorització resta
sotmesa al compliment dels següents condicionants:
- Presentació del rebut de pagament de l’assegurança de responsabilitat civil
de la instal·lació i dels autònoms. (La no aportació d’aquesta documentació
suposarà la revocació d’aquesta llicència d’ocupació de la via pública).
- Pagament de les taxes establertes per ocupació de via pública.
- La interessada haurà de contactar amb l’Ajuntament i amb la Policia Local, la
setmana abans de la instal·lació de la parada, per tal que es reservi l’espai a
l’aparcament i per fixar l’horari d’arribada. L’emplaçament i l’amidament
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Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA JUNTA JGL

Favorable

Número: 2020-0004 Data: 17/04/2020

1.3 URBANISME, OBRES I ACTIVITATS Expedient 362/2020. Llicència OVP
carret de crêpes

Número: 2020-0004 Data: 17/04/2020

ACTA JUNTA JGL

l’efectuaran els Serveis Tècnics Municipals.
- La interessada haurà de respectar, en tot moment, els metres d’ocupació de
via pública autoritzats.
- La vorera de darrera i els laterals de la xurreria hauran d’estar lliures
d’elements externs (com remolcs o altres).
- La interessada no podrà vendre cap altre producte que estigui autoritzat a un
altre titular que es trobi dins del mateix espai de l’aparcament del Port.
L’incompliment d’aquest condicionant pot suposar la revocació immediata de
la present llicència.
- Queda completament prohibit la utilització de cap aparell musical per tal
d’evitar problemes de soroll amb els veïns.
- El beneficiari estarà obligat al compliment de les obligacions corresponents
en relació a mercaderies, venda ambulant i sanitat alimentària.
- El beneficiari de l’autorització serà responsable de la neteja de l’entorn de la
instal·lació.
- S’haurà de mantenir, en tot moment, una actitud de cordialitat i respecte amb
els veïns de l’entorn, així com afavorir un ambient tranquil i agradable per
tothom.
- Quan motius d’interès municipal ho facin necessari, haurà de retirar l’element
d’ocupació.
Cinquè.- COMUNICAR a l’interessat que amb la notificació de la llicència,
s’adjunta una tarja identificativa que s’hauria de col·locar en un lloc visible de
la parada.
Sisè.- INFORMAR a la persona interessada que per a properes temporades
s'està estudiant el canvi d'ubicació per a l'exercici d'aquesta activitat.
Setè.- NOTIFICAR el present acord a la interessada i DONAR TRASLLAT al
Servei de Recaptació a efectes de cobrament i a la Policia Local als efectes
pertinents.”

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“La Policia Local, arran de diferents queixes rebudes per part dels veïns de

l’habitatge situat al carrer Nicolás Salmerón, 46-48, sobre els problemes que
tenen per accedir al seu garatge, ha emès informe fent constar que l’amplada
de l’espai per accedir o sortir del garatge, sembla insuficient, cosa que fa que
alguns vehicles tinguin problemes per maniobrar i acabin fregant amb les
pilones que hi al davant i enfront de la porta.
En el mateix informe es fa constar que a causa d’això, es poden observar
marques de fregament, sobre tot a la pilona que hi ha enfront el garatge.
Per tal de solucionar el problema, s’hauria de desplaçar les pilones que hi ha
abans i enfront del garatge, 0,50 metres cadascuna, per tal que els vehicles
disposin de més espai per maniobrar i accedir a l’aparcament.
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1.3 URBANISME OBRES I ACTIVITATS. Expedient 2787/2019. Llicències
d'Ocupació. Pilones C/ Nicolas Salmeron

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

"Aleix Del Campo Castelló, actuant en nom i representació de Jean-Marc
Lascaux, mitjançant escrit 2019-E-RE-1033, de data 13 d’octubre de 2019, ha
sol·licitat llicència municipal per la reforma i ampliació d’un habitatge
unifamiliar aïllat, situat a la carretera de Portbou, 135.
L'arquitecte assessor municipal, en data 18 de febrer de 2020, ha emès
informe desfavorable fent constar que en el projecte presentat hi consta un
edifici plurifamiliar de dos habitatges, fet que no s’ajusta als paràmetres de la
clau 7d article 87.2, del Pla General d’Ordenació Urbana, que preveu
exclusivament habitatges unifamiliars; per tant, es tracta d’una edificació en
situació de volum disconforme.
D’acord amb l’article 108.4 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, en les construccions i les
instal·lacions que tinguin un volum d'edificació disconforme amb els
paràmetres imperatius d'un nou planejament urbanístic, però que no quedin
fora d'ordenació, s'hi han d'autoritzar les obres de consolidació i rehabilitació i
els canvis d'ús, sempre d'acord amb les condicions bàsiques del nou
planejament.
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.- DENEGAR a Jean-Marc Lascaux, la llicència municipal per les obres
d'ampliació i reforma d'un habitatge situat a la carretera de Portbou, 135, atès
que no es tracta d’un habitatge unifamiliar, sinó d’un edifici plurifamiliar que es
troba en situació de volum disconforme.
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Desfavorable

ACTA JUNTA JGL

1.3 URBANISME, OBRES I ACTIVITATS. Expedient 2797/2019. Llicències
Urbanístiques denegant llicència obres ampliació i reforma

Número: 2020-0004 Data: 17/04/2020

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.- DONAR-SE PER ASSABENTATS de la proposta emesa per la
Policia Local.
Segon.- ENCARREGAR a la Brigada Municipal que desplacin les pilones que
hi ha abans i enfront del garatge, 0,50 metres cadascuna, per tal que els
vehicles disposin de més espai per maniobrar i accedir a l’aparcament.
Tercer.- DONAR TRASLLAT al Cap de la Brigada Municipal als efectes
pertinents.

Segon.- APROVAR la liquidació número 2063000071 per un import de
320,68.- euros, corresponent a la taxa administrativa.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a l'interessat.
Quart.-. DONAR-NE TRASLLAT a la policia local."

1.3 URBANISME, OBRES I ACTIVITATS. Expedient 2488/2019. Llicències
d'Ocupació donar de baixa liquidació
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

1.3 URBANISME, OBRES I ACTIVITATS. Expedient 2730/2019. Llicències
d'Ocupació Pilones c/ La Farella
Desfavorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“Olga Tramunt Albert, actuant en nom i representació de CP La Farella, 34,

mitjançant escrit RE 2019-E-RE-950, de data 7 d’octubre de 2019, sol·licita
que s’instal·li un sistema de pilones mòbils, donant accés només als veïns del
carrer La Farella, ja que els cotxes i camions, al tractar-se d’un carrer sense
sortida, utilitzen part del carrer per maniobrar i piquen les portes, provocant un
soroll insuportable tan de dia com de nit.
La Policia Local, en data 23 d’octubre de 2019, ha emès informe desfavorable,
fent constar que aquest carrer, a part dels veïns de la zona, també l’utilitzen

Número: 2020-0004 Data: 17/04/2020
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llicència a José Álvaro Rocabruna, per canviar la placa de gual número 625,
que estava deteriorada, situada a l’habitatge del carrer Major, 14, amb la
condició que entregués la placa donada de baixa.
José Álvaro Rocabruna, mitjançant escrit RE 2019-E-RC-7438, de data 16 de
novembre de 2018, va sol·licitar la baixa de la liquidació número 1902009344,
corresponent a la nova placa de gual, per un import de 30,50.- euros, atès que
va renunciar a l’obtenció de la nova placa. I no va entregar la deteriorada.
L’òrgan competent per a resoldre les sol·licituds de llicències és l’AlcaldePresident de la Corporació d’acord amb el que disposa l’article 21.1.q) de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, que va
delegar la facultat a la Junta de Govern Local.
Per tot això, el la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- ANUL·LAR la liquidació número 1902009344, per un import de
30,50.- euros, corresponent a la taxa per expedició de plaques de
senyalització, atès que la persona interessada ha renunciat a canviar la placa
número 625 que té deteriorada.
Segon.- DONAR TRASLLAT a l’àrea econòmica.
Tercer.-NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada.”

ACTA JUNTA JGL

“La Junta de Govern, en sessió de data 12 de novembre de 2019, va concedir

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“Anton Goergen, mitjançant escrit RE 2019-E-RC-7514, de data 25 de

novembre de 2019, sol·licita llicència per pintar una reserva de via pública de
5 metres, a l’altre costat de carrer, per tal de poder maniobrar al entrar al
garatge de la finca situada al carrer Grifeu, 37.
La Policia Local, en data 10 de gener de 2020, ha emès informe fent constar
que la porta de garatge no disposa de placa de gual.
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.- DENEGAR la llicència a Anton Goergen, per la reserva de via pública
a l’altre costat del carrer del garatge situat al carrer Grifeu, 37, atès que no
disposa de placa de gual.
Segon.- INFORMAR a Anton Goergen, que per tal de disposar d’una reserva
de via pública, haurà de sol·licitar abans una placa de gual.
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada.”

Número: 2020-0004 Data: 17/04/2020

Desfavorable
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1.3 URBANISME, OBRES I ACTIVITATS. Expedient 3153/2019. Llicències
d'Ocupació. linia groga c/ Grifeu

ACTA JUNTA JGL

els usuaris de la platja La Farella i cales properes, els usuaris del camí de
Ronda GR-92, els clients de l’empresa de lloguer d’apartaments, i els clients
del bar restaurant.
En el mateix informe fa constar que tenint en compte els motius exposats per
la persona interessada, des d’aquesta policia es realitzaran les actuacions
necessàries per tal de minimitzar les conductes incíviques.
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 la CP Farella, 34, per
instal·lar pilones mòbils que donin només accés als veïns del carrer La
Farella, d’acord amb l’informe emès per la Policia Local.
Segon.- COMUNICAR a la CP Farella, 34, que la policia realitzarà les
actuacions necessàries per tal de minimitzar les conductes incíviques que es
produeixen al carrer.
Tercer.- DONAR TRASLLAT a la Municipal als efectes pertinents.
Quart.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada.”

1.3 SERVEI D'URBANISME, OBRES I ACTIVITATS. APROVACIÓ de
l'Avantprojecte del contracte de serveis del concurs de projectes Residència
Geriàtrica i Centre de dia
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
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iniciar expedient de contracte de serveis, modalitat concurs de projectes, amb
intervenció de Jurat, per seleccionar la proposta que servirà de base per a la
redacció del projecte bàsic i executiu, i, si escau, posterior direcció de les
obres, per procediment restringit, tramitació ordinària.
Per Acord de la Junta de Govern de data 11 de gener de 2019, es van aprovar
els Plec de Bases econòmic administratives i el Plec de Bases Tècniques del
Concurs de Projectes per la Redacció d’avantprojecte, projecte bàsic i
executiu i si escau, posterior direcció de les obres de la Residència Geriàtrica i
Centre de Dia de Llançà.
Realitzats els actes previstos per a la Fase 1 i la Fase 2 del procediment de
licitació, amb les valoracions tècniques i els informes corresponents
dictaminats Jurat constituït a l’efecte, així com els tràmits regulats al Plec de
Bases Econòmic Administratives, en data 24 d’octubre de 2019, per acord de
Junta de Govern Local es va adjudicar el contracte de serveis per a la
redacció de l’avantprojecte (encàrrec A) i per la redacció del projecte bàsic
(encàrrec B) i executiu (encàrrec C) de la Residència Geriàtrica i Centre de
Dia de Llançà, a l’empresa MIBA Architects, SLP i, en data 12 de novembre de
2019, les parts implicades van procedir a formalitzar-lo.
D’acord amb els Plec de Bases econòmic administratives, el Plec de Bases
Tècniques del Concurs i el contracte, la redacció de l’Avantprojecte s’ha de
realitzar en el termini d’un mes des de la formalització de l’encàrrec i, pas
previ a la redacció del Projecte Bàsic, el contractista haurà d’observar les
determinacions derivades de l’anàlisi de l’avantprojecte per part dels serveis
tècnics de l’Ajuntament.
En data 19 de desembre, mitjançant RE 2019-E-RE-1584, Antonio Montes i
Boada, en representació de l’empresa MIBA ARCHITECTS, SLP i en qualitat
d’Administrador únic, ha presentat la documentació de l'Avantprojecte de la
construcció d'una Residència Geriàtrica i Centre de Dia a Llançà i el seu
Estudi Geotècnic per a la seva revisió i aprovació per part de l’Ajuntament de
Llançà.
En data 3 de març de 2020, l’Arquitecte Assessor municipal ha emès informe
favorable de l’Avantprojecte presentat i ho ha expressat de la següent
manera: una vegada analitzat el projecte, s’informa en sentit FAVORABLE a
l’adequació del projecte a la normativa vigent i al plec de bases del concurs i
es condiciona la redacció del Projecte al compliment de les determinacions
contingudes en aquest, als Plecs. No obstant, i com a advertiment a tenir en
compte en els treballs de redacció del Projecte Bàsic, el mencionat informe
estableix que “el projecte bàsic ha de possibilitar l’ampliació de l’edificació
prevista per acollir a un total de 120 residents així com els aparcaments
previstos i s’ha d’ajustar al pressupost previst a l’oferta”.

ACTA JUNTA JGL

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

Número: 2020-0004 Data: 17/04/2020

ACTA JUNTA JGL

De conformitat amb el que disposa la Disposició Addicional Segona de la Llei
9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es
traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014,
aquesta Junta de Govern Local adopta el següent,
ACORD:
Primer. APROVAR els documents que configuren l’Avantprojecte per la
construcció d'una Residència Geriàtrica a Llançà i el seu Estudi Geotècnic,
presentat en data 19 de desembre de 2019 per Antonio Montes i Boada, en
representació de l’empresa MIBA ARCHITECTS, SLP i en qualitat
d’Administrador únic, i ADVERTIR que el Projecte Bàsic haurà d’ajustar-se a
les determinacions contingudes en els Plecs del contracte, a la seva oferta, a
l’Avantprojecte aprovat i haurà de possibilitar l’ampliació dels aparcaments i
l’edificació prevista per donar cabuda a un total de 120 residents.
Segon.- COMUNICAR a l’empresa contractada que disposen de tres mesos a
comptar des de la data de notificació del compliment de les condicions
suspensives de l’Avantprojecte per a redactar el Projecte Bàsic de la
Residència Geriàtrica i Centre de Dia de Llançà i que constitueix l’encàrrec B.
Tercer.- DONAR TRASLLAT de l’esmentat acord al Servei d’Intervenció
municipal per aprovar i fer efectiva la despesa de 29.446,56€ IVA inclòs en
concepte d’honoraris, un cop presentada la factura, i que desglossada
correspon a:
18.997€ IVA inclòs, corresponent al preu ofert dels Honoraris de
l’Encàrrec A.
10.449,56€ IVA inclòs, corresponent al 20% del preu dels honoraris
ofertats per la realització de l’Encàrrec B, 52.247,80€ IVA inclòs.
Quart. NOTIFICAR aquest acord a l’adjudicatari del contracte.”

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

"Sorea Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas SAU, mitjançant escrit
RE 2019-E-RE-1333, de data 18 de noviembre de 2019, presenta relació
individualitzada, d'abonats domèstics del servei municipal que tenen rebuts
pendents de liquidar amb la referencia 2682409.
Es comunica la interrupció de subministrament, d'acord amb l'article 49 del
Reglament del servei municipal d'abastament domiciliari d'aigua a Llançà.
D'acord amb la Llei 24/2015 del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar
l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, s'adjunten
informes emesos pel Serveis Socials.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- DONAR-SE per assabentats de la interrupció de subministrament
d'aigua dels deutors que consten a la relació amb la referència 2682409.
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2.3 SERVEIS I INFRAESTRUCTURES. Expedient 3090/2019. Proveïment
d'Aigües (Baixa)

Segon.- COMUNICAR a Sorea SA, que d’acord amb l’informe emès pels
Serveis Socials, cap usuari es troba en risc d’exclusió residencial segons els
criteris establerts per la Llei 24/2015 del 29 de juliol, de mesures urgents per a
afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a Sorea SAU."

2.3 SERVEIS I INFRAESTRUCTURES. Expedient 3092/2019. Proveïment
d'Aigües (Baixa)

2.3 SERVEIS I INFRAESTRUCTURES. Expedient 450/2020. Proveïment d'Aigües
(Baixa)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Sorea Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas SAU, mitjançant escrit
RE 2020-E-RE-346, de data 18 de febrer de 2020, presenta relació
individualitzada, d'abonats no domèstics del servei municipal que tenen rebuts
pendents de liquidar amb la referència 2711739.
Es comunica la interrupció de subministrament, d'acord amb l'article 49 del
Reglament del servei municipal d'abastament domiciliari d'aigua a Llançà.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
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Sorea Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas SAU, mitjançant escrit
RE 2019-E-RE-1352, de data 21 de noviembre de 2019, presenta relació
individualitzada, d'abonats domèstics del servei municipal que tenen rebuts
pendents de liquidar amb la referencia 2661066 i 2661065.
Es comunica la interrupció de subministrament, d'acord amb l'article 49 del
Reglament del servei municipal d'abastament domiciliari d'aigua a Llançà.
D'acord amb la Llei 24/2015 del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar
l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, s'adjunten
informes emesos pel Serveis Socials.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- DONAR-SE per assabentats de la interrupció de subministrament
d'aigua dels deutors que consten a la relació amb la referència 2661066 i
2661065.
Segon.- COMUNICAR a Sorea SA, que d’acord amb l’informe emès pels
Serveis Socials, cap usuari es troba en risc d’exclusió residencial segons els
criteris establerts per la Llei 24/2015 del 29 de juliol, de mesures urgents per a
afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a Sorea SAU.

Número: 2020-0004 Data: 17/04/2020

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA JUNTA JGL

Favorable

Primer.- DONAR-SE per assabentats de la interrupció de subministrament
d'aigua dels deutors que consten a la relació amb la referència 2711739.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a Sorea SAU

2.4 ENSENYAMENT. Expedient 436/2020. Butlletí anàlisis mes de febrer 2020
Llar d'infants
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

4.4 ESPORTS - Expedient 3138/2019. Subvencio 2020- Club Nàutic
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Número: 2020-0004 Data: 17/04/2020

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, mitjançant escrit RE 2020-ERE-343, de data 17/02/2020 19:06, presenta Butlletí análisis d’aliments de la
Llar d’infants “el patinet” de Llançà corresponent al mes de febrer de 2020,
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.”

ACTA JUNTA JGL

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

mitjançant escrit RE núm. 2019-E-RE-1416 de data 29/11/2020 11:52, 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 2020 una subvenció per import de
1.620 € en concepte del Casal Esportiu, una subvenció per import de 1.350€
en concepte del curs de vela, una subvenció per import de 140€ en concepte
de neteja submarina, una subvenció per import de 1.080€ en concepte de
marcatge de tonyines i una subvenció per import de 180€ en concepte de
concurs pesca.
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, la Junta de Govern Local
ACORDA:
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"Carles Ferrandez Torrent actuant en representació del Club Nàutic ,

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

"MARIA ANA FAYET NEGRE, actuant en nom i representació de Associació

de Puntaires de Llança, mitjançant escrit RE 2020-E-RE-348, de
data 18/02/2020 10:14, sol·licita la subvenció 2020 que tenen concedida per
activitats varies de l’associació.
La sol·licitud compleix els requisits de l'article 7, i acompanya la documentació
assenyalada a l'article 10 de l'Ordenança general reguladora de la concessió
de subvencions de l'Ajuntament de Llançà.
Consta en el pressupost per a l'exercici 2020 una subvenció per import de
2.750 € en concepte d'ajut directe per l’associació de puntaires.
És d'aplicació la normativa prevista a la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions, el Real Decreto 887/2006, de 21 de juliol, pel que
s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, General de Subvencions, i
l'Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions de
l'Ajuntament de Llançà.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- CONCEDIR a l’ Associació de Puntaires 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
2020.
Segon.- AUTORITZAR el pagament a l’Associació de Puntaires de la
subvenció per import de 1.375 €, corresponent del 50% de la subvenció, amb
càrrec a l'aplicació pressupostària 480.00.330, del pressupost municipal per
l'exercici 2020.
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.
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Favorable

ACTA JUNTA JGL

5.1 CULTURA. Expedient 481/2020. Subvencions 2020- Coral Palandriu

Número: 2020-0004 Data: 17/04/2020

Primer.- CONCEDIR al Club Nàutic, una subvenció per import de 1.620 € en
concepte del Casal Esportiu, una subvenció per import de 1.350€ en concepte
del curs de vela, una subvenció per import de 140€ en concepte de neteja
submarina, una subvenció per import de 1.080€ en concepte de marcatge de
tonyines i una subvenció per import de 180€ en concepte de concurs pesca,
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
Segon.- NOTIFICAR el present acord a l'interessat."

Cinquè.- NOTIFICAR el presenta acord a l'interessat."

5.2 BENESTAR SOCIAL Expedient 438/2020. Ajut econòmic taller de gimnàs al
Casal Cultural del Port

Antoni Godoy i Tomàs, actuant en nom i representació de CASAL CULTURAL
DEL PORT DE LLANÇÀ, mitjançant escrit RE 2020-E-RC-558, de
data 17/02/2020, sol·licita ajut econòmic per a les classes de gimnàs 2019
-2020.
La Interventora acctal. ha emès informe que en el pressupost per a l’exercici
2020 consta consignació pressupostària suficient per a la despesa proposada
per un import màxim de 3.456.-€ exempt d’IVA amb càrrec a l’aplicació
pressupostària número 2020/231.48.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- APROVAR l’atorgament de l’ajut econòmic al Casal Cultural del Port
de Llançà, per import de 3.456 € en concepte d’aportació per a l’exercici
2020, per al Taller de gimnàstica 2019- 2020.
Segon.- ORDENAR el pagament de 3.456 € en concepte d’ajut econòmic al
Casal Cultural del Port de Llançà, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
2020/231.48.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord al sol.licitant i TRASLLADAR-LO a
l’Àrea d’Intervenció.”

Número: 2020-0004 Data: 17/04/2020

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA JUNTA JGL

Favorable

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

L'article 115 de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes, estableix com a
competència municipal vigilar i vetllar per les normes i instruccions dictades per
l’Administració de l’Estat sobre salvament i seguretat de les vides humanes.
Com a conseqüència de les competències municipals, des de l’Ajuntament de
Llançà s’assumeix la necessitat de garantir la seguretat del bany en les seves
platges, mitjançant intervencions d’interès com és vetllar per la prevenció, vigilància,
salvament i socorrisme a les platges del municipi, amb personal adequat i capacitat
per desenvolupar les funcions que pertoquen.
S’ha redactat la Memòria justificativa del contracte a realitzar.
La necessitat del contracte es justifica en vetllar per la prevenció, vigilància,
salvament i socorrisme a les platges del municipi, en aquelles on hi ha més
afluència d’usuaris, i que són la Platja del Port i la Platja de Grifeu, i amb personal
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5.2 BENESTAR SOCIAL Expedient 399/2020. Contractació "Servei de prevenció,
vigilància, salvament i socorrisme a les platges"s

especialitzat en la matèria.
Per la Intervenció municipal s’ha emès informe favorable a l’execució del contracte,
assenyalant l’òrgan competent i fent constar que consta consignació pressupostària
suficient per a la despesa proposada a l’aplicació pressupostària 2020/231.227.06.
Pels següents exercicis pressupostaris, s’haurà de preveure consignació suficient
per a l’execució del contracte en l’aprovació dels pressupostos corresponents.
Per la Secretaria municipal s’ha emès informe jurídic fent contar el procediment
administratiu per a dur a terme la contractació.
Les característiques del contracte són les següents:

Número: 2020-0004 Data: 17/04/2020

Consta a l’expedient informe tècnic sobre la conveniència de no efectuar la divisió
en lots per les característiques del contracte.
Per l'import del contracte es proposa l'adjudicació mitjançant procediment obert no
harmonitzat, de tramitació ordinària.
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de
conformitat amb la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament
jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer. APROVAR L’EXPEDIENT per a la contractació del servei de prevenció,
vigilància, salvament i socorrisme a les platges de Llançà, mitjançant procediment
obert no harmonitzat, tramitació ordinària.
Segon. APROVAR LA DESPESA proposada, amb càrrec de la consignació
pressupostària 2020/231.227.06 de l’exercici anualitat 2020.
Pels següents exercicis pressupostaris, s’haurà de preveure consignació suficient
per a l’execució del contracte en l’aprovació dels pressupostos corresponents.
Tercer. APROVAR ELS PLECS de Clàusules Administratives Particulars i Plec de
Prescripcions Tècniques que regiran el contracte.
Quart. PUBLICAR l'anunci de licitació en el perfil de contractant amb el contingut
contemplat en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic.
Cinquè. Designar als membres de la Mesa de contractació i publicar la seva
composició en el perfil de contractant:
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Tipus de contracte: contracte de serveis
Objecte del contracte: “ Servei de prevenció, vigilància, salvament i socorrisme a les platges”
Procediment de contractació: obert
Tipus de Tramitació: ordinària
Codi CPV: 92332000-7 serveis de platges
Valor estimat del contracte: 188.414,16 €
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 47.103,54 €
IVA 21 %: 9.891,74 €
Pressupost base de licitació IVA inclòs: 56.995,28 €
Durada del contracte: 1 any
Pròrroga: 3 anys
Lots: no es preveu la divisió en lots del contracte

ACTA JUNTA JGL

Característiques del contracte:

- Francesc Guisset i Lagresa, que actuarà com a President de la mesa.
- Carles Fita i Alegre, Vocal (Secretari de la Corporació).
- Sara Gutiérrez i Giner, Vocal (Interventora acctal. de la Corporació).
- Sónia Sarola i Vila, Vocal (regidora).
- Sílvia Tabernero i Jódar, que actuarà com a Secretària de la Mesa.
Sisè. PUBLICAR en el Perfil de contractant tota la documentació integrant de
l'expedient de contractació, així com el Plec de clàusules administratives particulars
i el Plec de Prescripcions Tècniques.

6.1 JOVENTUT.Expedient 250/2020. SUBVENCIÓ CARROSSES

presentades en aquest Ajuntament per tal de rebre la subvenció de carrosses
de carnaval 2020.
En total s’han presentat 25 sol·licituds que corresponien a carrosses.
En el pressupost per a l’exercici 2020, existeix consignació suficient per
atendre aquestes peticions, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
480.00.330.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA :
Primer.- AUTORITZAR el pagament de les quantitats que s’indiquen, als
sol·licitants que es relacionen a continuació:
NÚM. NOM CAP COLLA NOM COLLA IMPORT
Núm. Nom Cap colla
Nom Colla
1
LIDIA FERRER
ELS PLAN B
2
EVA M. LACLETA
XIXAREL·LO
3
ISABEL PEREZ DEL RIO
PETER PAN
4
MIREIA PI
LLANÇA’TS
LA COLLA D’EN BARTOLO
5
JUAN ANTONIO PEREIRA
6
EVA APARICIO
WALLYS
7
ANA VANESA SOLTERO
LLANÇÀ CONFETI
8
LAURA CHACÓN
GREASE PART
9
JOANA CANALETA
PIM PAM PUN
10
EVA HERNANDEZ
EGIPCIS
11
LAURA SERRANO
Ass. Joves Vilamallenks
12
RAQUEL PACREU
DESPERDIGAT7S
13
JANA RODRIGUEZ
EL CARTEL DE GARBET
14
JOB FALCO
ELS PUNKS
15
MIQUEL SUAREZ
COLLA GARRIGUELLA

Import
150€
150€
150€
150€
150€
150€
150€
150€
150€
150€
150€
150€
150€
150€
150€

ACTA JUNTA JGL

“En data 24 de febrer de 2020, s’ha procedit a revisar totes les sol·licituds

Número: 2020-0004 Data: 17/04/2020

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
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Favorable

16
17
18
19
20
21
22

MIREIA SOLER
THAIS DEL RIO
NEREA SIMON
MARIVI MATO
VERONICA LADERO
LAURA SANTA MARTA
DAVID SANTIAGO

RUMBEROS
PIRULETA
MASKBRILLI
LA COLLA DEL FUET
ELS INSPIRATS
LAS TERMOSTATOS
PALLASSOS

150€
150€
150€
150€
150€
150€
150€

Nom Colla
CAÇAFANTASMES
SPACE
LOS SAW

Import
150€
150€
150€

Tercer.- NOTIFICAR als interessats i DONAR COMPTE al Servei d’
intervenció als efectes pertinents.”

6.1 JOVENTUT. Expedient 385/2020. ús sala polivalent per cloenda joventut
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Joan Manel Martos Fuentes, Director de l’ INS Llançà, ha presentat escrit de
data 18/02/2020 , 2020-E-RE-352, autoritzant l’ús de la sala Polivalent del
centre, l’11 d’abril de 2020, al matí, per dur a terme la cloenda de la festa jove,
en cas de mal temps.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Únic.- DONAR – SE per assabentats de l’autorització de l’INS Llançà”.

6.2 FAMÍLIA I DONA Expedient 541/2020. Registres borsa voluntariat (punt Lila)M.Alejandra López
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“ MARIA ALEJANDRA LOPEZ MONCADA, mitjançant escrit RE 2020-E-RC-

146, de data 17/01/2020 13:30, sol·licita forma part de la borsa de voluntariat
del Punt Lila., ha signat el Conveni de col·laboració per a realitzar activitats de
voluntariat del punt lila, de forma gratuïta i responsable, i ha declarat no estar
inhabilitat per a les funcions publiques per sentencia ferma.
Vist el que disposa el Reglament de l'Agrupació Local de Voluntaris de Serveis
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Nom Cap colla
JORDI GARCIA
ISABEL BELTRAN MENA
ISMAIL MAKHLOUFI

ACTA JUNTA JGL

Núm.
1
2
3

Número: 2020-0004 Data: 17/04/2020

Segon.- DENEGAR la subvenció als sol·licitants que es relacionen a
continuació, per no cumplir la condició de carrossa.

Municipals de Llançà, i de conformitat amb allò establert a la ley 45/2015, de
14 d’octubre, de Voluntariado, i la Llei 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i
de foment de l’associacionisme.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA :
Primer.- APROVAR el conveni de col·laboració i INCORPORAR a Maria
Alejandra López Moncada en l'Agrupació Local de Voluntaris de Serveis
Municipals de l'Ajuntament de Llançà- Punt Lila, i donar-lo d’alta en el Registre
Municipal de Voluntaris.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a la interessada i DONAR TRASLLAT a
l’àrea de Cultura i Voluntariat, als efectes oportuns.”

“ TANIA ALCANTARA RUEDA, mitjançant escrit RE 2019-E-RE-859, de

data 26/09/2019 09:30 , sol·licita forma part de la borsa de voluntariat del Punt
Lila., ha signat el Conveni de col·laboració per a realitzar activitats de
voluntariat del punt lila, de forma gratuïta i responsable, i ha declarat no estar
inhabilitat per a les funcions publiques per sentencia ferma.
Vist el que disposa el Reglament de l'Agrupació Local de Voluntaris de Serveis
Municipals de Llançà, i de conformitat amb allò establert a la ley 45/2015, de
14 d’octubre, de Voluntariado, i la Llei 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i
de foment de l’associacionisme.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA :
Primer.- APROVAR el conveni de col·laboració i INCORPORAR a Tània
Alcantara Rueda en l'Agrupació Local de Voluntaris de Serveis Municipals de
l'Ajuntament de Llançà- Punt Lila, i donar-lo d’alta en el Registre Municipal de
Voluntaris.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a la interessada i DONAR TRASLLAT a
l’àrea de Cultura i Voluntariat, als efectes oportuns.”

6.2 FAMÍLIA I DONA . Expedient 544/2020. Registres borsa voluntariat (punt
lila)- Fernando Fernadez
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“ FERNANDO FERNANDEZ SORIANO, mitjançant escrit RE 2019-E-RE-856,

de data 25/09/2019 15:12, sol·licita formar part de la borsa de voluntariat del
Punt Lila., ha signat el Conveni de col·laboració per a realitzar activitats de
voluntariat del punt lila, de forma gratuïta i responsable, i ha declarat no estar
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Favorable

Número: 2020-0004 Data: 17/04/2020

6.2 FAMÍLIA I DONA . Expedient 543/2020. Registres borsa voluntariat (punt
lila)- Tània Alcantara

Número: 2020-0004 Data: 17/04/2020
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inhabilitat per a les funcions publiques per sentencia ferma.
Vist el que disposa el Reglament de l'Agrupació Local de Voluntaris de Serveis
Municipals de Llançà, i de conformitat amb allò establert a la ley 45/2015, de
14 d’octubre, de Voluntariado, i la Llei 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i
de foment de l’associacionisme.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA :
Primer.- APROVAR el conveni de col·laboració i INCORPORAR a Fernando
Fernandez Soriano, en l'Agrupació Local de Voluntaris de Serveis Municipals
de l'Ajuntament de Llançà- Punt Lila, i donar-lo d’alta en el Registre Municipal
de Voluntaris.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a l’ interessat i DONAR TRASLLAT a
l’àrea de Cultura i Voluntariat, als efectes oportuns.”

