Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2020/8

Junta de Govern Local

Ordinària

Data

21 / de maig / 2020

Durada

Des de les 9:00 fins a les 12:30 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 President
obre la sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en
l’ordre del dia
A) PART RESOLUTIVA

Aprovació de l'acta de la sessió anterior, de data 6-05-2020
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
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Tipus de convocatòria

Número: 2020-0008 Data: 04/06/2020

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA JUNTA JGL

Francesc Guisset i Lagresa (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 04/06/2020
HASH: 7acd15eded20ff6f6d60a4ce3c670bd5

Carles Fita i Alegre (1 de 2)
Secretari General
Data Signatura: 04/06/2020
HASH: c6c8b4b890eec2123365dc3ae52cdaac

ACTA

Es dona per llegida l'acta de la sessió anterior, de data 6-05-2020, que ha
estat tramesa junt amb la convocatòria i s'aprova per unanimitat, sense
esmenes.

1.2.-HISENDA- Expedient 870/2020. Aprovació del Padró Fiscal Centre de Dia
àpats

“En data 7 de maig d’enguany, s’ha generat el padró del Centre de Dia
corresponent als àpats que es porten a domicili dels mesos de març i abril de
2020, per un import de 665,00.-€, que comença pel rebut número 2033000054
a nom de la Sra. Rosa López Murgadas, i que acaba pel rebut número
2033000058 a nom del Sr. José Vegas Ramos.
El número assignat a l’expedient és: 870/2020.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer. - APROVAR el padró del Centre de Dia corresponent als àpats que es
porten a domicili dels mesos de març i abril de 2020, per un import de
665,00.€€, que comença pel rebut número 2033000054 a nom del Sr. Rosa
López Murgadas, i que acaba pel rebut número 2033000058 a nom del Sr.
José Vegas Ramos.
Segon.- DONAR TRASLLAT al departament de Recaptació per a la seva
tramitació.”

1.2 HISENDA -Expedient 877/2020. Compensació de Deutes S. Musquera finca
Av. Europa 43
Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Aquest Ajuntament manté vigent amb el senyor Santiago Musquera
Musquera, un conveni d’utilització de la finca situada a l’Av Europa, 43,
corresponent a ús municipal destinat a aparcament, a canvi de la
compensació del rebut de l’IBI.
Consta pendent de pagament el rebut en concepte d’IBI per a 2020, número
2014005097 per import de 66,35.-€ per la finca situada a l’Av Europa, 43.
En l’actualitat aquesta finca s’està utilitzant per aquest Ajuntament per a l’ús
convingut.
Consta informe d’Intervenció emès, en el sentit que consta en l’expedient, en
relació als requisits per a poder realitzar la compensació de deutes.
L’article 71 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària,
estableix que els deutes tributaris d’un obligat tributari podran exigir-se total o
parcialment per compensació de crèdits reconeguts per un acte administratiu
a favor del mateix obligat, en les condicions que reglamentàriament
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Favorable

Número: 2020-0008 Data: 04/06/2020

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA JUNTA JGL

Favorable

s’estableixin. La compensació s’acordarà d’ofici o a instància de l’obligat
tributari.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- COMPENSAR el rebut a nom de Santiago Musquera Musquera en
concepte d’IBI per a 2020, número 2014005097 per import de 66,35.-€ per la
finca situada a l’Av Europa, 43 a canvi de la cessió d’ús convinguda amb
aquest Ajuntament.
Segon.- NOTIFICAR a l’interessat per al seu coneixement i efectes, i DONAR
TRASLLAT al servei de Recaptació i Tresoreria

1.2 HISENDA Expedient 878/2020. Compensació de Deutes INCASOL

En data 14 d’octubre de 2003, es va signar un conveni entre l’Ajuntament i
l’Incasòl, on es pactava, en el seu punt desè, que l’Ajuntament es
comprometia a establir una subvenció equivalent a les despeses econòmiques
que es poguessin derivar dels impostos municipals que graven els terrenys
mentre siguin propietat de l’INCASòL.
A data d’avui, consten expedits i pendents de pagament els rebuts següents a
nom de l’Institut Catala del Sòl amb les dades que es detallen:
Rebut
2014004728
2014004700
2014004692

Parcel.la
Pl esplanes 3
Garriguella, 25
Garriguella, 2

Import
582,93.-€
931,95.-€
261,31.-€

Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- DONAR DE BAIXA els rebuts que es detallen a continuació per a
l’exercici 2020 en concepte d’IBI a nom de l’Institut Català del Sòl, amb les
dades següents:
Rebut
Parcel.la
Import
2014004728
Pl esplanes 3
582,93.-€
2014004700
Garriguella, 25
931,95.-€
2014004692
Garriguella, 2
261,31.-€
Segon.- NOTIFICAR a l’interessat per al seu coneixement efectes i DONAR
TRASLLAT al departament de Recaptació.”
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En data 11 de maig de 2020, l’Institut Català del Sol, mitjançant registre
d’entrada número 1095, sol.licita la baixa dels rebuts de l’IBI del sector de les
Esplanes, segons un conveni signat en data 14 d’octubre de 2003.

Número: 2020-0008 Data: 04/06/2020

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA JUNTA JGL

Favorable

1.2 HISENDA - Expedient 858/2020. Proposta de Despesa
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“En data 4 de maig de 2020, el senyor Andreu Masferrer i Clariana, actuant en

nom i representació de SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento, S.A.,
arrendatària del Servei Municipal d’Abastament d’Aigua Potable de Llançà, va
presentar escrit amb registre d’entrada número 773, mitjançant el que sol.licita
l’aprovació de la liquidació corresponent al 1t trimestre de 2020 que té un
saldo favorable a l’Ajuntament per import de 24.149,83.-€

ACORDA:
Primer.- APROVAR la liquidació presentada per SOREA, Sociedad Regional
de Abastecimiento, S.A., corresponent al 1t trimestre de 2020, que té un saldo
favorable per l’Ajuntament per import de 24.149,83.-€
Segon.- NOTIFICAR el present acord a l’interessat i DONAR TRASLLAT del
mateix al departament de Tresoreria.”

1.2 HISENDA Expedient 891/2020. Compensació de Deutes Gopat del Vallès
Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Aquest Ajuntament manté vigent amb l’empresa Gopat del Vallès SL, un
conveni d’utilització de la finca situada al carrer Joan Maragall, 12,
corresponent a ús municipal com a magatzem de la Brigada Municipal, a canvi
de la compensació del rebut de l’IBI.
Consta pendent de pagament el rebut en concepte d’IBI per a 2020, número
2014004538 per import de 673,04.-€ per la finca situada al carrer Joan
Maragall, 12, referenciada 2704207.
En l’actualitat aquesta finca s’està utilitzant per aquest Ajuntament per a l’ús
convingut.
Consta informe d’Intervenció emès, en el sentit que consta en l’expedient, en
relació als requisits per a poder realitzar la compensació de deutes.
L’article 71 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària,
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Favorable

ACTA JUNTA JGL

Per tot això, aquesta Junta de Govern Local

Número: 2020-0008 Data: 04/06/2020

Un cop revisada la liquidació presentada, s’ha informat favorablement pels
serveis econòmics.

estableix que els deutes tributaris d’un obligat tributari podran exigir-se total o
parcialment per compensació de crèdits reconeguts per un acte administratiu
a favor del mateix obligat, en les condicions que reglamentàriament
s’estableixin. La compensació s’acordarà d’ofici o a instància de l’obligat
tributari.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:

1.2 HISENDA Expedient 893/2020. Compensació de Deutes PROMONTJUIC, SL
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Aquest Ajuntament manté vigent amb l’empresa Promontjuïc SL, un conveni
d’utilització de la finca situada a l’Av Europa 46-52, corresponent a ús
municipal com a aparcament municipal, a canvi de la compensació del rebut
de l’IBI.

ACTA JUNTA JGL

Segon.- NOTIFICAR a l’interessat per per al seu coneixement i efectes, i
DONAR TRASLLAT al servei de Recaptació i Tresoreria

Número: 2020-0008 Data: 04/06/2020

Primer.- COMPENSAR el rebut a nom de Gopat del Vallès SL en concepte
d’IBI per a 2020, número 2014004538 per import de 673,04.-€ per la finca
situada al carrer Joan Maragall, 12, referenciada 2704207 per la finca situada
al carrer Joan Maragall, 12, a canvi de la cessió d’ús.

En l’actualitat aquesta finca s’està utilitzant per aquest Ajuntament per a l’ús
convingut.
Consta informe d’Intervenció emès, en el sentit que consta en l’expedient, en
relació als requisits per a poder realitzar la compensació de deutes.
L’article 71 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària,
estableix que els deutes tributaris d’un obligat tributari podran exigir-se total o
parcialment per compensació de crèdits reconeguts per un acte administratiu
a favor del mateix obligat, en les condicions que reglamentàriament
s’estableixin. La compensació s’acordarà d’ofici o a instància de l’obligat
tributari.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
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Consta pendent de pagament els rebuts en concepte d’IBI per a 2020,
números 2014005414-5015 per import de 213,74 i 38,57.-€ respectivament
per la finca situada a l’Av Europa 46-52, referenciades 2604904-905.

ACORDA:
Primer.- COMPENSAR el rebut a nom de Promontjuïc SL en concepte d’IBI
per a 2020, número 2014005414-5415 per import de 213,74.-€ i 38,57.-€
respectivament, per la finca situada a l’Av Europa, 46-52, referenciades
2604904-905, a canvi de la cessió d’ús.
Segon.- NOTIFICAR a l’interessat per al seu coneixement i efectes, i DONAR
TRASLLAT al servei de Recaptació i Tresoreria

1.2 HISENDA Expedient 894/2020. Compensació de Deutes A. GARRIGA
MANERA

Aquest Ajuntament manté vigent amb el senyor Albert Garriga Manera, un
conveni d’utilització de la finca situada al carrer Estació, 1, corresponent a ús
municipal com a destí aparcament municipal, a canvi de la compensació del
rebut de l’IBI.
Consta pendent de pagament el rebut en concepte d’IBI per a 2020, número
2014013605 per import de 1.004,19.-€ i el rebut 2014013606 per import de
669,46.-€ per la finca situada al carrer Estació, número 1, referenciada
2204103.
En l’actualitat aquesta finca s’està utilitzant per aquest Ajuntament per a l’ús
convingut.

Número: 2020-0008 Data: 04/06/2020

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA JUNTA JGL

Favorable

L’article 71 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària,
estableix que els deutes tributaris d’un obligat tributari podran exigir-se total o
parcialment per compensació de crèdits reconeguts per un acte administratiu
a favor del mateix obligat, en les condicions que reglamentàriament
s’estableixin. La compensació s’acordarà d’ofici o a instància de l’obligat
tributari.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- COMPENSAR el rebut a nom de Albert Garriga Manera en
concepte d’IBI per a 2020, número 2014013605 per import de 1.004,19.-€ i el
rebut 2014013606 per import de 669,46.-€ per la finca situada al carrer
Estació, número 1, referenciada 2204103, a canvi de la cessió d’ús.
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Consta informe d’Intervenció emès, en el sentit que consta en l’expedient, en
relació als requisits per a poder realitzar la compensació de deutes.

En el cas que els rebuts, que consten domiciliats, fossin pagats pel titular,
s’efectuaria la corresponent devolució al mateix compte de càrrec.
Segon.- NOTIFICAR a l’interessat per al seu coneixement i efectes, i
DONAR TRASLLAT al servei de Recaptació i Tresoreria.

1.2 HISENDA Expedient 907/2020. Compensació de Deutes C. FALCO PEÑA
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Consta informe d’Intervenció emès, en el sentit que consta en l’expedient, en
relació als requisits per a poder realitzar la compensació de deutes.
L’article 71 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària,
estableix que els deutes tributaris d’un obligat tributari podran exigir-se total o
parcialment per compensació de crèdits reconeguts per un acte administratiu
a favor del mateix obligat, en les condicions que reglamentàriament
s’estableixin. La compensació s’acordarà d’ofici o a instància de l’obligat
tributari.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- COMPENSAR el rebut a nom de Carmen Falcó Peña en concepte
d’IBI per a 2020, número 2014004197 per import de 519,73.-€ per la finca
situada al carrer La Selva, 37, referenciada 2702208, a canvi de la cessió
d’ús.
Segon.- NOTIFICAR a la interessada per al seu coneixement i efectes, i
DONAR TRASLLAT al servei de Recaptació i Tresoreria

1.2 HISENDA Expedient 905/2020. Compensació de Deutes M.L. FALCO PEÑA

Número: 2020-0008 Data: 04/06/2020

En l’actualitat aquesta finca s’està utilitzant per aquest Ajuntament per a l’ús
convingut.
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Consta pendent de pagament el rebut en concepte d’IBI per a 2020, número
2014004197 per import de 519,73.-€ per la finca situada al carrer La Selva,
37, referenciada 2702208.

ACTA JUNTA JGL

Aquest Ajuntament manté vigent amb la senyora Maria Luisa i Carmen Falcó
Peña, un conveni d’utilització de la finca situada al carrer La Selva, 37,
corresponent a ús municipal com a destí aparcament municipal, a canvi de la
compensació del rebut de l’IBI.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Aquest Ajuntament manté vigent amb la senyora Maria Luisa Falcó Peña, un
conveni d’utilització de la finca situada al carrer Bernat Metge, 26,
corresponent a ús municipal com a destí aparcament municipal, a canvi de la
compensació del rebut de l’IBI.
Consta pendent de pagament el rebut en concepte d’IBI per a 2020, número
2014004198 per import de 1.184,87.-€ per la finca situada al carrer Bernat
Metge, 26, referenciada 2702207.
En l’actualitat aquesta finca s’està utilitzant per aquest Ajuntament per a l’ús
convingut.

Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:

Número: 2020-0008 Data: 04/06/2020

L’article 71 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària,
estableix que els deutes tributaris d’un obligat tributari podran exigir-se total o
parcialment per compensació de crèdits reconeguts per un acte administratiu
a favor del mateix obligat, en les condicions que reglamentàriament
s’estableixin. La compensació s’acordarà d’ofici o a instància de l’obligat
tributari.

ACTA JUNTA JGL

Consta informe d’Intervenció emès, en el sentit que consta en l’expedient, en
relació als requisits per a poder realitzar la compensació de deutes.

Segon.- NOTIFICAR a la interessada per al seu coneixement i efectes, i
DONAR TRASLLAT al servei de Recaptació i Tresoreria

1.2 HISENDA Expedient 915/2020. conveni de col·laboració a subscriure entre
l’Ajuntament de Llançà i Caixabank per a la prestació de l’assistència en el
cobrament de tributs i preus públics
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Aquest Ajuntament dins de l’àmbit de les competències conferides en matèria
tributaria d’acord amb la Ley 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de la Bases del
Régimen Local i del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
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Primer.- COMPENSAR el rebut a nom de Maria Luisa Falcó Peña en
concepte d’IBI per a 2020, número 2014004198 per import de 1.184,87.-€ per
la finca situada al carrer Bernat Metge, 26, referenciada 2702207, a canvi de
la cessió d’ús.

Locales, realitza la gestió integral i recaptació dels tributs, contribucions
especials, taxes i preus públics que li són propis de conformitat amb les
citades lleis i les ordenances municipals que les desenvolupen.
D’acord amb les esmentades normes, l’Ajuntament té la facultat de sol·licitar
l’assistència i col·laboració d’altres entitats per tal d’ampliar i agilitzar el seu
sistema de recaptació i cobrament de tributs i preus públics.

ACORDA:
Primer.- APROVAR el conveni de col·laboració a subscriure entre
l’Ajuntament de Llançà i Caixabank per a la prestació de l’assistència en el
cobrament de tributs i preus públics, en els termes que consta en l’annex
adjunt.
Segon.- FACULTAR l’Alcalde-President d’aquesta corporació, el Sr. Francesc
Guisset i Lagresa, per a la signatura del conveni.
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord a l’entitat bancària Caixabank.
Quart.- PUBLICAR l’esmentat acord a la pàgina web municipal en compliment
de la Llei 19/2013, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern.”

1.2 HISENDA Expedient 919/2020. Proposta de Despesa FACTURES MAIG
Favorable

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

ACTA JUNTA JGL

Consta a l’expedient l’esborrany del text del Conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament de Llançà i Caixabank per la prestació de serveis de col.laboració
en el cobrament de tributs i preus públics.

Número: 2020-0008 Data: 04/06/2020

Caixabank, com a entitat financera de primer ordre, disposa de
l’especialització així com dels recursos materials i humans necessaris per
prestar l’assistència en el cobrament abans esmentada i està interessada en
posar la seva infraestructura a disposició de l’Ajuntament amb aquesta
finalitat.

“Des de la Junta del dia 30 d’abril de 2020, s’han generat les següents

factures que necessiten ser aprovades per la Junta de Govern Local:
-FCC Medio Ambiente, S.A.U., amb número de factura 20SM1153/1000882
per import de 67.517,35€ corresponent al servei de recollida i neteja vial del
mes d’abril.
-Consell Comarcal de l’Alt Empordà, amb registre d’entrada número
2020/1065 i per import de 24.678,04€, corresponent a la liquidació per
utilització de l’abocador comarcal durant el mes de març.
El número assignat a l’expedient és: 919/2020.

Únic.- APROVAR les següents factures que s’han generat des de la junta del
30 d’abril de 2020:
-FCC Medio Ambiente, S.A.U., amb número de factura 20SM1153/1000882
per import de 67.517,35€ corresponent al servei de recollida i neteja vial del
mes d’abril.
-Consell Comarcal de l’Alt Empordà, amb registre d’entrada número
2020/1065 i per import de 24.678,04€, corresponent a la liquidació per
utilització de l’abocador comarcal durant el mes de març.”

1.3 SERVEIS D'URBANISME, OBRES I ACTIVITATS Expedient 170/2020.
Llicències Urbanístiques construcció piscina
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Manuel Rio Torres, actuant en nom i representació de Sal.lustià Herrero
Gomar, mitjançant escrit 2020-E-RE-109, de data 17 de gener de 2020, ha
sol·licitat llicència municipal per construir una piscina a la finca situada al
carrer Medes, 4.
L'arquitecte assessor municipal, en data 3 d'abril de 2020, ha emès informe
favorable amb condicionants.
Manuel Rio Torres, actuant en representació de Sal.lustia Herrero Gomar,
mitjançant escrit 2020-E-RE-776, de data 4 de maig de 2020, ha manifestat,
de manera expressa la seva conformitat amb què no se suspengui el termini
de tramitació de l'expedient, conforme amb la Disposició Addicional Tercera
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ACORDA:

ACTA JUNTA JGL

Per tot això, aquesta Junta de Govern Local

Número: 2020-0008 Data: 04/06/2020

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.

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.” Atès que recentment es va

concedir la llicència de primera ocupació a l’habitatge objecte de la llicència
per la construcció de la piscina, no es permetrà la tala de cap dels arbres

Número: 2020-0008 Data: 04/06/2020
Codi Validació: AJAYRG7GEQMDNTT93ZJY3ETLN | Verificació: https://llanca.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 11 de 20

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.- AUTORITAR la tramitació del procediment administratiu llicències
urbanístiques de conformitat amb la sol·licitud formulada de manera expressa
per l'interessat amb data 4 de maig de 2020, que consta incorporada a
l'expedient 170/2020.
Segon.- CONCEDIR a Sal.lustià Herrero Gomar, llicència municipal per
construir una piscina a la finca situada al carrer Medes, 4, d'acord amb el
projecte obrant a l'expedient subscrit per l'arquitecte Manel Rio Torres, visat.
La llicència queda condicionada al compliment dels condicionants generals i
els particulars següents:
A.- Abans d'iniciar les obres caldrà presentar:
1.- Un aval de runes per un import de 120,20.- euros.
2.- Un aval per un import de 1.200,00.- euros com a garantia d'urbanització.
B.- El desguàs de la piscina haurà d’anar connectat a la xarxa de
clavegueram.
C.- 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.
D.- S’haurà de donar compliment a 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.

ACTA JUNTA JGL

del Reial Decret 463, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a
la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19

existents a la finca, en el cas de que fos necessari al tala d’un arbre per la
col.locació de la piscina, s’haurà de sol.licitar la corresponent llicència
municipal de tala.

1.4 PROMOCIO ECONOMICA. eXP. 921/2020 Subvencions als establiments
comercials i negocis per la compra o instal·lació de mesures higièniques i de
seguretat davant la pandèmia COVID-19
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

L’Ajuntament de Llançà, dins del marc de les mesures econòmiques d'incentiu
i ajuda preses davant la pandèmia COVID-19, ha creat una borsa de
subvencions als comerços locals per fer front a les despeses derivades de
l’adopció de mesures de protecció i salut pública.
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Tercer.- APROVAR la liquidació número 2079000080 per un import de 63,00.euros, corresponent a la taxa per gestió de terres.
Quart.- APROVAR la liquidació número 2005000099 per un import de 299,46.euros, corresponent a l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
Cinquè.- APROVAR la liquidació número 2063000108 per un import de
108,65.- euros, corresponent a la taxa administrativa.
Sisè.- INFORMAR que en compliment de l'Ordre SND/385/2020, de 2 de
maig, per la qual se suspenen determinades activitats relacionades amb obres
d’intervenció en edificis existents en les quals existeixi risc de contagi per la
COVID-19 per a persones no relacionades amb l’activitat esmentada, la
llicència d'obres quedarà SUSPESA quan els treballs s'hagin d'efectuar en un
immoble en el que es trobin persones no relacionades amb l’obra i que, per
tenir-hi la residència o per raó de treball o d’altres, puguin interferir en
l’execució de l’obra, amb el moviment de treballadors i amb el trasllat dels
materials. No obstant això, aquesta suspensió queda exceptuada quan es
justifiqui que la realització de les obres tingui per objecte reparacions urgents
d'instal·lacions i avaries.
Aquesta suspensió mantindrà els seus efectes fins a la finalització de la
vigència de l’estat d’alarma i les seves possibles pròrrogues, o fins que
existeixin circumstàncies de salut pública que justifiquin una nova ordre
modificant-ne els termes.
Setè.- 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.
Vuitè.- NOTIFICAR el present acord a l'interessat.
Novè.- DONAR-NE TRASLLAT a la policia local.

ACTA JUNTA JGL

E.- Que s’haurà de tenir en compte la justificació del Decret 89/2010 pel qual
s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya
(PROGROC), esmentat en el punt tercer de l’informe emès pel tècnic
sotasignat en data de 17 de gener de 2020 .

D’acord amb el que disposa l’art. 22.2.c) de la Llei 38/2003 de 17 de
novembre, General de Subvencions, la Junta de Govern Local
ACORDA:

Tercer.- ESTABLIR que el termini per a la presentació de sol·licituds
començarà l'endemà de la publicació de la convocatòria al BOP i finalitzarà en
el termini d’un mes.
Quart.- De conformitat amb els termes previstos per la disposició addicional
tercera del RD 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma
per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19,
s’aixeca la suspensió en aquest expedient dels terminis per a la tramitació
dels procediments de les entitats del sector púbic, per causes d’interès
general.”

ACTA JUNTA JGL

Segon.- AUTORITZAR el crèdit i la despesa destinada a aquesta subvenció i
DOTAR una borsa per import de 60.000 € amb càrrec a l’aplicació
2020.432.48 del Pressupost del 2020.

Número: 2020-0008 Data: 04/06/2020

Primer.- APROVAR la convocatòria pública i les Bases específiques
reguladores de la subvenció en règim de concurrència competitiva, modalitat
concessió directa, per la compra o instal·lació de mesures higièniques i de
seguretat als establiments comercials i negocis amb atenció al públic i
adquisicions de material de protecció d’autònoms dins del Pla de reactivació
municipal de Llançà pel 2020, que s’adjunten com Annex del present acord i
que consten diligenciades en l’expedient.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“La Policia Local, arrel de les queixes rebudes en relació als vehicles que

estacionen al davant de l’immoble del c/La Creu, 14, va emetre, en data 7 de
febrer de 2020, un informe fent constar que la finca número 14 disposa de 2
portals de garatge amb les corresponents plaques de gual, amb un espai
entre les portes on s’estacionen vehicles que dificulten l’accés a l’immoble. En
el mateix informe, considera favorable instal·lar 3 pilones a la vorera, una a
cada costat de l’entrada de l’immoble i l’altre entre el número 12 i el número
14 per evitar que els vehicles estacionin a la vorera i per facilitar l’entrada i
sortida de l’immoble i els garatges.
L’arquitecte tècnic municipal, en data 17 d’abril de 2020, ha emès un informe
en el que es fa constar que, els immobles situat al número 14 als quals es fa
referencia, ambdós disposen de portals de garatge amb plaques de guals.
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1.5. INTERIOR- Expedient 664/2020. Llicències d'Ocupació - Vialitat C/ La Creu

ACORDA:
Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTAT de l’informe emès per la Policia
Local.
Segon.- ENCARREGAR a la Brigada Municipal que retiri les dues pilones
instal·lades a l’alçada del número 12, pintar una franja groga prohibint
l’estacionament des del número 16 del carrer La Creu fins a l’entrada del
carrer Unió i instal·lar una placa de prohibit parar i estacionar des del número
16 del C/La Creu fins a l’entrada del carrer Unió, d’acord amb l’informe emès
per l’arquitecte tècnic.
Tercer.- DONAR TRASLLAT d’aquest acord a la Policia Local."

4.4. Esports. Exp.656/2020. Aprovació Plecs contracte Casal esportiu
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

L’atenció als infants i joves constitueix una obligació ineludible de la societat i, en
particular dels poders públics.
El lleure i l’esport es considera un espai important de la vida dels individus i
fonamental en l’etapa del seu desenvolupament, i on l’adquisició d’hàbits serà clau
per a la construcció de la seva identitat.
Per tal d’afavorir l’esport entre els joves del municipi, es realitza cada estiu el Casal
esportiu.
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Per tot això, la Junta de Govern Local

ACTA JUNTA JGL

Així dons, en l’informe de l’arquitecte tècnic conclou que, vist que ambdós
portals tenen placa de gual, i que a l’altre costat de calçada ja hi ha
senyalització horitzontal de places d’aparcament, seria més respectuós amb la
vialitat i sobretot amb l’accessibilitat per la vorera, el fet de poder treure les
dues pilones existents davant del número 12, i col·locar una placa de prohibit
parar i estacionar al carrer des del número 16 fins a l’entrada del carrer Unió,
lloc a on s’estreny la vorera i la calçada i, si s’escau, pintar una franja groga
en tot el llarg de la vorera.

Número: 2020-0008 Data: 04/06/2020

També es deixa constància que actualment, a l’alçada del número 12, hi ha
dues pilones instal·lades damunt de la vorera, per evitar que els cotxes
estacionin, i al número 16, hi ha dues jardineres a la calçada per protegir
l’entrada de l’Hotel Beri.
En el mateix informe, es deixa palès que la vorera de davant del número
12,14,16 és una vorera d’1,20 m d’amplada sense comptar la vorada, i per
tant no disposa de l’amplada mínima per disposar cap element urbà, i en
aquest cas, per posar les pilones la vorera hauria de fer un mínim de 1,40m.

Constitueix l’objecte del contracte les prestacions necessàries per al
desenvolupament del servei per a la realització del Casal esportiu com a activitat
específica de lleure de titularitat municipal.
Per Provisió d’alcaldia s’ha informat que la necessitat administrativa a satisfer
mitjançant l’esmentat contracte es justifica en donar resposta a les famílies
afavorint la conciliació de la vida familiar i laboral durant el període de vacances
escolars estivals, alhora que fomentarà valors dels participants basats en l’esforç i la
superació i el treball en equip

Tipus de contracte: contracte de serveis
Objecte del contracte: “ Servei de Casal esportiu”
Procediment de contractació: obert simplificat
Codi CPV: 92620000-3 serveis relacionats amb l’esport
Valor estimat del contracte: 91.494,51 €
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 30.498,17 €
Pressupost base de licitació IVA inclòs: 36.902,78 €
Durada del contracte: 1 any
Pròrroga: 2 anys
Lots: no es preveu la divisió en lots del contracte

Tipus de Tramitació: ordinària

IVA 21 %: 6.404,61 €

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
simplificat, 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, i Disposició Addicional 8èna
del Reial Decret-llei 17/2020, de 5 de maig, pel que s’aproven mesures de suport
al sector cultural i de caràcter tributari per fer front a l’impacte econòmic i social del
COVID-2019, la Junta de Govern Local

Número: 2020-0008 Data: 04/06/2020

Característiques del contracte:
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Per la Secretaria municipal s’ha emès informe jurídic fent contar el procediment
administratiu per a dur a terme la contractació.

ACTA JUNTA JGL

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 2020/342.227.06.
Pels següents exercicis pressupostaris, s’haurà de preveure consignació suficient
per a l’execució del contracte en l’aprovació dels pressupostos corresponents.

ACORDA:
Primer. APROVAR L’EXPEDIENT per a la contractació del “Servei de Casal
esportiu”, mitjançant procediment obert simplificat, tramitació ordinària.
Segon. APROVAR LA DESPESA, amb càrrec de la consignació pressupostària del
2020, a l’aplicació pressupostària 2020/342.227.06.
Pels següents exercicis pressupostaris, s’haurà de preveure consignació suficient
per a l’execució del contracte en l’aprovació dels pressupostos corresponents.

Cinquè. Designar als membres de la Mesa de contractació i publicar la seva
composició en el perfil de contractant:
- Francesc Guisset i Lagresa, que actuarà com a President de la mesa o persona
en qui delegui.
- Carles Fita i Alegre, Vocal (Secretari de la Corporació).
- Sara Gutiérrez i Giner, Vocal (Interventora acctal. de la Corporació).
- Juanjo Serran i Báez, Vocal (regidor).
- Sílvia Tabernero i Jódar, que actuarà com a Secretària de la Mesa.

Número: 2020-0008 Data: 04/06/2020

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.
L'adjudicació quedarà condicionada a les autoritzacions que dictin les autoritats
sanitàries, reservant-se l'Ajuntament el dret a suspendre el procediment.

ACTA JUNTA JGL

Tercer. APROVAR ELS PLECS de Clàusules Administratives Particulars i Plec de
Prescripcions Tècniques que regiran el contracte.

5.1.CULTURA- Expedient 173/2020. Concessió de subvenció per adquisició de
fons en espècie SAB per la biblioteca Pere Calders
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“Vist l’informe de l’arxiver – bibliotecari de data 12 de maig de 2020. On

s’informa que en data 27 de març de 2020, es va publicar un Edicte de
notificació de resolució/acord de subvenció per part de la Oficina de suport a
la iniciativa cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
on es concedia a l’Ajuntament de Llançà la subvenció sol·licitada en espècie
per a l’adquisició de novetats editorials en català o occità destinades a les
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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.

biblioteques a través del SAB per a la biblioteca municipal Pere Calders per la
quantitat de 4.000 €. I que també es va rebre l’ordre del servei de biblioteques
de la Generalitat de Catalunya de gastar tota la quantitat concedida entre el 6 i
el 20 d’abril de 2020 fins a exhaurir la quantitat.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTATS de la concessió de la subvenció
sol·licitada en espècie per a l’adquisició de novetats editorials en català o
occità destinades a les biblioteques a través del SAB per a la biblioteca
municipal Pere Calders per la quantitat de 4.000 € per part de la Oficina de
Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya,.

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

La senyora Sònia Sarola i Vila , Regidora de Cultura d’aquesta corporació,
proposa a la Junta de Govern Local , l’adopció del següent :
“I vist l’informe de l’arxiver – bibliotecari de data 12 de maig de 2020. On

s’informa que el 27 d’abril de 2020, es va publicar un Edicte de notificació de
resolució/acord de subvenció per part de la Oficina de suport a la iniciativa
cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya on es
concedia a l’Ajuntament de Llançà la subvenció sol·licitada per a l’adquisició
de llibres i diaris per a la biblioteca municipal Pere Calders per la quantitat de
2.000 €.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTATS de la sol·licitud a la Oficina de
Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya, d’una subvenció de 2.000 € per destinar la quantitat a l’adquisició
de diaris i setmanaris durant l’estiu per els serveis d’extensió bibliotecària
concretament per a la Biblioplatja del Port.
Segon.- ACCEPTAR expressament l’esmentada subvenció”.

5.2. BENESTAR SOCIAL. Exp. 2475/2019. Aprovació Plecs contracte dinamització
Casal Pensionista

Número: 2020-0008 Data: 04/06/2020

Favorable
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5.1. CULTURA- . Expedient 174/2020. concessió subvenció diaris i revistes
biblioteca

ACTA JUNTA JGL

Segon.- ACCEPTAR expressament l’esmentada subvenció”.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“ El Casal del Pensionista ha de contractar els serveis de gestió i dinamització del

Casal i la prestació de determinats serveis adreçats al col·lectiu de la gent gran del
municipi de Llançà.

Per la Secretaria municipal s’ha emès informe jurídic fent contar el procediment
administratiu per a dur a terme la contractació.
Les característiques del contracte són les següents:
Tipus de contracte: contracte de serveis
Objecte del contracte: “Servei de gestió i dinamització del Casal del pensionista, i altres prestacions
destinades a persones grans”
Procediment de contractació: obert simplificat
Tipus de Tramitació: ordinària
Codi CPV: 85320000-8 serveis socials
Valor estimat del contracte: 51.200 € (tres anualitats + 1 any pròrroga)
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 38.400 €
IVA 21 %: 8.064 €
Pressupost base de licitació IVA inclòs: 46.464 €
Durada del contracte: 3 anys
Pròrroga del contracte: 1 any
Lots: no es preveu la divisió en lots del contracte

Consta a l’expedient informe tècnic sobre la conveniència de no efectuar la divisió
en lots per les característiques del contracte.
Per l'import del contracte es proposa l'adjudicació mitjançant procediment obert
simplificat, de tramitació ordinària.
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de

Número: 2020-0008 Data: 04/06/2020

Pels següents exercicis pressupostaris, s’haurà de preveure consignació suficient
per a l’execució del contracte en l’aprovació dels pressupostos corresponents.
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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 en el pressupost del Casal del Pensionista per
l’exercici 2020 per import màxim 15.488 € a l’aplicació pressupostària
2020/231.227.06.

ACTA JUNTA JGL

S’ha redactat la Memòria justificativa del contracte a realitzar.
Per Provisió d’alcaldia s’ha informat que la necessitat administrativa a satisfer
mitjançant l’esmentat contracte es justifica per al desenvolupament de l’activitat i les
competències municipals i té com a finalitat afavorir la plena integració de les
persones grans, la prevenció de situacions d’aïllament social, el foment de la relació
i la promoció de la participació activa en la vida de la comunitat.

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, i Disposició Addicional 8èna.
del Reial Decret llei 17/2020, de 5 de maig, pel qual s’aproven mesures de suport
al sector cultural i de caràcter tributari per fer front a l’impacte econòmic i social de
la COVID-19, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer. APROVAR L’EXPEDIENT per a la contractació del “Servei de gestió i
dinamització del Casal del pensionista, i altres prestacions destinades a persones
grans”, mitjançant procediment obert simplificat, tramitació ordinària.

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:
- Francesc Guisset i Lagresa, que actuarà com a President de la mesa o persona
en qui delegui.
- 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.

5.2 BENESTAR SOCIAL Expedient 934/2020. Subvencions a families afectades
pel COVID 19
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Número: 2020-0008 Data: 04/06/2020

Tercer. APROVAR ELS PLECS de Clàusules Administratives Particulars i Plec de
Prescripcions Tècniques que regiran el contracte.
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Pels següents exercicis pressupostaris, s’haurà de preveure consignació suficient
per a l’execució del contracte en l’aprovació dels pressupostos corresponents.

ACTA JUNTA JGL

Segon. APROVAR LA DESPESA, amb càrrec de la consignació pressupostària del
2020, a l’aplicació pressupostària 2020/231.227.06.

"L’Ajuntament de Llançà, per ajudar a pal·liar els efectes derivats de la
pandèmia provocada pel COVID-19 dins del municipi, ha previst crear una
borsa de subvencions destinades a famílies que pateixin mancances
socioeconòmiques, i que han vist afectada la seva economia familiar com a
conseqüència de la crisi sanitària i econòmica del COVID-19, per fer front a
les despeses bàsiques en aliments, higiene, habitatge, i atenció social.
D’acord amb el que disposa l’art. 22.2.c) de la Llei 38/2003 de 17 de
novembre, General de Subvencions, la Junta de Govern Local

Tercer.- ESTABLIR que el termini per a la presentació de sol·licituds
començarà l'endemà de la publicació de la convocatòria al BOP de Girona i
finalitzarà en el termini d’un mes.
Quart.- De conformitat amb els termes previstos per la Disposició Addicional
Tercera del RD 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma
per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19,
s’aixeca la suspensió en aquest expedient dels terminis per a la tramitació
dels procediments de les entitats del sector púbic, per causes d’interès
general.”
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Segon.- AUTORITZAR el crèdit i la despesa destinada a aquesta subvenció i
DOTAR una borsa per import de 30.000 € amb càrrec a l’aplicació
2020.231.48 del Pressupost del 2020.

ACTA JUNTA JGL

Primer.- APROVAR la convocatòria pública i les Bases específiques
reguladores de la subvenció en règim de concurrència competitiva, modalitat
concessió directa, per a famílies per a minimitzar l’impacte social i econòmic
del COVID-19, que s’adjunten com Annex del present acord i que consten
diligenciades en l’expedient.

Número: 2020-0008 Data: 04/06/2020

ACORDA:

