Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2020/9

Junta de Govern Local

Ordinària

Data

3 / de juny / 2020

Durada

Des de les 13:00 fins a les 14:30 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 21-05-2020
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Es dona per llegida l'acta de la sessió anterior, de data 21-05-2020, que ha
estat tramesa junt amb la convocatòria i s'aprova per unanimitat, sense
esmenes.
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Tipus de convocatòria

Número: 2020-0009 Data: 19/06/2020

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA JUNTA JGL

Francesc Guisset i Lagresa (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 19/06/2020
HASH: 7acd15eded20ff6f6d60a4ce3c670bd5

Carles Fita i Alegre (1 de 2)
Secretari General
Data Signatura: 19/06/2020
HASH: c6c8b4b890eec2123365dc3ae52cdaac

ACTA

ASSUMPTE URGENT 1.1 ALCADIA -Expedient 998/2020. Recurs contencios
administratiu 43/2020

1. 2 HISENDA - Expedient 928/2020. Devolució d'Ingressos
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 acordat la
devolució de la part proporcional de la taxa d’escombraries a aquells
comerços i establiments que han hagut de romandre tancats per prescripció
legal durant l’estat d’alarma.
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" La Lletrada de l’Administració de Justícia del Jutjat Contenciós Administratiu
2 Girona, mitjançant escrit RE 2020-E-RC-1029, de data 28/04/2020,
comunica la interposició de recurs contenciós administratiu procediment
abreujat 43/2020 per part de Susanna Vilanova Pons en representació d’Eva
Buxeda Corchero contra la resolució de l’Ajuntament, Decret de data 19-122019 contra la notificació de resolució de recurs d’alçada.
Així mateix reclama a l’Ajuntament de Llançà la tramesa de l’expedient
administratiu corresponent, i cita a tots els interessats, perquè compareguin
en el procediment en el termini de nou dies.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- Comparèixer davant del Jutjat Contenciós Administratiu 2 de Girona
(UPSD Cont.Administrativa 2), en el Recurs Contenciós Administratiu núm.
43/2020 Procediment abreujat.
Segon.- Trametre l’expedient administratiu al Jutjat esmentat, en format paper
i en format digital, de conformitat amb el que determinen els articles 48.4 i
49.1 de la LJCA.
Tercer.- Notificar la present resolució a la Sra. Natàlia Lluch Inglés,
funcionària municipal, com a part interessada, en un termini de cinc dies, als
efectes de que en el termini de nou dies pugui personar-se i comparèixer a les
actuacions com a interessada.
Quart.- Comunicar al Jutjat de procedència la data d’entrada en el Registre
General de l’ofici esmentat, 2020-E-RC-1029, i que aquesta administració no
té coneixement de l’existència d’altres recursos contenciosos administratius
en els quals puguin concórrer els supòsits d’acumulació que preveu la llei de
la jurisdicció.
Cinquè.- Encarregar als serveis jurídics de la Diputació de Girona la defensa
de l’Ajuntament de Llançà en el present recurs contenciós administratiu núm.
43/2020.”

Número: 2020-0009 Data: 19/06/2020

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA JUNTA JGL

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“Des de la Junta del 21 de maig de 2020, s’ha generat la següent factura que
necessita ser aprovada per la Junta de Govern Local:
-ABS Informàtica, S.L. amb número de factura FAV-20300-001228 i import
32.144,19€ corresponent al manteniment informàtic del programa Absis durant
l’any 2020.
El número assignat a l’expedient és: 970/2020
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.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Únic.- APROVAR la següent factura que s’ha generat des de la junta del 21
de maig:
-ABS Informàtica, S.L. amb número de factura FAV-20300-001228 i import
32.144,19€ corresponent al manteniment informàtic del programa Absis durant
l’any 2020.”
1.2. Serveis d'Hisenda. Exp.921/2020. Subvencions Directes o Nominatives al
comerç per mesures front el COVID 19
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

" Per acord de la Junta de Govern Local de data 21 de maig de 2020 es va

Número: 2020-0009 Data: 19/06/2020

Favorable
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1.2 HISENDA Expedient 970/2020. Proposta de Despesa factures JGL

ACTA JUNTA JGL

Per a tramitar la devolució d’aquesta taxa és caldrà:
Demanar la devolució mitjançant registre electrònic de la instància
genèrica de l’Ajuntament de Llançà.
Acreditar, per qualsevol mitjà admès en dret, que s’ha tingut
l’establiment tancat (sense activitat).
Adjuntar a la documentació la fitxa de creditor degudament omplerta
i signada.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- APROVAR que la documentació per la tramitació de la devolució de
la part proporcional de la taxa d’escombraries a aquells comerços i
establiments que han hagut de romandre tancats per prescripció legal durant
l’estat d’alarma.
Segon.- PUBLICAR aquest acord a la web municipal de l’Ajuntament de
Llançà.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord als possibles interessats”

adoptar l’acord d’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, el qual conté un defecte de forma.
D’acord amb el que disposa l’art. 48 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, de
procediment administratiu comú de les administracions públiques, i per
defecte de forma, l’acte és anul·lable i es procedeix a adoptar un nou acord.

Essent d’interès públic la tramitació d’aquest expedient per resultar necessari
donar suport als establiments comercials i altres negocis amb atenció al
públic, greument perjudicats amb motiu del COVID-19, es procedeix a la
tramitació d’urgència del procediment, d’acord amb allò establert en l’article 33
de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques, reduint a la meitat els terminis, excepte els relatius
a la presentació de sol·licituds i recursos.
Per tot, i 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

ACTA JUNTA JGL

S’ha establert una borsa de 60.000 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària
2020.432.48 de l’exercici 2020, per subvencionar l’actuació.

Número: 2020-0009 Data: 19/06/2020

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.

Primer.- DEIXAR sense efecte l’acord adoptat per la Junta de Govern Local
de data 21 de maig de 2020 i declarar-lo anul·lable per contenir un defecte de
forma.
Segon.- APROVAR inicialment les Bases específiques reguladores de la
subvencions en règim de concurrència no competitiva, modalitat concessió
directa, reguladores de la subvenció 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, i que consten com annex a l’acord.
Tercer.- DISPOSAR la publicació de les Bases i la convocatòria a la Base de
Dades Nacional de Subvencions, i el corresponent extracte al Butlletí Oficial
de la Província de Girona, en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina
web municipal.
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ACORDA:

Quart.- SOTMETRE les Bases a informació pública pel termini de deu dies
hàbils a partir de la seva publicació en el BOP de Girona, d’acord amb allò
establert en els articles 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que
s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, 83 i 33 de
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques i 52 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim
jurídic i del procediment administratiu de les administracions públiques de
Catalunya.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Francesc Guisset i Lagresa, Alcalde-President d’aquest Ajuntament, en data
27-05-2020, ha dictat el Decret següent:
“ROSA BATLLE MASDEU, mitjançant escrit RE 2020-E-RC-858, de data 20

de maig de 2020, davant les mesures econòmiques d'incentiu i ajuda
publicades per aquest Ajuntament el passat dia 15 de maig, on entre d'altres
es contempla l'ampliació de les terrasses per fer front a les limitacions
d'aforament i pel distanciament social dels clients, sol·licita l’ampliació de
l'ocupació de via pública amb terrassa oberta de taules i cadires en 25 m2, en
el seu establiment de bar situat al C/ Verge del Carme, 5 .
L'arquitecte tècnic, en data 21 de maig de 2020, ha emès informe favorable,
amb una sèrie de condicionants.
Consta a l’expedient informe de la policia local validant l’informe tècnic.
L'article 15 de l'Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per la flexibilització de
determinades restriccions d'àmbit nacional, establertes després de la
declaració de l'estat d'alarma en aplicació de la fase 1 del Pla per la transició
cap a una nova normalitat, disposa el següent:
“1.- Es podrà procedir a la reobertura al públic de les terrasses a l'aire lliure
dels establiments d'hostaleria i restauració limitant-se al cinquanta per cent de
les taules permeses en l'any immediatament anterior a la base de la
corresponent llicència municipal. En tot cas, s'ha d'assegurar que es manté la
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1.3 Serveis d’Urbanisme, Obres i Activitats - Expedient 932/2020. Llicència
d'OVP Bar Carajillo

ACTA JUNTA JGL

Sisè.- SIMULTÀNIAMENT obrir la CONVOCATÒRIA per a la presentació de
sol·licituds durant el termini d’un mes, a comptar del dia següent a la
publicació de l’anunci al BOP de Girona. Si en aquest termini es produeixen
al·legacions a les Bases de la convocatòria, el termini quedarà en suspens
fins a la resolució de les mateixes.

Número: 2020-0009 Data: 19/06/2020

Cinquè.- DISPOSAR l’aprovació definitiva de les Bases si transcorregut el
termini d’informació pública no es formulen al·legacions.

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.

Número: 2020-0009 Data: 19/06/2020

Atès l’estat d’alarma en el qual ens trobem immersos d’acord amb l’establert
al Reial Decret 463/2020, de 14 de març, per la gestió de la situació de la
crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, l’Ajuntament de Llançà acordat un
paquet de mesures econòmiques d’incentiu i ajuda, entre les quals hi ha la
suspensió de l’aplicació de la taxa d’ocupació de via pública (terrasses).
L'ús comú especial dels béns de domini públic es pot subjectar a llicència
d'acord amb la naturalesa del bé, d'acord amb el que disposa l'article 56.3 del
Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del
patrimoni dels ens locals.

ACTA JUNTA JGL

deguda distància física de al menys dos metres entre les taules o, si s'escau,
agrupacions de taules.
A l'efecte de la present ordre es consideraran terrasses a l'aire lliure tot espai
no cobert o tot espai que estant cobert estigui envoltat lateralment per un
màxim de dues parets, murs o paraments.
2. En el cas que l'establiment d'hostaleria i restauració obtingués el permís de
l'Ajuntament per incrementar la superfície destinada a la terrassa a l'aire lliure,
es podran incrementar el nombre de taules que preveu l'apartat anterior,
respectant, en tot cas, la proporció del cinquanta per cent entre taules i
superfície disponible i duent a terme un increment proporcional de l'espai de
vianants al mateix tram de la via pública en el qual s'ubiqui la terrassa.
3. L'ocupació màxima serà de deu persones per taula o agrupació de taules.
La taula o agrupació de taules que s'utilitzin per a aquest fi, hauran de ser
acords al nombre de persones, permetent que es respectin la distància
mínima de seguretat interpersonal”.

Primer.- CONCEDIR a ROSA BATLLE MASDEU llicència amb caràcter
temporal, per aquesta temporada d'estiu i com a màxim fins el 30 d'octubre de
2020, per l’ampliació de l'ocupació de via pública amb terrassa oberta de
taules i cadires, en el seu establiment de bar situat al C/ Verge del Carme, 5,
segons plànol de l’arquitecte tècnic municipal adjunt.
La llicència queda condicionada al compliment dels condicionants següents:
-Caldrà ocupar la franja de vorera posterior a la ocupació actualment
concedida, sense ocupar la calçada, i tenint en compte que tampoc es podrà
ocupar més enllà dels arbres i dels bancs existents, que limiten la vorera de la
superfície de la plaça.
-Caldrà recordar a l’interessat, en aquest cas, el promotor de l’ocupació de via

pública, que com a responsable de fer respectar les mesures de seguretat i
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Per tot això, aquesta Alcaldia adopta la següent RESOLUCIÓ:

protecció dels seus usuaris-clients de l’ocupació, i per tal de garantir el
distanciament social d’aquests amb els usuaris de la plaça en aquest cas,
s'haurà de garantir una distància de separació entre les taules i els usuaris de
la plaça, deixant un pas lliure entre les taules i en aquest cas, els elements
públics, com ara els bancs situats entre la vorera i els jocs infantils, de 2,5
metres.
-En el cas que en la vostra ocupació no sigui possible deixar aquesta

distància, s'haurà de protegir als vostres usuaris clients, amb unes mampares
de protecció de 1,8 m d’alçada com a mínim, transparents i que permetin una
fàcil desinfecció, situades entre la vostra ocupació, i com a mínim enfront dels
dos bancs de mobiliari urbà que donen servei a la plaça i a la zona lúdica,
actualment tancada.

Tercer.- INFORMAR que l’equip de govern de l’Ajuntament de Llançà ha
acordat la suspensió de l’aplicació de la taxa d’ocupació de via pública
(terrasses) com a mesura econòmica d’incentiu i ajuda davant la pandèmia
COVID-19.
Quart.- RATIFICAR aquest decret en la propera sessió de Junta de Govern
Local que se celebri.
Cinquè.- NOTIFICAR aquest acord a l’interessat i DONAR TRASLLAT a la
Policia Local als efectes pertinents.”
De conformitat amb l’apartat quart del Decret transcrit, la Junta de Govern
Local
ACORDA:
Únic.- DONAR-SE PER ASSABENTATS i RATIFICAR el Decret anteriorment
transcrit, en tot el seu contingut.”
1.3 Serveis d’Urbanisme, Obres i Activitats - Expedient 885/2020. Llicència
d'OVP Bar Ko
Favorable

Tipus de votació:

Número: 2020-0009 Data: 19/06/2020

Segon.- INFORMAR que l’horari del servei de terrassa que ja tenia autoritzada
estarà condicionat a les exigències marcades per l’estat d’alarma i la fase que
pertoqui.
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existent, convindrà que es pronunciïn per escrit en relació a les mesures que
prendran per tal de garantir el distanciament social, en relació als punts
anteriors, aclarint si opteu per deixar els 2,5 m lliures de separació entre les
taules i els bancs existents a la plaça, o bé la col·locació de mampares de
protecció, a les taules que no puguin separar-se aquests 2,5 m en relació als
esmentats bancs.

ACTA JUNTA JGL

-Atès que l’interessat s’ha pronunciat en el sentit de voler ampliar la ocupació

Unanimitat/Assentiment

Francesc Guisset i Lagresa, Alcalde-President d’aquest Ajuntament, en data
27-05-2020, ha dictat el Decret següent:
“JUAN FRANCISCO GONZALEZ MATAMOROS, mitjançant escrit RE 2020-E-

RC-823, de data 12 de maig de 2020, davant de la situació ocasionada pel
COVID’19 i l’estat d’alarma, sol·licita a l'Ajuntament de Llançà, l’ampliació de
l'ocupació de via pública amb terrassa oberta de taules i cadires actualment
concedida, corresponent al bar-restaurant BARKO, del carrer Castellar, 82.

Atès l’estat d’alarma en el qual ens trobem immersos d’acord amb l’establert
al Reial Decret 463/2020, de 14 de març, per la gestió de la situació de la
crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, l’Ajuntament de Llançà acordat un
paquet de mesures econòmiques d’incentiu i ajuda, entre les quals hi ha la
suspensió de l’aplicació de la taxa d’ocupació de via pública (terrasses).
L'ús comú especial dels béns de domini públic es pot subjectar a llicència
d'acord amb la naturalesa del bé, d'acord amb el que disposa l'article 56.3 del
Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del

Número: 2020-0009 Data: 19/06/2020
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Consta a l’expedient informe de la policia respecte a les possibles
modificacions provisionals en la senyalització vial.
L'article 15 de l'Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per la flexibilització de
determinades restriccions d'àmbit nacional, establertes després de la
declaració de l'estat d'alarma en aplicació de la fase 1 del Pla per la transició
cap a una nova normalitat, disposa el següent:
“1.- Es podrà procedir a la reobertura al públic de les terrasses a l'aire lliure
dels establiments d'hostaleria i restauració limitant-se al cinquanta per cent de
les taules permeses en l'any immediatament anterior a la base de la
corresponent llicència municipal. En tot cas, s'ha d'assegurar que es manté la
deguda distància física de al menys dos metres entre les taules o, si s'escau,
agrupacions de taules.
A l'efecte de la present ordre es consideraran terrasses a l'aire lliure tot espai
no cobert o tot espai que estant cobert estigui envoltat lateralment per un
màxim de dues parets, murs o paraments.
2. En el cas que l'establiment d'hostaleria i restauració obtingués el permís de
l'Ajuntament per incrementar la superfície destinada a la terrassa a l'aire lliure,
es podran incrementar el nombre de taules que preveu l'apartat anterior,
respectant, en tot cas, la proporció del cinquanta per cent entre taules i
superfície disponible i duent a terme un increment proporcional de l'espai de
vianants al mateix tram de la via pública en el qual s'ubiqui la terrassa.
3. L'ocupació màxima serà de deu persones per taula o agrupació de taules.
La taula o agrupació de taules que s'utilitzin per a aquest fi, hauran de ser
acords al nombre de persones, permetent que es respectin la distància
mínima de seguretat interpersonal”.

ACTA JUNTA JGL

L'arquitecte tècnic, en data 20 de maig de 2020, ha emès informe favorable,
amb una sèrie de condicionants.

patrimoni dels ens locals.
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 Alcaldia adopta la següent RESOLUCIÓ:

Segon.- INFORMAR que l’horari del servei de terrassa estarà condicionat a
les exigències marcades per l’estat d’alarma i la fase que pertoqui.
Tercer.- INFORMAR que l’equip de govern de l’Ajuntament de Llançà ha
acordat la suspensió de l’aplicació de la taxa d’ocupació de via pública
(terrasses) com a mesura econòmica d’incentiu i ajuda davant la pandèmia
COVID-19.
Quart.- RATIFICAR aquest decret en la propera sessió de Junta de Govern
Local que se celebri.
Cinquè.- NOTIFICAR aquest acord a l’interessat i DONAR TRASLLAT a la

Número: 2020-0009 Data: 19/06/2020
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La llicència queda condicionada al compliment dels condicionants següents:
- Es podrà ocupar la resta de l’amplada del carrer Pintor Torruella, que va des
del carrer Castellar fins a la profunditat corresponent a l’actual ocupació,
sempre i quan s’aporti l’autorització de la propietat amb la qual limitarà
l’esmentada ocupació.
- Això comportarà que l’esmentat tram de carrer, de manera provisional,
quedarà inhabilitat al pas de vianants, tot i que, el pas entre el carrer Castellar
i el Passeig Marítim queda ja garantit per la resta de carrers i per la mateixa
plaça del Port.
- També es podrà ocupar únicament amb taules adossades a la façana del
bar, amb taules per a dues persones, entenent que el tram del carrer Castellar
pavimentat amb llambordes és una calçada única, i que per tant, aquesta es
podria considerar una calçada compartida per vianants i vehicles.
- L’ampliació que aquí s’exposa, així com la resta de mesures, s’hauran
d’entendre com a provisionals, fins que no s’arribi a la nova normalitat.
- 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, així com de les mesures de seguretat d’acord amb l’establert als
corresponents plans i ordres per la transició a la nova normalitat de les
corresponents fases de desescalada, podrà ser requerit per què s'enretiri
l'ocupació, sense dret a indemnització.

ACTA JUNTA JGL

Primer.- CONCEDIR a JUAN FRANCISCO GONZALEZ MATAMOROS
llicència amb caràcter temporal, per aquesta temporada d'estiu i com a màxim
fins el 30 d'octubre de 2020, per l’ampliació de l'ocupació de via pública amb
terrassa oberta de taules i cadires, corresponent al bar-restaurant BARKO, del
carrer Castellar, 82., segons plànol de l’arquitecte tècnic municipal adjunt.

Policia Local als efectes pertinents.”
De conformitat amb l’apartat quart del Decret transcrit, la Junta de Govern
Local
ACORDA:
Únic.- DONAR-SE PER ASSABENTATS i RATIFICAR el Decret anteriorment
transcrit, en tot el seu contingut.”
1.3 Serveis d’Urbanisme, Obres i Activitats - Expedient 917/2020. Llicència
d'OVP Bar Tasta'm
Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“NÚRIA AVILA CARLES, en representació de CORAL MATO AVILA, mitjançant

escrit RE 2020-E-RC-843, de data 16 de maig de 2020, exposa que degut a
les limitacions al 50% de les taules de les terrasses en la fase 1 de la
desescalada, sol·licita, l’ampliació d’aquesta ocupant una plaça d'aparcament
al c/ Ebre davant d'una de les façanes del seu establiment de bar (situat al
C/Bernat Metge, 12)
L'arquitecte tècnic, en data 21 de maig de 2020, ha emès informe favorable,
amb una sèrie de condicionants.

ACTA JUNTA JGL

Francesc Guisset i Lagresa, Alcalde-President d’aquest Ajuntament, en data
27-05-2020, ha dictat el Decret següent:

Número: 2020-0009 Data: 19/06/2020

Favorable

L'article 15 de l'Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per la flexibilització de
determinades restriccions d'àmbit nacional, establertes després de la
declaració de l'estat d'alarma en aplicació de la fase 1 del Pla per la transició
cap a una nova normalitat, disposa el següent:
“1.- Es podrà procedir a la reobertura al públic de les terrasses a l'aire lliure
dels establiments d'hostaleria i restauració limitant-se al cinquanta per cent de
les taules permeses en l'any immediatament anterior a la base de la
corresponent llicència municipal. En tot cas, s'ha d'assegurar que es manté la
deguda distància física de al menys dos metres entre les taules o, si s'escau,
agrupacions de taules.
A l'efecte de la present ordre es consideraran terrasses a l'aire lliure tot espai
no cobert o tot espai que estant cobert estigui envoltat lateralment per un
màxim de dues parets, murs o paraments.
2. En el cas que l'establiment d'hostaleria i restauració obtingués el permís de
l'Ajuntament per incrementar la superfície destinada a la terrassa a l'aire lliure,
es podran incrementar el nombre de taules que preveu l'apartat anterior,
respectant, en tot cas, la proporció del cinquanta per cent entre taules i
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Consta a l’expedient informe de la policia local validant l’informe tècnic.

superfície disponible i duent a terme un increment proporcional de l'espai de
vianants al mateix tram de la via pública en el qual s'ubiqui la terrassa.
3. L'ocupació màxima serà de deu persones per taula o agrupació de taules.
La taula o agrupació de taules que s'utilitzin per a aquest fi, hauran de ser
acords al nombre de persones, permetent que es respectin la distància
mínima de seguretat interpersonal”.

La llicència queda condicionada al compliment dels condicionants següents:
-La única ampliació que es podria admetre, seria la d’ocupar el carrer Ebre,
continuant l’actual ocupació fins arribar a la línia groga existent que permet
l’entrada i sortida de vehicles de l’edifici d’enfront de la ocupació existent.
-Aquesta ocupació, en tant que provisional, es podria entendre com a no
necessari que estigués sobre tarima, però si que s’hauria de delimitar i
protegir amb jardineres o altres elements mínimament resistents per protegir
els usuaris.
-Cal recordar al propietari de l’activitat, que com a responsable de la seguretat
dels seus clients, i per tal de garantir el distanciament social d’aquests en
relació als usuaris de la via pública, en aquest cas la vorera, o bé opta per
deixar una separació entre els clients de la seva terrassa i la façana de
l’edifici, de 2,50 m, cosa que sembla del tot impossible la ocupació que
actualment està realitzant, o bé haurà de col·locar una mampara de 1,8 m
d’alçada (de material impermeable i transparent que es pugui desinfectar amb
facilitat).
-Atès l’escassa amplada de vorera, en comptes de la col·locació de les
mampares anunciades en el punt anterior, en aquest cas, es podria considerar
el fet de senyalitzar un pas de vianants provisional, amb pintura groga, just

Número: 2020-0009 Data: 19/06/2020

Primer.- CONCEDIR a CORAL MATO AVILA llicència amb caràcter temporal,
per aquesta temporada d'estiu i com a màxim fins el 30 d'octubre de 2020, per
l’ampliació de l'ocupació de via pública amb terrassa oberta de taules i
cadires, en el seu establiment de restauració situat al C/ Bernat Metge, 12,
segons plànol de l’arquitecte tècnic municipal adjunt.
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L'òrgan competent per a resoldre les sol·licituds de llicències és l'AlcaldePresident de la Corporació d'acord amb el que disposa l'article 21.1.q) de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, que va
delegar la facultat a la Junta de Govern Local.
Per tot això, aquesta Alcaldia adopta la següent RESOLUCIÓ :

ACTA JUNTA JGL

Atès l’estat d’alarma en el qual ens trobem immersos d’acord amb l’establert
al Reial Decret 463/2020, de 14 de març, per la gestió de la situació de la
crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, l’Ajuntament de Llançà acordat un
paquet de mesures econòmiques d’incentiu i ajuda, entre les quals hi ha la
suspensió de l’aplicació de la taxa d’ocupació de via pública (terrasses).
L'ús comú especial dels béns de domini públic es pot subjectar a llicència
d'acord amb la naturalesa del bé, d'acord amb el que disposa l'article 56.3 del
Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del
patrimoni dels ens locals.

Tercer.- INFORMAR que l’equip de govern de l’Ajuntament de Llançà ha
acordat la suspensió de l’aplicació de la taxa d’ocupació de via pública
(terrasses) com a mesura econòmica d’incentiu i ajuda davant la pandèmia
COVID-19.
Quart.- RATIFICAR aquest decret en la propera sessió de Junta de Govern
Local que se celebri.
Cinquè.- NOTIFICAR aquest acord a l’interessat i DONAR TRASLLAT a la
Policia Local als efectes pertinents.”
De conformitat amb l’apartat quart del Decret transcrit, la Junta de Govern
Local
ACORDA:
Únic.- DONAR-SE PER ASSABENTATS i RATIFICAR el Decret anteriorment
transcrit, en tot el seu contingut.”
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Segon.- INFORMAR que l’horari del servei de terrassa que ja tenia autoritzada
estarà condicionat a les exigències marcades per l’estat d’alarma i la fase que
pertoqui.

ACTA JUNTA JGL

abans d’arribar a la ocupació existent, i un cop passada la ocupació,
acompanyada d’un rètol anunciat l’excepcionalitat i provisionalitat de la
ocupació de la vorera, per la impossibilitat de garantir les distàncies socials
mínimes exigibles.
-El tram de vorera afectat per la mesura anunciada anteriorment, no afecta a
cap altra edifici que el del propi local, llevat del portal d’accés als habitatges
situats a les plantes superiors del mateix edifici, l’accés del qual s’hauria de
deixar lliure de taules, mantenint la separació de la última taula fins a la porta
dels 2 m mínims assenyalats com a distanciament social mínim.
-Amb tot, si s’acceptés la última opció apuntada, de deixar provisionalment la
vorera existent inhabilitada com a tal i s’optés per tant per pintar de manera
provisional els dos passos de vianants, aquests treballs, en tant que
beneficien a la ocupació de via pública objecte del present informe, haurien
d’anar a càrrec del promotor de la ocupació de via pública, al igual que els
cartells indicatius de vorera temporalment inutilitzada per garantir el
distanciament social.
-Aquests treballs descrits de pintura horitzontal, tenen un cost estimat de
340,00 €, pendent de liquidació definitiva un cop fets els treballs.
-L’ampliació que aquí s’exposa, així com la resta de mesures, s’hauran
d’entendre com a provisionals, fins que no s’arribi a la nova normalitat.
-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, així com de les mesures de seguretat d’acord amb l’establert als
corresponents plans i ordres per la transició a la nova normalitat de les
corresponents fases de desescalada, podrà ser requerit per què s'enretiri
l'ocupació, sense dret a indemnització.

1.3 Serveis d’Urbanisme, Obres i Activitats - Expedient 916/2020. Llicència
d'OVP Cafeteria Ebre
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Francesc Guisset i Lagresa, Alcalde-President d’aquest Ajuntament, en data
27-05-2020, ha dictat el Decret següent:
“MONTSERRAT GICH OLIVET, mitjançant escrit RE 2020-E-RC-844, de data

Atès l’estat d’alarma en el qual ens trobem immersos d’acord amb l’establert
al Reial Decret 463/2020, de 14 de març, per la gestió de la situació de la
crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, l’Ajuntament de Llançà acordat un
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Consta a l’expedient informe de la policia respecte a les possibles
modificacions provisionals en la senyalització vial.
L'article 15 de l'Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per la flexibilització de
determinades restriccions d'àmbit nacional, establertes després de la
declaració de l'estat d'alarma en aplicació de la fase 1 del Pla per la transició
cap a una nova normalitat, disposa el següent:
“1.- Es podrà procedir a la reobertura al públic de les terrasses a l'aire lliure
dels establiments d'hostaleria i restauració limitant-se al cinquanta per cent de
les taules permeses en l'any immediatament anterior a la base de la
corresponent llicència municipal. En tot cas, s'ha d'assegurar que es manté la
deguda distància física de al menys dos metres entre les taules o, si s'escau,
agrupacions de taules.
A l'efecte de la present ordre es consideraran terrasses a l'aire lliure tot espai
no cobert o tot espai que estant cobert estigui envoltat lateralment per un
màxim de dues parets, murs o paraments.
2. En el cas que l'establiment d'hostaleria i restauració obtingués el permís de
l'Ajuntament per incrementar la superfície destinada a la terrassa a l'aire lliure,
es podran incrementar el nombre de taules que preveu l'apartat anterior,
respectant, en tot cas, la proporció del cinquanta per cent entre taules i
superfície disponible i duent a terme un increment proporcional de l'espai de
vianants al mateix tram de la via pública en el qual s'ubiqui la terrassa.
3. L'ocupació màxima serà de deu persones per taula o agrupació de taules.
La taula o agrupació de taules que s'utilitzin per a aquest fi, hauran de ser
acords al nombre de persones, permetent que es respectin la distància
mínima de seguretat interpersonal”.

ACTA JUNTA JGL

L'arquitecte tècnic, en data 21 de maig de 2020, ha emès informe favorable,
amb una sèrie de condicionants.

Número: 2020-0009 Data: 19/06/2020

17 de maig de 2020, sol·licita acollir-se a la mesura aprovada per l’Ajuntament
de Llançà en la que es permet l’ampliació de terrasses. Per conseqüent,
sol·licita l’ampliació de les terrasses en els seus establiments situats als C/
Gardissó, 17 i Palandriu, 21.

paquet de mesures econòmiques d’incentiu i ajuda, entre les quals hi ha la
suspensió de l’aplicació de la taxa d’ocupació de via pública (terrasses).
L'ús comú especial dels béns de domini públic es pot subjectar a llicència
d'acord amb la naturalesa del bé, d'acord amb el que disposa l'article 56.3 del
Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del
patrimoni dels ens locals.

-Aquesta ocupació s’hauria de realitzar amb les taules adossades a la paret,
deixant un espai lliure sempre fins a la vorada de 1,5 m, per permetre el pas
de les persones, i disposar de mampares de 1,8 m d’alçada (de material
impermeable i transparent que es pugui desinfectar amb facilitat), de
separació entre les persones assentades i les persones que circulen per la
vorera, per tal de poder preservar les distàncies mínimes de seguretat entre
les persones.
-L’ampliació que aquí s’exposa, així com la resta de mesures, s’hauran
d’entendre com a provisionals, fins que no s’arribi a la nova normalitat.
-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, així com de les mesures de seguretat d’acord amb l’establert als
corresponents plans i ordres per la transició a la nova normalitat de les
corresponents fases de desescalada, podrà ser requerit per què s'enretiri
l'ocupació, sense dret a indemnització.
Establiment situat al C/ Gardissó, 17

Codi Validació: 6YLCTN5CYZ6N5XKFKZEG6KG6L | Verificació: https://llanca.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 14 de 52

La llicència queda condicionada al compliment dels condicionants següents:
Establiment situat al C/ Palandriu, 21
-En aquest cas, i atès les normes establertes en relació a la separació
seguretat mínima de 2 m entre les persones, no es pot garantir entre les
persones de la terrassa i les persones que estan fent cua per poder accedir a
l’interior del local, seria necessari traspassar la ocupació existent a la vorera
d’enfront, a l’altre costat de la calçada, a on aquesta es podria realitzar entre
les obertures de l’estació transformadora existent i l’arbre que es troba abans
de la porta d’accés a la finca del carrer Palandriu, 10.

ACTA JUNTA JGL

Primer.- CONCEDIR a MONTSERRAT GICH I OLIVET llicència amb caràcter
temporal, per aquesta temporada d'estiu i com a màxim fins el 30 d'octubre de
2020, per l’ampliació de l'ocupació de via pública amb terrassa oberta de
taules i cadires, corresponent als establiments situats als C/ Gardissó, 17 i
Palandriu, 21, segons plànols de l’arquitecte tècnic municipal adjunts.

Número: 2020-0009 Data: 19/06/2020

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, aquesta Alcaldia ha adoptat la següent RESOLUCIÓ:

Quart.- RATIFICAR aquest decret en la propera sessió de Junta de Govern
Local que se celebri.
Cinquè.- NOTIFICAR aquest acord a l’interessat i DONAR TRASLLAT a la
Policia Local als efectes pertinents.”
De conformitat amb l’apartat quart del Decret transcrit, la Junta de Govern
Local
ACORDA:
Únic.- DONAR-SE PER ASSABENTATS i RATIFICAR el Decret anteriorment
transcrit, en tot el seu contingut.”
1.3 Serveis d’Urbanisme, Obres i Activitats - Expedient 936/2020. Llicència
d'OVP Bar Glops
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Número: 2020-0009 Data: 19/06/2020

Tercer.- INFORMAR que l’equip de govern de l’Ajuntament de Llançà ha
acordat la suspensió de l’aplicació de la taxa d’ocupació de via pública
(terrasses) com a mesura econòmica d’incentiu i ajuda davant la pandèmia
COVID-19.
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Segon.- INFORMAR que l’horari del servei de terrassa estarà condicionat a
les exigències marcades per l’estat d’alarma i la fase que pertoqui.

ACTA JUNTA JGL

-En aquest cas, l’ampliació es podria concedir a continuació de l’existent,
ocupant una altra plaça d’aparcament, la única que queda just abans de les
places d’aparcament de motos.
-Aquesta ocupació, en tant que provisional, es podria entendre que no seria
necessari la realització d’una tarima, però si que s’hauria de delimitar i protegir
amb jardineres o altres elements.
-Degut a l’amplada existent de la vorera, de 1,50 metres comptant la vorada,
per tal de garantir la distància mínima entre persones, o bé es deixa una
separació entre la terrassa i la façana de l’edifici, de 2,50 m o bé s’haurà de
col·locar una mampara de 1,8 m d’alçada (de material impermeable i
transparent que es pugui desinfectar amb facilitat).
-L’ampliació que aquí s’exposa, així com la resta de mesures, s’hauran
d’entendre com a provisionals, fins que no s’arribi a la nova normalitat.
-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, així com de les mesures de seguretat d’acord amb l’establert als
corresponents plans i ordres per la transició a la nova normalitat de les
corresponents fases de desescalada, podrà ser requerit per què s'enretiri
l'ocupació, sense dret a indemnització.

Francesc Guisset i Lagresa, Alcalde-President d’aquest Ajuntament, en data
27-05-2020, ha dictat el Decret següent:
“MARINA BASSEGODA POL, mitjançant escrit RE 2020-E-RC-860, de data

20 de maig de 2020, donades les limitacions d'aforament per el distanciament
social que s'ha de portar a terme per el COVID-19, sol·licita a l'Ajuntament de
Llançà, l’ampliació de l'ocupació de via pública amb terrassa oberta de taules i
cadires actualment concedida, corresponent al bar GLOPS, del carrer Nicolàs
Salmerón, 17.

Atès l’estat d’alarma en el qual ens trobem immersos d’acord amb l’establert
al Reial Decret 463/2020, de 14 de març, per la gestió de la situació de la
crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, l’Ajuntament de Llançà acordat un
paquet de mesures econòmiques d’incentiu i ajuda, entre les quals hi ha la
suspensió de l’aplicació de la taxa d’ocupació de via pública (terrasses).
L'ús comú especial dels béns de domini públic es pot subjectar a llicència
d'acord amb la naturalesa del bé, d'acord amb el que disposa l'article 56.3 del
Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del
patrimoni dels ens locals.
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Consta a l’expedient informe de la policia validant l’informe tècnic.
L'article 15 de l'Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per la flexibilització de
determinades restriccions d'àmbit nacional, establertes després de la
declaració de l'estat d'alarma en aplicació de la fase 1 del Pla per la transició
cap a una nova normalitat, disposa el següent:
“1.- Es podrà procedir a la reobertura al públic de les terrasses a l'aire lliure
dels establiments d'hostaleria i restauració limitant-se al cinquanta per cent de
les taules permeses en l'any immediatament anterior a la base de la
corresponent llicència municipal. En tot cas, s'ha d'assegurar que es manté la
deguda distància física de al menys dos metres entre les taules o, si s'escau,
agrupacions de taules.
A l'efecte de la present ordre es consideraran terrasses a l'aire lliure tot espai
no cobert o tot espai que estant cobert estigui envoltat lateralment per un
màxim de dues parets, murs o paraments.
2. En el cas que l'establiment d'hostaleria i restauració obtingués el permís de
l'Ajuntament per incrementar la superfície destinada a la terrassa a l'aire lliure,
es podran incrementar el nombre de taules que preveu l'apartat anterior,
respectant, en tot cas, la proporció del cinquanta per cent entre taules i
superfície disponible i duent a terme un increment proporcional de l'espai de
vianants al mateix tram de la via pública en el qual s'ubiqui la terrassa.
3. L'ocupació màxima serà de deu persones per taula o agrupació de taules.
La taula o agrupació de taules que s'utilitzin per a aquest fi, hauran de ser
acords al nombre de persones, permetent que es respectin la distància
mínima de seguretat interpersonal”.

ACTA JUNTA JGL

L'arquitecte tècnic, en data 25 de maig de 2020, ha emès informe favorable,
amb una sèrie de 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 Alcaldia ha adoptat la següent RESOLUCIÓ:
Primer.- CONCEDIR a MARINA BASSEGODA POL llicència amb caràcter
temporal, per aquesta temporada d'estiu i com a màxim fins el 30 d'octubre de
2020, per l’ampliació de l'ocupació de via pública amb terrassa oberta de
taules i cadires, corresponent al bar GLOPS, del C/ Nicolàs Salmerón, 17,
segons plànol de l’arquitecte tècnic municipal adjunt.

-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, així com de les mesures de seguretat d’acord amb l’establert als
corresponents plans i ordres per la transició a la nova normalitat de les
corresponents fases de desescalada, podrà ser requerit per què s'enretiri
l'ocupació, sense dret a indemnització.
Segon.- INFORMAR que l’horari del servei de terrassa estarà condicionat a
les exigències marcades per l’estat d’alarma i la fase que pertoqui.
Tercer.- INFORMAR que l’equip de govern de l’Ajuntament de Llançà ha
acordat la suspensió de l’aplicació de la taxa d’ocupació de via pública
(terrasses) com a mesura econòmica d’incentiu i ajuda davant la pandèmia
COVID-19.
Quart.- RATIFICAR aquest decret en la propera sessió de Junta de Govern
Local que se celebri.
Cinquè.- NOTIFICAR aquest acord a l’interessat i DONAR TRASLLAT a la
Policia Local als efectes pertinents.”

Número: 2020-0009 Data: 19/06/2020

-L’ampliació que aquí s’exposa, així com la resta de mesures, s’hauran
d’entendre com a provisionals, fins que no s’arribi a la nova normalitat.

Codi Validació: 6YLCTN5CYZ6N5XKFKZEG6KG6L | Verificació: https://llanca.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 17 de 52

-Es podria autoritzar l’ampliació ocupant la totalitat de la façana, tot i que ates
la impossibilitat de poder mantenir el distanciament social de mínim 2m entre
les persones de la terrassa i les persones que passin per la vorera, aquesta
ocupació s’hauria de realitzar amb les taules adossades a la paret, deixant un
espai lliure sempre fins a la vorada de 1,5 m, per permetre el pas de les
persones, i disposar de mampares de 1,8 m d’alçada (de material
impermeable i transparent que es pugui desinfectar amb facilitat), de
separació entre les persones assentades i les persones que circulen per la
vorera, per tal de poder preservar les distàncies mínimes de seguretat entre
les persones.

ACTA JUNTA JGL

La llicència queda condicionada al compliment dels condicionants següents:

De conformitat amb l’apartat quart del Decret transcrit, la Junta de Govern
Local
ACORDA:
Únic.- DONAR-SE PER ASSABENTATS i RATIFICAR el Decret anteriorment
transcrit, en tot el seu contingut.”
1.3 Serveis d’Urbanisme, Obres i Activitats - Expedient 935/2020. Llicència
d'OVP Pizzeria l'italià
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

L'arquitecte tècnic, en data 21 de maig de 2020, ha emès informe favorable,
amb una sèrie de condicionants.
Consta a l’expedient informe de la policia local validant l’informe tècnic.
L'article 15 de l'Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per la flexibilització de
determinades restriccions d'àmbit nacional, establertes després de la
declaració de l'estat d'alarma en aplicació de la fase 1 del Pla per la transició
cap a una nova normalitat, disposa el següent:
“1.- Es podrà procedir a la reobertura al públic de les terrasses a l'aire lliure
dels establiments d'hostaleria i restauració limitant-se al cinquanta per cent de
les taules permeses en l'any immediatament anterior a la base de la
corresponent llicència municipal. En tot cas, s'ha d'assegurar que es manté la
deguda distància física de al menys dos metres entre les taules o, si s'escau,
agrupacions de taules.
A l'efecte de la present ordre es consideraran terrasses a l'aire lliure tot espai
no cobert o tot espai que estant cobert estigui envoltat lateralment per un
màxim de dues parets, murs o paraments.
2. En el cas que l'establiment d'hostaleria i restauració obtingués el permís de
l'Ajuntament per incrementar la superfície destinada a la terrassa a l'aire lliure,
es podran incrementar el nombre de taules que preveu l'apartat anterior,
respectant, en tot cas, la proporció del cinquanta per cent entre taules i
superfície disponible i duent a terme un increment proporcional de l'espai de
vianants al mateix tram de la via pública en el qual s'ubiqui la terrassa.
3. L'ocupació màxima serà de deu persones per taula o agrupació de taules.
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maig de 2020, exposa que davant la situació del COVID19 ha hagut de reduir
el nombre de taules de la seva terrassa i sol·licita, l’ampliació de l'ocupació de
via pública amb terrassa oberta de taules i cadires, en el seu establiment de
restauració situat al C/ Palandriu, 8.

ACTA JUNTA JGL

“LUCIANO MARTINI, mitjançant escrit RE 2020-E-RC-861, de data 20 de

Número: 2020-0009 Data: 19/06/2020

Francesc Guisset i Lagresa, Alcalde-President d’aquest Ajuntament, en data
27-05-2020, ha dictat el Decret següent:

La taula o agrupació de taules que s'utilitzin per a aquest fi, hauran de ser
acords al nombre de persones, permetent que es respectin la distància
mínima de seguretat interpersonal”.

La llicència queda condicionada al compliment dels condicionants següents:
Plaça del Camp de la Vela
-En aquest cas, es podria ampliar des de la jardinera a on arriba ara, seguint
l’alineació actual en relació a la mitgera de l’edifici a on hi ha el local, fins
arribar al parterra de gespa a on hi ha l’escultura.
-L’ampliació que aquí s’exposa, així com la resta de mesures, s’hauran
d’entendre com a provisionals, fins que no s’arribi a la nova normalitat.
-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, així com de les mesures de seguretat d’acord amb l’establert als
corresponents plans i ordres per la transició a la nova normalitat de les
corresponents fases de desescalada, podrà ser requerit per què s'enretiri
l'ocupació, sense dret a indemnització.
Vorera carrer Palandriu
-En aquest cas, no és possible l’ampliació d’aquesta ocupació, i a més caldrà
recordar a l’interessat, que com a responsable de garantir les mesures de
seguretat i protecció dels seus usuaris clients, i per tal de garantir-ne el
distanciament social amb els vianants que circulin per les voreres, s'haurà de
garantir una distància de separació entre les taules i els vianants, deixant un
pas lliure de vorera de 2,5 metres.

Número: 2020-0009 Data: 19/06/2020

Primer.- CONCEDIR a LUCIANO MARTINI llicència amb caràcter temporal,
per aquesta temporada d'estiu i com a màxim fins el 30 d'octubre de 2020, per
l’ampliació de l'ocupació de via pública amb terrassa oberta de taules i
cadires, en el seu establiment de restauració situat al C/ Palandriu, 8, segons
plànol de l’arquitecte tècnic municipal adjunt.
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L'òrgan competent per a resoldre les sol·licituds de llicències és l'AlcaldePresident de la Corporació d'acord amb el que disposa l'article 21.1.q) de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, que va
delegar la facultat a la Junta de Govern Local.
Per tot això, aquesta Alcaldia ha adoptat la següent RESOLUCIÓ:

ACTA JUNTA JGL

Atès l’estat d’alarma en el qual ens trobem immersos d’acord amb l’establert
al Reial Decret 463/2020, de 14 de març, per la gestió de la situació de la
crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, l’Ajuntament de Llançà acordat un
paquet de mesures econòmiques d’incentiu i ajuda, entre les quals hi ha la
suspensió de l’aplicació de la taxa d’ocupació de via pública (terrasses).
L'ús comú especial dels béns de domini públic es pot subjectar a llicència
d'acord amb la naturalesa del bé, d'acord amb el que disposa l'article 56.3 del
Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del
patrimoni dels ens locals.

-En cas que a la vostra terrassa no sigui possible deixar aquesta distància,
s'haurà de protegir als vostres usuaris amb unes mampares de protecció de
1,8 m d’alçada com a mínim, transparents i que permetin una fàcil desinfecció,
situades entre la vostra terrassa i la vorera o espai on circulen els vianants.
-Com que l’interessat s’ha pronunciat en la voluntat d’ampliar l’ocupació

actualment concedida, haurà de comunicar a l’Ajuntament per escrit, les
mesures que prendrà per tal de garantir el distanciament social, en relació als
punts anteriors, aclarint si opteu per deixar els 2,5 m lliures de pas per la
vorera o bé col·loqueu les mampares de protecció, en aquest cas únicament a
la ocupació de la vorera.

Quart.- RATIFICAR aquest decret en la propera sessió de Junta de Govern
Local que se celebri.
Cinquè.- NOTIFICAR aquest acord a l’interessat i DONAR TRASLLAT a la
Policia Local als efectes pertinents.”
De conformitat amb l’apartat quart del Decret transcrit, la Junta de Govern
Local

Número: 2020-0009 Data: 19/06/2020

Tercer.- INFORMAR que l’equip de govern de l’Ajuntament de Llançà ha
acordat la suspensió de l’aplicació de la taxa d’ocupació de via pública
(terrasses) com a mesura econòmica d’incentiu i ajuda davant la pandèmia
COVID-19.

ACTA JUNTA JGL

Segon.- INFORMAR que l’horari del servei de terrassa que ja tenia autoritzada
estarà condicionat a les exigències marcades per l’estat d’alarma i la fase que
pertoqui.

Únic.- DONAR-SE PER ASSABENTATS i RATIFICAR el Decret anteriorment
transcrit, en tot el seu contingut.”
1.3 Serveis d’Urbanisme, Obres i Activitats - Expedient 901/2020. Llicència
d'OVP Restaurant La Gavina
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Francesc Guisset i Lagresa, Alcalde-President d’aquest Ajuntament, en data
27-05-2020, ha dictat el Decret següent:
“RAMON DORCA DILME, en representació d’ANTONIO BELLMONTE

ROMERO, mitjançant escrit RE 2020-E-RC-836, de data 14 de maig de 2020,
davant les mesures extraordinàries COVID’19 i la possibilitat d’obrir les
terrasses amb un 50% d’aforament, sol·licita a l'Ajuntament de Llançà,
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ACORDA:

l’ampliació de l'ocupació de via pública amb terrassa oberta de taules i cadires
actualment concedida, corresponent al bar-restaurant LA GAVINA, del carrer
Castellar, 19.

Atès l’estat d’alarma en el qual ens trobem immersos d’acord amb l’establert
al Reial Decret 463/2020, de 14 de març, per la gestió de la situació de la
crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, l’Ajuntament de Llançà acordat un
paquet de mesures econòmiques d’incentiu i ajuda, entre les quals hi ha la
suspensió de l’aplicació de la taxa d’ocupació de via pública (terrasses).
L'ús comú especial dels béns de domini públic es pot subjectar a llicència
d'acord amb la naturalesa del bé, d'acord amb el que disposa l'article 56.3 del
Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del
patrimoni dels ens locals.
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 Alcaldia ha adoptat la següent RESOLUCIÓ:

Número: 2020-0009 Data: 19/06/2020
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Consta a l’expedient informe de la policia validant l’informe tècnic.
L'article 15 de l'Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per la flexibilització de
determinades restriccions d'àmbit nacional, establertes després de la
declaració de l'estat d'alarma en aplicació de la fase 1 del Pla per la transició
cap a una nova normalitat, disposa el següent:
“1.- Es podrà procedir a la reobertura al públic de les terrasses a l'aire lliure
dels establiments d'hostaleria i restauració limitant-se al cinquanta per cent de
les taules permeses en l'any immediatament anterior a la base de la
corresponent llicència municipal. En tot cas, s'ha d'assegurar que es manté la
deguda distància física de al menys dos metres entre les taules o, si s'escau,
agrupacions de taules.
A l'efecte de la present ordre es consideraran terrasses a l'aire lliure tot espai
no cobert o tot espai que estant cobert estigui envoltat lateralment per un
màxim de dues parets, murs o paraments.
2. En el cas que l'establiment d'hostaleria i restauració obtingués el permís de
l'Ajuntament per incrementar la superfície destinada a la terrassa a l'aire lliure,
es podran incrementar el nombre de taules que preveu l'apartat anterior,
respectant, en tot cas, la proporció del cinquanta per cent entre taules i
superfície disponible i duent a terme un increment proporcional de l'espai de
vianants al mateix tram de la via pública en el qual s'ubiqui la terrassa.
3. L'ocupació màxima serà de deu persones per taula o agrupació de taules.
La taula o agrupació de taules que s'utilitzin per a aquest fi, hauran de ser
acords al nombre de persones, permetent que es respectin la distància
mínima de seguretat interpersonal”.

ACTA JUNTA JGL

L'arquitecte tècnic, en data 27 de maig de 2020, ha emès informe favorable,
amb una sèrie de condicionants.

Primer.- CONCEDIR a ANTONIO BELLMONTE ROMERO llicència amb
caràcter temporal, per aquesta temporada d'estiu i com a màxim fins el 30
d'octubre de 2020, per l’ampliació de l'ocupació de via pública amb terrassa
oberta de taules i cadires, corresponent al bar-restaurant LA GAVINA, del
carrer Castellar, 19, segons plànol de l’arquitecte tècnic municipal adjunt.
La llicència queda condicionada al compliment dels condicionants següents:
-Es pot ampliar seguint la ocupació existent, fins a esgotar la totalitat de la
façana de l’edifici, necessitant sempre l’autorització del propietari de la façana
que s’ocupa.

-Degut a l’amplada existent de la vorera, el responsable de l’ocupació
autoritzada, ha de poder garantir el distanciament social de les persones
usuàries de l’ocupació, en relació als vianants de la vorera, ja sigui deixant
una separació entre la terrassa i la façana de l’edifici, de 2,50 m, la qual cosa
serà impossible, o bé s’haurà de col·locar una mampara de 1,8 m d’alçada (de
material impermeable i transparent que es pugui desinfectar amb facilitat).

Número: 2020-0009 Data: 19/06/2020

-Per altra banda, si es volgués ampliar, també es podria estudiar, si fos la
voluntat del titular de l’activitat, la possibilitat d’ocupar amb alguna taula i
cadira, la part de la cruïlla eixamflanada, entre el carrer Castellar i l’avinguda
Mestral, sempre i quan també s’obtingués el permís del propietari o propietaris
de l’edifici que hi fa front.

ACTA JUNTA JGL

-També es sol·licita poder ocupar la vorera del davant, a l’altre costat de la
calçada. Aquesta ocupació es podria estudiar, si s’aportés el permís de la
propietat de l’edifici que hi afronta, autoritzant l’ocupació davant de la façana.

-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, així com de les mesures de seguretat d’acord amb l’establert als
corresponents plans i ordres per la transició a la nova normalitat de les
corresponents fases de desescalada, podrà ser requerit per què s'enretiri
l'ocupació, sense dret a indemnització.
Segon.- INFORMAR que l’horari del servei de terrassa estarà condicionat a
les exigències marcades per l’estat d’alarma i la fase que pertoqui.
Tercer.- INFORMAR que l’equip de govern de l’Ajuntament de Llançà ha
acordat la suspensió de l’aplicació de la taxa d’ocupació de via pública
(terrasses) com a mesura econòmica d’incentiu i ajuda davant la pandèmia
COVID-19.
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-L’ampliació que aquí s’exposa, així com la resta de mesures, s’hauran
d’entendre com a provisionals, i pel termini de l’actual temporada alta.

Quart.- RATIFICAR aquest decret en la propera sessió de Junta de Govern
Local que se celebri.
Cinquè.- NOTIFICAR aquest acord a l’interessat i DONAR TRASLLAT a la
Policia Local als efectes pertinents.”
De conformitat amb l’apartat quart del Decret transcrit, la Junta de Govern
Local
ACORDA:

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Francesc Guisset i Lagresa, Alcalde-President d’aquest Ajuntament, en data
27-05-2020, ha dictat el Decret següent:
“FRANCESC BONSOMS PUMAREDA, mitjançant escrit RE 2020-E-RC-866,

de data 21 de maig de 2020, davant de la situació que estem vivint i a la poca
superfície de terrassa que disposa el seu establiment de bar FRANKFURT
DEL PORT situat al carrer Pintor Martinez Lozano, 5, sol·licita a l'Ajuntament
de Llançà, l’ampliació d’aquesta en una superfície aproximada de 6 X 2,30 m.,
corresponent
L'arquitecte tècnic, en data 25 de maig de 2020, ha emès informe favorable,
amb una sèrie de condicionants.
Consta a l’expedient informe de la policia validant l’informe tècnic.
L'article 15 de l'Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per la flexibilització de
determinades restriccions d'àmbit nacional, establertes després de la
declaració de l'estat d'alarma en aplicació de la fase 1 del Pla per la transició
cap a una nova normalitat, disposa el següent:
“1.- Es podrà procedir a la reobertura al públic de les terrasses a l'aire lliure
dels establiments d'hostaleria i restauració limitant-se al cinquanta per cent de
les taules permeses en l'any immediatament anterior a la base de la
corresponent llicència municipal. En tot cas, s'ha d'assegurar que es manté la
deguda distància física de al menys dos metres entre les taules o, si s'escau,
agrupacions de taules.
A l'efecte de la present ordre es consideraran terrasses a l'aire lliure tot espai
no cobert o tot espai que estant cobert estigui envoltat lateralment per un
màxim de dues parets, murs o paraments.
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Favorable

ACTA JUNTA JGL

1.3 Serveis d’Urbanisme, Obres i Activitats - Expedient 945/2020. Llicència
d'OVP Bar Frankfurt del Port

Número: 2020-0009 Data: 19/06/2020

Únic.- DONAR-SE PER ASSABENTATS i RATIFICAR el Decret anteriorment
transcrit, en tot el seu contingut.”

Primer.- CONCEDIR a FRANCESC BONSOMS PUMAREDA llicència amb
caràcter temporal, per aquesta temporada d'estiu i com a màxim fins el 30
d'octubre de 2020, per l’ampliació de l'ocupació de via pública amb terrassa
oberta de taules i cadires, corresponent al bar FRANKFURT DEL PORT, del
C/ Pintor Martínez Lozano, 5, segons plànol de l’arquitecte tècnic municipal
adjunt.
La llicència queda condicionada al compliment dels condicionants següents:
-L’ampliació es podria concedir a continuació de l’existent, ocupant la resta de
vorera corresponent a la façana de l’edifici.
-Aquesta ocupació, s’hauria de delimitar i protegir amb jardineres o altres
elements en relació a la calçada.
-S’haurà de mantenir sempre un pas lliure mínim de vorera de 2,50 m, per tal
de garantir el distanciament social als clients en relació als vianants de la
vorera, o en el cas de que això no sigui possible, s’haurà de col·locar una
mampara de 1,8 m d’alçada (de material impermeable i transparent que es
pugui desinfectar amb facilitat), per tal de protegir els clients usuaris de la
terrassa de la gent que passa per la vorera.

Número: 2020-0009 Data: 19/06/2020

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, aquesta Alcaldia ha adoptat la següent RESOLUCIÓ:
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Atès l’estat d’alarma en el qual ens trobem immersos d’acord amb l’establert
al Reial Decret 463/2020, de 14 de març, per la gestió de la situació de la
crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, l’Ajuntament de Llançà acordat un
paquet de mesures econòmiques d’incentiu i ajuda, entre les quals hi ha la
suspensió de l’aplicació de la taxa d’ocupació de via pública (terrasses).
L'ús comú especial dels béns de domini públic es pot subjectar a llicència
d'acord amb la naturalesa del bé, d'acord amb el que disposa l'article 56.3 del
Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del
patrimoni dels ens locals.

ACTA JUNTA JGL

2. En el cas que l'establiment d'hostaleria i restauració obtingués el permís de
l'Ajuntament per incrementar la superfície destinada a la terrassa a l'aire lliure,
es podran incrementar el nombre de taules que preveu l'apartat anterior,
respectant, en tot cas, la proporció del cinquanta per cent entre taules i
superfície disponible i duent a terme un increment proporcional de l'espai de
vianants al mateix tram de la via pública en el qual s'ubiqui la terrassa.
3. L'ocupació màxima serà de deu persones per taula o agrupació de taules.
La taula o agrupació de taules que s'utilitzin per a aquest fi, hauran de ser
acords al nombre de persones, permetent que es respectin la distància
mínima de seguretat interpersonal”.

-L’ampliació que aquí s’exposa, així com la resta de mesures, s’hauran
d’entendre com a provisionals, fins que no s’arribi a la nova normalitat.
-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, així com de les mesures de seguretat d’acord amb l’establert als
corresponents plans i ordres per la transició a la nova normalitat de les
corresponents fases de desescalada, podrà ser requerit per què s'enretiri
l'ocupació, sense dret a indemnització.

Quart.- RATIFICAR aquest decret en la propera sessió de Junta de Govern
Local que se celebri.
Cinquè.- NOTIFICAR aquest acord a l’interessat i DONAR TRASLLAT a la
Policia Local als efectes pertinents.”
De conformitat amb l’apartat quart del Decret transcrit, la Junta de Govern
Local
ACORDA:

ACTA JUNTA JGL

Tercer.- INFORMAR que l’equip de govern de l’Ajuntament de Llançà ha
acordat la suspensió de l’aplicació de la taxa d’ocupació de via pública
(terrasses) com a mesura econòmica d’incentiu i ajuda davant la pandèmia
COVID-19.

Número: 2020-0009 Data: 19/06/2020

Segon.- INFORMAR que l’horari del servei de terrassa estarà condicionat a
les exigències marcades per l’estat d’alarma i la fase que pertoqui.

1.3 Serveis d’Urbanisme, Obres i Activitats - Expedient 263/2020. Llicències
d'OVP Pg. Maritim S. Gonzalez
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

"SANDRA GONZALEZ RODRIGUEZ, mitjançant escrit RE 2020-E-RE-52, de
data 10 de gener de 2020 sol·licita ocupació de via pública per una parada de
2x2m per vendre bosses i complements de moda durant els mesos de juliol i
agost al Passeig Marítim de Llançà.
D’acord amb el Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el
reglament del patrimoni dels ens locals, la via pública és un bé de domini
públic de competència municipal i, per tant, és competència de l’Alcalde
regular-ne l’ús.
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Únic.- DONAR-SE PER ASSABENTATS i RATIFICAR el Decret anteriorment
transcrit, en tot el seu contingut.”

Per tot això, aquesta Junta de Govern Local

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

Número: 2020-0009 Data: 19/06/2020
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Primer.- CONCEDIR llicència a Sandra Gonzalez Rodriguez per instal·lar una
parada de bosses i complements de moda, de 2x2 metres, al Passeig Marítim
durant els mesos de juliol i agost d’enguany. L’efectivitat de la present
autorització queda sotmesa al compliment de les següents condicions:
-A l’aportació del rebut de pagament de l’assegurança de responsabilitat civil
de la parada i de la còpia del pagament d’autònoms (o document que acrediti
que es forma part d’una cooperativa o similar i que s’està al corrent de les
obligacions amb Hisenda) en el termini de 10 dies a comptar des de la rebuda
de la present notificació. La no aportació de l’esmentada documentació
suposarà la revocació de la present llicència d’ocupació de via pública. Caldrà
disposar de la documentació esmentada, juntament amb la llicència
d’ocupació de via pública a la parada, durant tot l’estiu.
-Al compliment de l’horari establert, de 20 a 24 h (horari condicionat a les
exigències marcades per l’estat d’alarma i la fase que pertoqui). El seu
incompliment suposarà la revocació de la present llicència. No obstant, es
permetrà començar a muntar les parades 30 minuts abans de l’hora
establerta.
-Al previ pagament de les taxes establertes per ocupació de via pública.
L’emplaçament i l’amidament l’efectuaran els Serveis Tècnics
Municipals.
-Els beneficiaris estaran obligats al compliment de les obligacions
corresponents en relació a mercaderies, venda ambulant i, si cal, sanitat i
alimentària.
-Els beneficiaris de l’autorització seran responsables de la neteja de l’entorn
de la instal·lació.
-Un cop instal·lada la parada hauran de retirar els vehicles del Passeig
Marítim.
-Es fa avinent que, com en anys anteriors, l’Ajuntament no facilitarà electricitat
per a les parades.
-Quan motius d’interès municipal ho facin necessari, haurà de retirar l’element
d’ocupació.
-La present autorització no suposa la pròrroga de la mateixa per a anys
posteriors.
-Els dies puntuals que el Passeig Marítim estigui ocupat per algun col·lectiu
firaire, o qualsevol altre tipus d’activitat municipal, s’haurà de compartir l’espai.
Això pot suposar un canvi d’ubicació de les parades habituals.
-Es recorda que l’espai autoritzat per instal·lar parades, i fer trenes, és el que
hi ha entre el Bar Restaurant Pacu-Pacu i la Gelateria Dino, qualsevol parada
situada fora d’aquest espai podrà ser retirada, en qualsevol moment, per la
Policia Local.

ACTA JUNTA JGL

ACORDA:

d’alarma i la fase que pertoqui.
Tercer.- APROVAR la liquidació número 2077000010 per un import de
360,00.-euros, corresponent a la taxa per parades situades en terrenys d’ús
públic, sense perjudici de les que es puguin generar després de la
comprovació d’amidament per part dels Serveis Tècnics.
Quart.- COMUNICAR a la persona interessada que haurà de personar-se a
l’Ajuntament per tal d’obtenir una tarja identificativa que haurà de col·locar en
un lloc visible de la parada.
Cinquè.- DONAR TRASLLAT d’aquest acord al servei de Recaptació i a la
Policia Municipal pel seu coneixement i efectes.

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

"PAU MASNOU JULIÀ, mitjançant escrit RE 2020-E-RC-1025, de data
27/04/2020, sol·licita llicència d’ocupació de via pública per instal·lar una
parada de tir (9m de llarg x 2,20m d’ample) a l’aparcament del port durant la
temporada d’estiu.
D’acord amb el Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el
reglament del patrimoni dels ens locals, la via pública és un bé de domini
públic de competència municipal i, per tant, és competència de l’Alcalde
regular-ne l’ús.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- CONCEDIR llicència a Pau Masnou Julià per instal·lar una parada de
tir (9m de llarg x 2,20m d’ample) a l’aparcament del port (mateixa ubicació que
en la temporada 2019) durant els mesos de juliol i agost d’enguany.
L’efectivitat de la present autorització queda sotmesa al compliment de les
següents condicions:
-A l’aportació del rebut de pagament de l’assegurança de responsabilitat civil
de la parada i de la còpia del pagament d’autònoms (o document que acrediti
que es forma part d’una cooperativa o similar i que s’està al corrent de les
obligacions amb Hisenda) en el termini de 10 dies a comptar des de la rebuda
de la present notificació. La no aportació de l’esmentada documentació
suposarà la revocació de la present llicència d’ocupació de via pública. Caldrà
disposar de la documentació esmentada, juntament amb la llicència

Número: 2020-0009 Data: 19/06/2020

Favorable
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1.3 Serveis d’Urbanisme, Obres i Activitats - Expedient 831/2020. Llicències
d'OVP Pg. Mariirm P. Masnou

ACTA JUNTA JGL

Sisè.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada.”

Tercer.- APROVAR la liquidació número 2077000012 per un import de
1.485,00.-euros corresponent a la taxa per parades situades en terrenys d’ús
públic, sense perjudici de les que es puguin generar després de la
comprovació d’amidament per part dels Serveis Tècnics.
Quart.- APROVAR la liquidació número 2077000013 per un import de 787,50.euros corresponent a la taxa de l’espai reservat al voltant de parades situades
en terrenys d’ús públic, sense perjudici de les que es puguin generar després
de la comprovació d’amidament per part dels Serveis Tècnics.
Cinquè.- COMUNICAR a la persona interessada que haurà de personar-se a
l’Ajuntament per tal d’obtenir una tarja identificativa que haurà de col·locar en
un lloc visible de la parada.
Sisè.- DONAR TRASLLAT d’aquest acord al servei de Recaptació i a la
Policia Municipal pel seu coneixement i efectes.
Setè.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada.”

Número: 2020-0009 Data: 19/06/2020
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Segon.- INFORMAR que l’interessat està obligat a complir amb totes les
mesures sanitàries, de seguretat i de distanciament marcades per l’estat
d’alarma i la fase que pertoqui.

ACTA JUNTA JGL

d’ocupació de via pública a la parada, durant tot l’estiu.
-Al compliment de l’horari establert, de 20 a 24 h (horari condicionat a les
exigències marcades per l’estat d’alarma i la fase que pertoqui). El seu
incompliment suposarà la revocació de la present llicència. No obstant, es
permetrà començar a muntar les parades 30 minuts abans de l’hora
establerta.
-Al previ pagament de les taxes establertes per ocupació de via pública.
-L’emplaçament i l’amidament l’efectuaran els Serveis Tècnics Municipals.
-Els beneficiaris estaran obligats al compliment de les obligacions
corresponents en relació a mercaderies, venda ambulant i, si cal, sanitat i
alimentària.
-Els beneficiaris de l’autorització seran responsables de la neteja de l’entorn
de la instal·lació.
-Un cop instal·lada la parada hauran de retirar els vehicles del Passeig
Marítim.
-Es fa avinent que, com en anys anteriors, l’Ajuntament no facilitarà electricitat
per a les parades.
-Quan motius d’interès municipal ho facin necessari, haurà de retirar l’element
d’ocupació.
-La present autorització no suposa la pròrroga de la mateixa per a anys
posteriors.
-Els dies puntuals que el Passeig Marítim estigui ocupat per algun col·lectiu
firaire, o qualsevol altre tipus d’activitat municipal, s’haurà de compartir l’espai.
Això pot suposar un canvi d’ubicació de les parades habituals.

1.3 Serveis d’Urbanisme, Obres i Activitats - Expedient 759/2020. Llicències
d'OVP Pg. Maritim J. Jodar
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

"JUDITH JODAR CARALT, en representació de l’Associació Cultural La
Cortina Màgica, mitjançant escrit RE 2020-E-RE-674, de data 08/04/2020,
sol·licita llicència d’ocupació de via pública d’un espai de 2 metres lineals per
una parada de trenetes de colors durant la temporada d’estiu al Passeig
Marítim de Llançà.

Primer.- CONCEDIR llicència a Judith Jodar Caralt per instal·lar una parada
de trenetes de colors, de 2 metres, al Passeig Marítim durant els mesos de
juliol i agost d’enguany. L’efectivitat de la present autorització queda sotmesa
al compliment de les següents condicions:
-A l’aportació del rebut de pagament de l’assegurança de responsabilitat civil
de la parada i de la còpia del pagament d’autònoms (o document que acrediti
que es forma part d’una cooperativa o similar i que s’està al corrent de les
obligacions amb Hisenda) en el termini de 10 dies a comptar des de la rebuda
de la present notificació. La no aportació de l’esmentada documentació
suposarà la revocació de la present llicència d’ocupació de via pública. Caldrà
disposar de la documentació esmentada, juntament amb la llicència
d’ocupació de via pública a la parada, durant tot l’estiu.
-Al compliment de l’horari establert, de 20 a 24 h (horari condicionat a les
exigències marcades per l’estat d’alarma i la fase que pertoqui). El seu
incompliment suposarà la revocació de la present llicència. No obstant, es
permetrà començar a muntar les parades 30 minuts abans de l’hora
establerta.
-Al previ pagament de les taxes establertes per ocupació de via pública.
-L’emplaçament i l’amidament l’efectuaran els Serveis Tècnics Municipals.
-Els beneficiaris estaran obligats al compliment de les obligacions
corresponents en relació a mercaderies, venda ambulant i, si cal, sanitat i
alimentària.
-Els beneficiaris de l’autorització seran responsables de la neteja de l’entorn
de la instal·lació.
-Un cop instal·lada la parada hauran de retirar els vehicles del Passeig
Marítim.
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ACORDA:

ACTA JUNTA JGL

Per tot això, la Junta de Govern Local

Número: 2020-0009 Data: 19/06/2020

D’acord amb el Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el
reglament del patrimoni dels ens locals, la via pública és un bé de domini
públic de competència municipal i, per tant, és competència de l’Alcalde
regular-ne l’ús.

Tercer.- APROVAR la liquidació número 2077000008 per un import de
360,00.-euros, corresponent a la taxa per parades situades en terrenys d’ús
públic, sense perjudici de les que es puguin generar després de la
comprovació d’amidament per part dels Serveis Tècnics.
Quart.- COMUNICAR a la persona interessada que haurà de personar-se a
l’Ajuntament per tal d’obtenir una tarja identificativa que haurà de col·locar en
un lloc visible de la parada.
Cinquè.- DONAR TRASLLAT d’aquest acord al servei de Recaptació i a la
Policia Municipal pel seu coneixement i efectes.

ACTA JUNTA JGL

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

Número: 2020-0009 Data: 19/06/2020

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

1.3 Serveis d’Urbanisme, Obres i Activitats - Expedient 465/2020. Llicències
d'OVP Pg. Maritim FJ Farriols
Desfavorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

"FRANCISCO JAVIER FARRIOLS SANZ, mitjançant escrit RE 2020-E-RE363, de data 19/02/2020, sol·licita ocupació de via pública per una parada de
roba durant la temporada d’estiu al Passeig Marítim de Llançà.
D’acord amb el Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el
reglament del patrimoni dels ens locals, la via pública és un bé de domini
públic de competència municipal i, per tant, és competència de l’Alcalde
regular-ne l’ús.
Per tot això, la Junta de Govern Local
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Sisè.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada.”

ACORDA:
Primer.- DENEGAR la llicència a Francisco Javier Farriols Sanz per instal·lar
una parada al Passeig Marítim, per vendre roba, els mesos de juliol i agost,
atès que el nombre de parades de venda d’aquest tipus de producte ja està
cobert i el lloc on es sol·licita instal·lar-la, no hi ha prou espai.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a la persona interessada.”
1.3 Serveis d’Urbanisme, Obres i Activitats - Expedient 390/2020. Llicències
d'OVP Pg. Maritim A. Avezuela

D’acord amb el Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el
reglament del patrimoni dels ens locals, la via pública és un bé de domini
públic de competència municipal i, per tant, és competència de l’Alcalde
regular-ne l’ús.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- DENEGAR la llicència a Antolin Avezuela Aristu per instal·lar una
parada al Passeig Marítim, per vendre bisuteria i articles de regal, els mesos
de juliol i agost, atès que el nombre de parades de venda d’aquest tipus de
producte ja està cobert i el lloc on es sol·licita instal·lar-la, no hi ha prou espai.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a la persona interessada.”
1.3 Serveis d’Urbanisme, Obres i Activitats - Expedient 890/2020. Llicències
d'OVP Pg. Maritim U. Bauereis
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

"ULRIKE BAUEREIS, mitjançant escrit RE 2019-E-RC-829, de data 14 de
maig de 2020, sol·licita llicència per instal·lar una parada de 3 metres, de
venda de productes d’aromateràpia, herbes aromàtiques, cosmètica natural i
altres, al Passeig Marítim durant els mesos d’estiu (de 4 juliol a 4 setembre).
D’acord amb el Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el
reglament del patrimoni dels ens locals, la via pública és un bé de domini
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"ANTOLIN AVEZUELA ARISTU, mitjançant escrit RE 2020-E-RC-492, de data
12/02/2020 sol·licita ocupació de via pública per una parada de venda de
bijuteria i articles de regal durant la temporada d’estiu al Passeig Marítim de
Llançà.

Número: 2020-0009 Data: 19/06/2020

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA JUNTA JGL

Desfavorable

públic de competència municipal i, per tant, és competència de l’Alcalde
regular-ne l’ús.
Per tot això, la Junta de Govern Local

Número: 2020-0009 Data: 19/06/2020
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Primer.- CONCEDIR llicència a Ulrike Bauereis per instal·lar una parada de
venda de productes d’aromateràpia, herbes aromàtiques, cosmètica natural i
altres, de 3 metres, al Passeig del 4 de juliol al 4 de setembre d’enguany.
L’efectivitat de la present autorització queda sotmesa al compliment de les
següents condicions:
-A l’aportació del rebut de pagament de l’assegurança de responsabilitat civil
de la parada i de la còpia del pagament d’autònoms (o document que acrediti
que es forma part d’una cooperativa o similar i que s’està al corrent de les
obligacions amb Hisenda) en el termini de 10 dies a comptar des de la rebuda
de la present notificació. La no aportació de l’esmentada documentació
suposarà la revocació de la present llicència d’ocupació de via pública. Caldrà
disposar de la documentació esmentada, juntament amb la llicència
d’ocupació de via pública a la parada, durant tot l’estiu.
-Al compliment de l’horari establert, de 20 a 24 h (horari condicionat a les
exigències marcades per l’estat d’alarma i la fase que pertoqui). El seu
incompliment suposarà la revocació de la present llicència. No obstant, es
permetrà començar a muntar les parades 30 minuts abans de l’hora
establerta.
-Al previ pagament de les taxes establertes per ocupació de via pública.
-L’emplaçament i l’amidament l’efectuaran els Serveis Tècnics Municipals.
-Els beneficiaris estaran obligats al compliment de les obligacions
corresponents en relació a mercaderies, venda ambulant i, si cal, sanitat i
alimentària.
-Els beneficiaris de l’autorització seran responsables de la neteja de l’entorn
de la instal·lació.
-Un cop instal·lada la parada hauran de retirar els vehicles del Passeig
Marítim.
-Es fa avinent que, com en anys anteriors, l’Ajuntament no facilitarà electricitat
per a les parades.
-Quan motius d’interès municipal ho facin necessari, haurà de retirar l’element
d’ocupació.
-La present autorització no suposa la pròrroga de la mateixa per a anys
posteriors.
-Els dies puntuals que el Passeig Marítim estigui ocupat per algun col·lectiu
firaire, o qualsevol altre tipus d’activitat municipal, s’haurà de compartir l’espai.
Això pot suposar un canvi d’ubicació de les parades habituals.
-Es recorda que l’espai autoritzat per instal·lar parades, i fer trenes, és el que
hi ha entre el Bar Restaurant Pacu-Pacu i la Gelateria Dino, qualsevol parada
situada fora d’aquest espai podrà ser retirada, en qualsevol moment, per la
Policia Local.

ACTA JUNTA JGL

ACORDA:

Segon.- INFORMAR que l’interessat està obligat a complir amb totes les
mesures sanitàries, de seguretat i de distanciament marcades per l’estat
d’alarma i la fase que pertoqui.
Tercer.- APROVAR la liquidació número 2077000006 per un import de
360,00.-euros, corresponent a la taxa per parades situades en terrenys d’ús
públic, sense perjudici de les que es puguin generar després de la
comprovació d’amidament per part dels Serveis Tècnics.
Quart.- COMUNICAR a la persona interessada que haurà de personar-se a
l’Ajuntament per tal d’obtenir una tarja identificativa que haurà de col·locar en
un lloc visible de la parada.

Desfavorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

"SONIA GOMEZ ROVIRA, mitjançant escrit RE 2020-E-RE-779, de data
05/05/2020, sol·licita llicència d’ocupació de via pública d’un espai de 2x2 per
una parada de bisuteria artesanal durant la temporada d’estiu al Passeig
Marítim de Llançà.
D’acord amb el Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el
reglament del patrimoni dels ens locals, la via pública és un bé de domini
públic de competència municipal i, per tant, és competència de l’Alcalde
regular-ne l’ús.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- DENEGAR la llicència a Sònia Gómez Rovira per instal·lar una
parada al Passeig Marítim, per vendre bisuteria artesanal, els mesos de juliol i
agost, atès que el nombre de parades de venda d’aquest tipus de producte ja
està cobert i el lloc on es sol·licita instal·lar-la, no hi ha prou espai.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a la persona interessada.”

1.3 Serveis d’Urbanisme, Obres i Activitats - Expedient 433/2020. Llicències
d'OVP Pg. Maririm Bijuteria Pasarello
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1.3 Serveis d’Urbanisme, Obres i Activitats - Expedient 937/2020. Llicències
d'OVP Pg. Maritim S. Gomez

ACTA JUNTA JGL

Sisè.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada.”

Número: 2020-0009 Data: 19/06/2020

Cinquè.- DONAR TRASLLAT d’aquest acord al servei de Recaptació i a la
Policia Municipal pel seu coneixement i efectes.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

"MARIANO PASARELLO CLERICE, actuant en nom i representació de
BISUTERIA PASARELLO SL, mitjançant escrit RE 2020-E-RE-318, de data
14/02/2020, sol·licita ocupació de via pública per una parada de bisuteria
durant la temporada d’estiu al Passeig Marítim de Llançà.
D’acord amb el Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el
reglament del patrimoni dels ens locals, la via pública és un bé de domini
públic de competència municipal i, per tant, és competència de l’Alcalde
regular-ne l’ús.
Per tot això, la Junta de Govern Local

Número: 2020-0009 Data: 19/06/2020
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Primer.- CONCEDIR llicència a Mariano Pasarello Clerice per instal·lar una
parada de bisuteria de fins a 6 metres al Passeig Marítim durant els mesos de
juliol i agost d’enguany. L’efectivitat de la present autorització queda sotmesa
al compliment de les següents condicions:
-A l’aportació del rebut de pagament de l’assegurança de responsabilitat civil
de la parada i de la còpia del pagament d’autònoms (o document que acrediti
que es forma part d’una cooperativa o similar i que s’està al corrent de les
obligacions amb Hisenda) en el termini de 10 dies a comptar des de la rebuda
de la present notificació. La no aportació de l’esmentada documentació
suposarà la revocació de la present llicència d’ocupació de via pública. Caldrà
disposar de la documentació esmentada, juntament amb la llicència
d’ocupació de via pública a la parada, durant tot l’estiu.
-Al compliment de l’horari establert, de 20 a 24 h (horari condicionat a les
exigències marcades per l’estat d’alarma i la fase que pertoqui). El seu
incompliment suposarà la revocació de la present llicència. No obstant, es
permetrà començar a muntar les parades 30 minuts abans de l’hora
establerta.
-Al previ pagament de les taxes establertes per ocupació de via pública.
-L’emplaçament i l’amidament l’efectuaran els Serveis Tècnics Municipals.
-Els beneficiaris estaran obligats al compliment de les obligacions
corresponents en relació a mercaderies, venda ambulant i, si cal, sanitat i
alimentària.
-Els beneficiaris de l’autorització seran responsables de la neteja de l’entorn
de la instal·lació.
-Un cop instal·lada la parada hauran de retirar els vehicles del Passeig
Marítim.
-Es fa avinent que, com en anys anteriors, l’Ajuntament no facilitarà electricitat
per a les parades.
-Quan motius d’interès municipal ho facin necessari, haurà de retirar l’element
d’ocupació.
-La present autorització no suposa la pròrroga de la mateixa per a anys

ACTA JUNTA JGL

ACORDA:

posteriors.
Els dies puntuals que el Passeig Marítim estigui ocupat per algun col·lectiu
firaire, o qualsevol altre tipus d’activitat municipal, s’haurà de compartir l’espai.
Això pot suposar un canvi d’ubicació de les parades habituals.
-Es recorda que l’espai autoritzat per instal·lar parades, i fer trenes, és el que
hi ha entre el Bar Restaurant Pacu-Pacu i la Gelateria Dino, qualsevol parada
situada fora d’aquest espai podrà ser retirada, en qualsevol moment, per la
Policia Local.

Quart.- COMUNICAR a la persona interessada que haurà de personar-se a
l’Ajuntament per tal d’obtenir una tarja identificativa que haurà de col·locar en
un lloc visible de la parada.
Cinquè.- DONAR TRASLLAT d’aquest acord al servei de Recaptació i a la
Policia Municipal pel seu coneixement i efectes.
Sisè.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada.”
1.3 Serveis d’Urbanisme, Obres i Activitats - Expedient 297/2020. Llicències
d'OVP Pg Maritim D. chacon
Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

"MONICA NOGUERA PRIM, actuant en nom i representació de DAVID
CHACON ZAFRA, mitjançant escrit RE 2020-E-RC-319, de data 31/01/2020,
sol·licita ocupació de via pública per una parada durant la temporada d’estiu al
Passeig Marítim de Llançà.
D’acord amb el Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el
reglament del patrimoni dels ens locals, la via pública és un bé de domini
públic de competència municipal i, per tant, és competència de l’Alcalde
regular-ne l’ús.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- CONCEDIR llicència a David Chacón Zafra per instal·lar una parada
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Favorable

ACTA JUNTA JGL

Tercer.- APROVAR la liquidació número 2077000009 per un import de
360,00.-euros, corresponent a la taxa per parades situades en terrenys d’ús
públic, sense perjudici de les que es puguin generar després de la
comprovació d’amidament per part dels Serveis Tècnics.

Número: 2020-0009 Data: 19/06/2020

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

Tercer.- APROVAR la liquidació número 2077000011 per un import de
360,00.-euros, corresponent a la taxa per parades situades en terrenys d’ús
públic, sense perjudici de les que es puguin generar després de la
comprovació d’amidament per part dels Serveis Tècnics.

Número: 2020-0009 Data: 19/06/2020
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Segon.- INFORMAR que l’interessat està obligat a complir amb totes les
mesures sanitàries, de seguretat i de distanciament marcades per l’estat
d’alarma i la fase que pertoqui.

ACTA JUNTA JGL

de bisuteria, de fins a 6 metres, al Passeig Marítim durant els mesos de juliol i
agost d’enguany. L’efectivitat de la present autorització queda sotmesa al
compliment de les següents condicions:
-A l’aportació del rebut de pagament de l’assegurança de responsabilitat civil
de la parada i de la còpia del pagament d’autònoms (o document que acrediti
que es forma part d’una cooperativa o similar i que s’està al corrent de les
obligacions amb Hisenda) en el termini de 10 dies a comptar des de la rebuda
de la present notificació. La no aportació de l’esmentada documentació
suposarà la revocació de la present llicència d’ocupació de via pública. Caldrà
disposar de la documentació esmentada, juntament amb la llicència
d’ocupació de via pública a la parada, durant tot l’estiu.
-Al compliment de l’horari establert, de 20 a 24 h (horari condicionat a les
exigències marcades per l’estat d’alarma i la fase que pertoqui). El seu
incompliment suposarà la revocació de la present llicència. No obstant, es
permetrà començar a muntar les parades 30 minuts abans de l’hora
establerta.
-Al previ pagament de les taxes establertes per ocupació de via pública.
-L’emplaçament i l’amidament l’efectuaran els Serveis Tècnics Municipals.
-Els beneficiaris estaran obligats al compliment de les obligacions
corresponents en relació a mercaderies, venda ambulant i, si cal, sanitat i
alimentària.
-Els beneficiaris de l’autorització seran responsables de la neteja de l’entorn
de la instal·lació.
-Un cop instal·lada la parada hauran de retirar els vehicles del Passeig
Marítim.
-Es fa avinent que, com en anys anteriors, l’Ajuntament no facilitarà electricitat
per a les parades.
-Quan motius d’interès municipal ho facin necessari, haurà de retirar l’element
d’ocupació.
-La present autorització no suposa la pròrroga de la mateixa per a anys
posteriors.
-Els dies puntuals que el Passeig Marítim estigui ocupat per algun col·lectiu
firaire, o qualsevol altre tipus d’activitat municipal, s’haurà de compartir l’espai.
Això pot suposar un canvi d’ubicació de les parades habituals.
-Es recorda que l’espai autoritzat per instal·lar parades, i fer trenes, és el que
hi ha entre el Bar Restaurant Pacu-Pacu i la Gelateria Dino, qualsevol parada
situada fora d’aquest espai podrà ser retirada, en qualsevol moment, per la
Policia Local.

Quart.- COMUNICAR a la persona interessada que haurà de personar-se a
l’Ajuntament per tal d’obtenir una tarja identificativa que haurà de col·locar en
un lloc visible de la parada.
Cinquè.- DONAR TRASLLAT d’aquest acord al servei de Recaptació i a la
Policia Municipal pel seu coneixement i efectes.
Sisè.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada.”
1.3 Serveis d’Urbanisme, Obres i Activitats - Expedient 362/2020. Llicències
d'OVP Pg. Maritim L. Margarits

D’acord amb el Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el
reglament del patrimoni dels ens locals, la via pública és un bé de domini
públic de competència municipal i, per tant, és competència de l’Alcalde
regular-ne l’ús.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- CONCEDIR llicència a Laura Margarits i Molinet per instal·lar la
parada de creps i La Llauneta (8,70 m en total) a l’aparcament del port
(mateixa ubicació que en la temporada 2019) durant els mesos de juliol i agost
d’enguany. L’efectivitat de la present autorització queda sotmesa al
compliment de les següents condicions:
-A l’aportació del rebut de pagament de l’assegurança de responsabilitat civil
de la parada i de la còpia del pagament d’autònoms (o document que acrediti
que es forma part d’una cooperativa o similar i que s’està al corrent de les
obligacions amb Hisenda) en el termini de 10 dies a comptar des de la rebuda
de la present notificació. La no aportació de l’esmentada documentació
suposarà la revocació de la present llicència d’ocupació de via pública. Caldrà
disposar de la documentació esmentada, juntament amb la llicència
d’ocupació de via pública a la parada, durant tot l’estiu.
-Al compliment de l’horari establert, de 20 a 24 h (horari condicionat a les
exigències marcades per l’estat d’alarma i la fase que pertoqui). El seu
incompliment suposarà la revocació de la present llicència. No obstant, es
permetrà començar a muntar les parades 30 minuts abans de l’hora
establerta.
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"LAURA MARGARITS MOLINET, mitjançant escrit RE 2020-E-RE-264 i escrit
RE 2020-E-RE-265, de data 08/02/2020, sol·licita permís d’ocupació de via
pública per una parada de venta de creps i “La Llauneta” a l’aparcament del
port durant la temporada d’estiu.

Número: 2020-0009 Data: 19/06/2020

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA JUNTA JGL

Favorable

Quart.- APROVAR la liquidació número 2077000016 per un import de
1.890,00.-euros corresponent a la taxa de l’espai reservat al voltant de
parades situades en terrenys d’ús públic, sense perjudici de les que es puguin
generar després de la comprovació d’amidament per part dels Serveis
Tècnics.
Cinquè.- COMUNICAR a la persona interessada que haurà de personar-se a
l’Ajuntament per tal d’obtenir una tarja identificativa que haurà de col·locar en
un lloc visible de la parada.
Sisè.- DONAR TRASLLAT d’aquest acord al servei de Recaptació i a la
Policia Municipal pel seu coneixement i efectes.
Setè.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada.”
1.3 Serveis d’Urbanisme, Obres i Activitats - Expedient 536/2020. Llicències
d'OVP Pg. Maritim A. Hernandez
Desfavorable

Tipus de votació:

Número: 2020-0009 Data: 19/06/2020

Tercer.- APROVAR la liquidació número 2077000015 per un import de
783,00.-euros corresponent a la taxa per parades situades en terrenys d’ús
públic, sense perjudici de les que es puguin generar després de la
comprovació d’amidament per part dels Serveis Tècnics.
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Segon.- INFORMAR que l’interessat està obligat a complir amb totes les
mesures sanitàries, de seguretat i de distanciament marcades per l’estat
d’alarma i la fase que pertoqui.

ACTA JUNTA JGL

-Al previ pagament de les taxes establertes per ocupació de via pública.
-L’emplaçament i l’amidament l’efectuaran els Serveis Tècnics Municipals.
-Els beneficiaris estaran obligats al compliment de les obligacions
corresponents en relació a mercaderies, venda ambulant i, si cal, sanitat i
alimentària.
-Els beneficiaris de l’autorització seran responsables de la neteja de l’entorn
de la instal·lació.
-Un cop instal·lada la parada hauran de retirar els vehicles del Passeig
Marítim.
-Es fa avinent que, com en anys anteriors, l’Ajuntament no facilitarà electricitat
per a les parades.
-Quan motius d’interès municipal ho facin necessari, haurà de retirar l’element
d’ocupació.
-La present autorització no suposa la pròrroga de la mateixa per a anys
posteriors.
-Els dies puntuals que el Passeig Marítim estigui ocupat per algun col·lectiu
firaire, o qualsevol altre tipus d’activitat municipal, s’haurà de compartir l’espai.
Això pot suposar un canvi d’ubicació de les parades habituals.

Unanimitat/Assentiment

"ALICIA HERNANDEZ MADRID, mitjançant escrit RE 2020-E-RE-438, de data
28/02/2020, sol·licita ocupació de via pública per dos parades (olives i
bisuteria) durant la temporada d’estiu al Passeig Marítim de Llançà.
D’acord amb el Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el
reglament del patrimoni dels ens locals, la via pública és un bé de domini
públic de competència municipal i, per tant, és competència de l’Alcalde
regular-ne l’ús.
Per tot això, la Junta de Govern Local

1.3 Serveis d’Urbanisme, Obres i Activitats - Expedient 770/2020. Llicències
d'OVP Pg Maritim S. Suarez
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

"SILVIA SUAREZ MALATS, mitjançant escrit RE 2020-E-RE-688, de data
13/04/2020, sol·licita llicència d’ocupació de via pública d’un espai de 3 metres
lineals per una parada de joies durant la temporada d’estiu al Passeig Marítim
de Llançà.
D’acord amb el Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el
reglament del patrimoni dels ens locals, la via pública és un bé de domini
públic de competència municipal i, per tant, és competència de l’Alcalde
regular-ne l’ús.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- CONCEDIR llicència a Sílvia Suárez Malats per instal·lar una parada
de venda joies, de 3 metres, al Passeig Marítim durant els mesos de juliol i
agost d’enguany. L’efectivitat de la present autorització queda sotmesa al
compliment de les següents condicions:
-A l’aportació del rebut de pagament de l’assegurança de responsabilitat civil
de la parada i de la còpia del pagament d’autònoms (o document que acrediti
que es forma part d’una cooperativa o similar i que s’està al corrent de les
obligacions amb Hisenda) en el termini de 10 dies a comptar des de la rebuda
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Segon.- NOTIFICAR el present acord a la persona interessada.”

ACTA JUNTA JGL

Primer.- DENEGAR la llicència a Alicia Hernandez Madrid per instal·lar dos
parades al Passeig Marítim, per vendre bisuteria i olives, els mesos de juliol i
agost, atès al lloc on es sol·licita instal·lar-les, no hi ha prou espai.

Número: 2020-0009 Data: 19/06/2020

ACORDA:

Tercer.- APROVAR la liquidació número 2077000007 per un import de
360,00.-euros, corresponent a la taxa per parades situades en terrenys d’ús
públic, sense perjudici de les que es puguin generar després de la
comprovació d’amidament per part dels Serveis Tècnics.
Quart.- COMUNICAR a la persona interessada que haurà de personar-se a
l’Ajuntament per tal d’obtenir una tarja identificativa que haurà de col·locar en
un lloc visible de la parada.
Cinquè.- DONAR TRASLLAT d’aquest acord al servei de Recaptació i a la
Policia Municipal pel seu coneixement i efectes.

Número: 2020-0009 Data: 19/06/2020
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Segon.- INFORMAR que l’interessat està obligat a complir amb totes les
mesures sanitàries, de seguretat i de distanciament marcades per l’estat
d’alarma i la fase que pertoqui.

ACTA JUNTA JGL

de la present notificació. La no aportació de l’esmentada documentació
suposarà la revocació de la present llicència d’ocupació de via pública. Caldrà
disposar de la documentació esmentada, juntament amb la llicència
d’ocupació de via pública a la parada, durant tot l’estiu.
-Al compliment de l’horari establert, de 20 a 24 h (horari condicionat a les
exigències marcades per l’estat d’alarma i la fase que pertoqui). El seu
incompliment suposarà la revocació de la present llicència. No obstant, es
permetrà començar a muntar les parades 30 minuts abans de l’hora
establerta.
-Al previ pagament de les taxes establertes per ocupació de via pública.
-L’emplaçament i l’amidament l’efectuaran els Serveis Tècnics Municipals.
-Els beneficiaris estaran obligats al compliment de les obligacions
corresponents en relació a mercaderies, venda ambulant i, si cal, sanitat i
alimentària.
-Els beneficiaris de l’autorització seran responsables de la neteja de l’entorn
de la instal·lació.
-Un cop instal·lada la parada hauran de retirar els vehicles del Passeig
Marítim.
-Es fa avinent que, com en anys anteriors, l’Ajuntament no facilitarà electricitat
per a les parades.
-Quan motius d’interès municipal ho facin necessari, haurà de retirar l’element
d’ocupació.
-La present autorització no suposa la pròrroga de la mateixa per a anys
posteriors.
-Els dies puntuals que el Passeig Marítim estigui ocupat per algun col·lectiu
firaire, o qualsevol altre tipus d’activitat municipal, s’haurà de compartir l’espai.
Això pot suposar un canvi d’ubicació de les parades habituals.
-Es recorda que l’espai autoritzat per instal·lar parades, i fer trenes, és el que
hi ha entre el Bar Restaurant Pacu-Pacu i la Gelateria Dino, qualsevol parada
situada fora d’aquest espai podrà ser retirada, en qualsevol moment, per la
Policia Local.

Sisè.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada.”
1.3 Serveis d’Urbanisme, Obres i Activitats - Expedient 977/2020. Llicències
d'OVP Pg. Maritim J. Baños
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

"JORDI BAÑOS PÉREZ, mitjançant escrit RE 2020-E-RC-1164, de data
28/05/2020, sol·licita ocupació de via pública per una parada de 2m durant la
temporada d’estiu al Passeig Marítim de Llançà.

Primer.- CONCEDIR llicència a Jordi Baños Pérez per instal·lar una parada
de 2 metres, al Passeig Marítim durant els mesos de juliol i agost d’enguany.
L’efectivitat de la present autorització queda sotmesa al compliment de les
següents condicions:
-A l’aportació del rebut de pagament de l’assegurança de responsabilitat civil
de la parada i de la còpia del pagament d’autònoms (o document que acrediti
que es forma part d’una cooperativa o similar i que s’està al corrent de les
obligacions amb Hisenda) en el termini de 10 dies a comptar des de la rebuda
de la present notificació. La no aportació de l’esmentada documentació
suposarà la revocació de la present llicència d’ocupació de via pública. Caldrà
disposar de la documentació esmentada, juntament amb la llicència
d’ocupació de via pública a la parada, durant tot l’estiu.
-Al compliment de l’horari establert, de 20 a 24 h (horari condicionat a les
exigències marcades per l’estat d’alarma i la fase que pertoqui). El seu
incompliment suposarà la revocació de la present llicència. No obstant, es
permetrà començar a muntar les parades 30 minuts abans de l’hora
establerta.
-Al previ pagament de les taxes establertes per ocupació de via pública.
-L’emplaçament i l’amidament l’efectuaran els Serveis Tècnics Municipals.
-Els beneficiaris estaran obligats al compliment de les obligacions
corresponents en relació a mercaderies, venda ambulant i, si cal, sanitat i
alimentària.
-Els beneficiaris de l’autorització seran responsables de la neteja de l’entorn
de la instal·lació.
-Un cop instal·lada la parada hauran de retirar els vehicles del Passeig
Marítim.
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ACORDA:

ACTA JUNTA JGL

Per tot això, la Junta de Govern Local

Número: 2020-0009 Data: 19/06/2020

D’acord amb el Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el
reglament del patrimoni dels ens locals, la via pública és un bé de domini
públic de competència municipal i, per tant, és competència de l’Alcalde
regular-ne l’ús.

Tercer.- APROVAR la liquidació número 2077000017 per un import de
360,00.-euros, corresponent a la taxa per parades situades en terrenys d’ús
públic, sense perjudici de les que es puguin generar després de la
comprovació d’amidament per part dels Serveis Tècnics.
Quart.- COMUNICAR a la persona interessada que haurà de personar-se a
l’Ajuntament per tal d’obtenir una tarja identificativa que haurà de col·locar en
un lloc visible de la parada.
Cinquè.- DONAR TRASLLAT d’aquest acord al servei de Recaptació i a la
Policia Municipal pel seu coneixement i efectes.

ACTA JUNTA JGL

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

Número: 2020-0009 Data: 19/06/2020

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

1.3 URBANSIME, OBRES I ACTIVITATS. Expedient 3146/2019.Eliminar zona
càrrega i descarrega Cabrafiga
Desfavorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

"Roser Saus Falcó, mitjançant escrit RE 2020-E-RC-756, de data 26 de maig
de 2020, sol·licita que s'elimini la zona de càrrega i descàrrega que hi ha al
carrer Cabrafiga, 16-20, ja que no hi ha cap comerç a la zona i els camions de
gran tonatge entren en contra direcció, fan molt soroll i utilitzen la zona
senyalada per descarregar material del supermercat Dia, que està ubicat al
carrer Bernat Metge, 19.
La Policia Local, en data 27 de maig de 2020, ha emès informe desfavorable
sobre la sol·licitud d'eliminar la zona de càrrega i descàrrega del carrer
Cabrafiga, fent constar que es considera molt necessària pel bon
funcionament del servei d'abastament dels locals de la zona, atès que és
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Sisè.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada.”

l'única càrrega i descàrrega existent en aquest carrer i no es pot ubicar en cap
altre lloc, ja que les dimensions de la via i els estacionaments no ho permeten.
En el mateix informe fa constar que en aquest carrer actualment hi ha una
discoteca, un bar i un supermercat que l'utilitzen per l'abastiment de productes
de primera necessitat. S'ha comprovat que hi ha altres locals tancats, que en
un futur immediat, potser faran ús d'aquesta càrrega i descàrrega.
Per concloure, fa constar que aquesta càrrega i descàrrega és utilitzada per
altres usuaris de locals, bars i botigues del carrer Bernat Metge i Ebre, quan
les zones senyalitzades d'aquells carrers, estan ocupades.

Primer.- DESESTIMAR la sol·licitud realitzada per Roser Saus Falcó, perquè
s'elimini la zona de càrrega i descàrrega del carrer Cabrafiga, d'acord amb el
contingut de l'informe emès per la Policia Local.
Segon.- DONAR TRASLLAT a la Policia Local pel seu coneixement i efectes.
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada.
1.3 - Obres i Activitats- Expedient 807/2020. Llicències d'Ocupació- Instal.lar
rètol informatiu
Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“Mª Concepción Pau Garcia, mitjançant escrit amb registre d’entrada 2020-ERC-717, de data 28 de febrer de 2020, sol·licita llicència per ocupar la via
pública, amb un rètol d’indicació homologat, en el suport existent a la carretera
N-260 a la cruïlla amb l’avinguda Mestral, indicatiu del Club Hípic el Camp.

L'arquitecte tècnic, en data 22 d’abril de 2020, va emetre un informe fent
constar que s’havia de modificar el rètol seguint les indicacions realitzades pel
tècnic.
Mª Concepción Pau Garcia, mitjançant escrit amb registre d’entrada 2020-ERE-809, de data 11 de maig de 2020, ha presentat un nou rètol amb les
modificacions recomanades, amb el nom “El Camp” i el pictograma del cavall.
L'interessat ha presentat instància essent vigents les mesures acordades amb
l'establiment de l'estat d'alarma, la qual cosa s'ha d'interpretar com una
manifestació expressa de la seva conformitat amb què no se suspengui el
termini de tramitació de l'expedient, conforme amb la Disposició Addicional
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Favorable

ACTA JUNTA JGL

ACORDA:

Número: 2020-0009 Data: 19/06/2020

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 21.1q) 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

Tercera 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 COVID19, es dona tramitació a l'expedient.
L’arquitecte tècnic, en data 27 de maig, ha emès un informe favorable.
L'ús comú especial dels béns de domini públic es pot subjectar a llicència
d'acord amb la naturalesa del bé, d'acord amb el que disposa l'article 56.3 del
Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del
patrimoni dels ens locals.
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.

Primer.- AUTORITZAR la tramitació del procediment administratiu de
llicències per instal·lar un rètol informatiu de conformitat amb la sol·licitud
formulada de manera expressa per l’interessat amb data 10 de maig de 2020 i
que consta incorporada a l’expedient 807/2020.
Segon. - CONCEDIR llicència a Mª Concepción Pau Garcia per instal·lar un
rètol indicatiu de “El Camp”, amb el pictograma del cavall, en el suport existent
a la carretera N-260 a la cruïlla amb l’avinguda Mestral.
Tercer.- COMUNICAR a la interessada que es posi en contacte amb l’oficina
de turisme per tal de coordinar la compra i la col·locació de l’esmentat rètol.

ACTA JUNTA JGL

ACORDA:

Número: 2020-0009 Data: 19/06/2020

Per tot això, la Junta de Govern Local

3.2. Serveis. Exp. 737/2020. Adjudicació contracte obres Cau del Llop
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Per Decret d’Alcaldia nùm. 621 de data 26 de maig de 2020, s’ha resolt el següent:
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Quart.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada."

“ Per Decret d’Alcaldia de data 2 d’abril de 2020 s’ha aprovat la Memòria tècnica de les

obres de “Reparació dels accessos i esculleres de la Platja de Cau del Llop” de Llançà,
redactat pels Serveis tècnics municipals, malmesos arran del temporal de pluja els mesos
de setembre i octubre de 2015.
Els desperfectes causats es varen arranjar parcialment i de manera urgent, deixant treballs
inacabats o amb deficiències de seguretat, tals com la manca de baranes a les escales, la
reposició i condicionament de les escales existents danyades pel temporal de pluges, així

com les esllavissades i el trencament de col·lectors.
Consta a l’expedient Memòria justificativa del contracte.
Per Provisió d’alcaldia s’ha informat la necessitat del contracte, que es justifica en la
reparació dels danys, sobretot per millorar-ne la seguretat, i facilitar els accessos a la Platja
de Cau del Llop.
Per la Intervenció municipal s’ha emès informe favorable a l’execució del contracte,
assenyalant l’òrgan competent i fent constar que existeix consignació pressupostària a la
partida núm. 2020/150.150.619.01 del pressupost de l’exercici 2020.
Per la Secretaria municipal s’ha emès informe jurídic fent contar el procediment
administratiu per a dur a terme la contractació.

Número: 2020-0009 Data: 19/06/2020

Tipus de contracte: contracte d’obres
Objecte del contracte: “Reparació dels accessos i esculleres Platja de Cau del Llop”
Procediment de contractació: obert simplificat abreujat
Tipus de Tramitació: ordinària
Codi CPV: 45233250-6 treballs de pavimentació excepte carreteres
Valor estimat del contracte: 20.418,26 €
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 20.418,26 €
IVA 21 %: 4.287,83 €
Pressupost base de licitació IVA inclòs: 24.706,09 €
Durada de l'execució: 1 mes
Lots: no es preveu la divisió en lots del contracte

ACTA JUNTA JGL

Les característiques del contracte són les següents:

Per l'import del contracte es proposa l'adjudicació mitjançant procediment obert simplificat
de tramitació abreujada.
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L’Àrea de Contractació en data 25 de maig de 2020 a través de la Plataforma de
Contractació del Sector Públic, ha procedit a l’obertura del sobre digital.
D’acord amb la clàusula dotzena del Plec de clàusules administratives, els criteris
d’adjudicació es puntuen i quantifiquen automàticament.
La classificació i puntuació obtinguda de les ofertes personades a la licitació és la següent:
Preu

Nom empresa

Import

Samartec98, S.L.
19.999,00 €
Excavacions i obres 20.214,08 €
rodà
Hier Cons Empordà, 17.355,52 €
S.L.

Termini
lliurament

de Ampliació termini de
garantia

% de baixa

Punts

Dies

Punts

anys

Punts

-2,1%
-1,0%

2,1
1,0

15
0

15,0
0,0

2
2

10,0
10,0

Total
punts
27,1
11,0

-15,0%

15,0

15

15,0

2

10,0

40,0

L’empresa Hier Cons Empordà, S.L. ha obtingut la millor puntuació.
Consta inscrita al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades l’empresa
proposada com a adjudicatària, i està degudament constituïda, el signant de la proposició té
poders per formular l'oferta, té la solvència econòmica, financera i tècnica o, si escau la
classificació corresponent i no està incursa en cap prohibició per contractar.
Examinada la documentació que l'acompanya, i 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 Alcaldia adopta la següent

Número: 2020-0009 Data: 19/06/2020

RESOLUCIÓ:

ACTA JUNTA JGL

Primer. ADJUDICAR el contracte d’obres de “Reparació dels accessos i esculleres de la
Platja de Cau del Llop”, a favor d’Hier Cons Empordà, S.L., d’acord amb les condicions que
figuren en la seva oferta i les que es detallen en els Plecs de clàusules administratives i de
prescripcions tècniques, i d’acord amb la Memòria tècnica de les obres a executar, pel preu
de 17.355,52 € sense impostos i 3.644,66 € d’IVA, el que fa un total de 21.000,18€ IVA
inclòs.
Segon. APROVAR LA DESPESA corresponent, a càrrec de la consignació pressupostària
núm. 2020/150.150.619.01 del pressupost de despeses de l’exercici 2020.
Tercer. El contracte s’entén formalitzat mitjançant la signatura d’acceptació per part del
contractista de l’acord de l’adjudicació (art. 159.6.g de la LCSP).
Quart.- PUBLICAR l'anunci d’adjudicació en el perfil de contractant.

Sisè. NOTIFICAR l’adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris.
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Cinquè. DESIGNAR com a responsable del contracte, Josep Alegrí i Padern, arquitecte
tècnic municipal.

Setè. COMUNICAR al Registre Públic de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques
del contracte incloent la identitat de l’adjudicatari, l’import de l’adjudicació, juntament amb
el desglossament corresponent de l’IVA.
Vuitè. DONAR TRASLLAT de l’esmentat acord al Servei d’Intervenció municipal.

Novè. RATIFICAR l’esmentada resolució en la primera Junta de Govern Local que se
celebri.
Ho mana i signa Francesc Guisset i Lagresa, Alcalde-President de l'Ajuntament de Llançà.”

D’acord amb el que disposa el punt novè de l’esmentada resolució, la Junta de Govern

Local
ACORDA:
Únic.- RATIFICAR en tot el seu contingut, la resolució adoptada pel Decret d’Alcaldia núm.
621 de data 26 de maig de 2020.
ASSUMPTE URGENT 4.1 TURISME - Expedient 980/2020. Conveni col·laboració
pràctiques a turisme alumne G.C.S de la Universitat de Girona
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

D’acord amb el que disposa l’art. 86 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les Administracions públiques , en relació
a la subscripció de convenis que tinguin per objecte satisfer l’ interès públic, es
proposa l’adopció del següent
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- APROVAR el Conveni de cooperació educativa per a la realització de
pràctiques acadèmiques externes curriculars en entitats col·laboradores de
l’alumne G.C.S, sense cap cost per l’Ajuntament, en el període comprès del
dia 1 de juliol de 2020 al 31 d’agost de 2020, en horari de matins o tardes.
Condicionat: caldrà contactar prèviament amb el responsable de turisme, al
telèfon 972380855, per concretar dies i horaris de les pràctiques a realitzar.
Segon.- FACULTAR l’Alcalde, per a la seva signatura del conveni de
col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball.
Tercer. - NOTIFICAR el present acord a l’interessat”.
5.2. Benestar social. Exp.399/2020. Adjudicació contracte salvament i socorrisme
platges
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“ Per acord de la Junta de Govern de data 5 de març de 2020, es va aprovar
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Examinat el Conveni esmentat per a la realització de pràctiques curriculars de
l’alumne G.C.S.

ACTA JUNTA JGL

data 29/05/2020 12:57, sol·licita l’aprovació del conveni de coopració
educativa per a la realització de pràctiques acadèmiques externes de l’alumne
G.C.S.”

Número: 2020-0009 Data: 19/06/2020

"La Universitat de Girona, mitjançant escrit RE 2020-E-RC-1165, de

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, es varen aprovar els Plecs de clàusules administratives
particulars i Plecs de prescripcions tècniques, i es va obrir la licitació.

Per la Secretaria municipal s’ha emès informe jurídic fent contar el procediment
administratiu per a dur a terme la contractació.
Consta a l’expedient informe sobre la conveniència de no efectuar la divisió en lots
per les característiques del contracte.
Les empreses personades a la licitació són les següents:
1. Ambulancias Servimèdic, S.L.
2. Pro-Activa Serveis Aquàtics, S.L.
3. Dmcluxe, S.L.
Per la Unitat de contractació, en data 26 de maig s’ha procedit a l’obertura del
sobres A (documentació general) i B (documentació judici de valor) del contracte.
Totes les empreses personades consten inscrites al RELI.
Es procedeix a comprovar en el Registre Oficial de Licitadors les dades que hi
consten documentades de les empreses.
De la comprovació al RELI se’n desprèn que el criteri de solvència econòmica i
financera de l’empresa DMCLUXE, S.L., criteri G.1 del quadre de característiques
del Plec de clàusules administratives (PCA) del contracte, no compleix en relació al
punt específic de l’apartat a) referent a “Volum anual de negocis d’acord amb l’article
87.1.a) de la LCSP, en “serveis de prevenció, vigilància, salvament i socorrisme de
platges”, que referit a l’any de major volum de negoci dels tres darrers exercicis
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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 amb càrrec a l’aplicació pressupostària
2020/231.227.06 del pressupost de despeses de l’exercici 2020.

ACTA JUNTA JGL

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

Número: 2020-0009 Data: 19/06/2020

Les característiques del contracte són les següents:

conclosos ha de tenir un valor igual o superior a 50.000 €”.
Consten treballs de socorrisme però en empreses privades, no en serveis de
platges tal com es preveu a l’apartat a) del punt G.1.
Per tant, l’empresa DMCLUXE, S.L. queda exclosa per no complir el criteri de
solvència econòmica i financera de l’apartat G.1 del quadre de característiques del
PCA del contracte.
Pels Serveis tècnics s’ha emès informe del contingut del sobre B, i puntuat els
criteris sotmesos a judici de valor, d’acord amb el que disposa la clàusula 13.2 del
PCA.

Sobre B
Empresa

Màxim
punts

PRO-ACTIVA
SERVEIS
38 punts
AQUÀTICS SL
AMBULANCIAS
SERVIMÈDICS SLU 15 punts

TOTAL SOBRE B+C

Sobre C
Proposició
40 econòmica
Màxim 25 punts

Increment
Increment dies
horari
de temporada
Màxim
15 Màxim
20 Màxim 100 punts
punts
punts

20,01 punts
(44.103,54 €)

15 punts

20 punts

93,01 punts

25 punts
(42.393 €)

15 punts

20 punts

75 punts

D’acord amb la puntuació obtinguda, l’empresa Pro-activa serveis aquàtics, S.L., és
qui obté la màxima puntuació.
De conformitat amb el que es disposa a l'article 150 de la Llei 9/2017 de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, en data 1 de juny de 2020, s’ha requerit
a Pro-activa serveis aquàtics, S.L., per tal que presenti la documentació justificativa
d’haver constituït la garantia definitiva per quantia de 2.205,17 €, corresponent al
5% del preu ofertat, 44.103,54 € exclòs l’IVA i compromís de disposar efectivament
dels mitjans que s’ha compromès a dedicar o adscriure a l'execució del contracte, la
qual s’ha aportat mitjançant R.E. núm. 1174 en la mateixa data.
Examinada la documentació que l'acompanya, i 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, la Junta de Govern Local
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El resultat obtingut de la suma de la puntuació del sobre B i del sobre C és la
següent:

ACTA JUNTA JGL

En data 29 de maig, per la Unitat de contractació s’ha procedit a l’obertura del sobre
C, que conté la proposta econòmica i altres criteris d’adjudicació a quantificar de
forma automàtica.

Número: 2020-0009 Data: 19/06/2020

Consta publicada al perfil del contractant Acta amb el resultat de la puntuació i
transcripció de l’informe tècnic dels criteris sotmesos a judici de valor (sobre B).

ACORDA:
Primer. ADJUDICAR el contracte de serveis, mitjançant procediment obert no
harmonitzat, tramitació ordinària, a favor de Pro-activa serveis aquàtics, S.L., per la
contractació del servei de “ Prevenció, vigilància, salvament i socorrisme a les
platges de Llançà”, d’acord amb les condicions que figuren en la seva oferta i les
que es detallen en els Plecs de clàusules administratives i de prescripcions
tècniques, pel preu de 44.103,54 € sense impostos i 9.261,74 € d’IVA, el que fa un
total de 53.365,28 € IVA inclòs.
Segon. APROVAR LA DESPESA corresponent, a càrrec de la consignació
pressupostària 2020/231.227.06 del pressupost de despeses de l’exercici 2020.

Quart.- Designar com a responsable del contracte a Joan Carles Garcia Garcia.
Cinquè.- DECLARAR EXCLOSA de la licitació a l’empresa Dmcluxe, S.L. per no
complir el criteri de solvència econòmica i financera de l’apartat G.1 del quadre de
característiques del Plec de clàusules administratives del contracte, d’acord amb les
dades obrants al Registre electrònic de licitadors (RELI).
Sisè.- NOTIFICAR el present acord a l’adjudicatari i a la resta de licitadors que han
participat en la contractació.

ACTA JUNTA JGL

Tercer.- PUBLICAR l'anunci d’adjudicació en el perfil de contractant.
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Pels següents exercicis pressupostaris, es preveurà consignació pressupostària
suficient, en cas de prorrogar-se el contracte.

Vuitè.- PUBLICAR anunci de formalització del contracte en el Perfil de contractant
en termini no superior a quinze dies després de la perfecció del contracte i amb el
contingut contemplat en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic.
Novè.- COMUNICAR al Registre Públic de Contractes del Sector Públic les dades
bàsiques del contracte.”

6.3 SERVEI D'ACTIVITATS PÚBLIQUES. Acord suspensió dels espectacles
pirotècnics de la Festa de la Mare de Déu del Carme de Llançà
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“En data 7 de juny de 2019 es va notificar a l’empresa FA del Meditèrianeo,

SL, l’adjudicació del contracte de subministrament per la realització de
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Setè.- DONAR TRASLLAT de l’esmentat acord al Servei d’Intervenció municipal.

l’espectacle pirotècnic del Castell de focs artificials i per a l’espectacle
anomenat “La gran tronada”, per un termini de dos anys. L’objecte del
contracte és proveir dels subministraments necessaris per a dur a terme
l’espectacle pirotècnic del Castell de focs artificials pels volts del 16 de juliol, a
la zona del Castellar, amb motiu de la festa de la Mare de Déu del Carme,
festa dels pescadors, i per a l’espectacle anomenat “La gran tronada” que es
realitza sempre el 16 de juliol, que és l’acompanyament de la Verge del Carme
fins al Port per fer la passejada en barca.

Donat que el contracte formalitzat tenia una durada de dos anys (diada del
juliol del 2019 i del 2020), sense possibilitat a pròrroga, i que per tant enguany
hauria de finalitzar el vincle jurídic que uneix a l’empresa FA del Meditèrianeo,
SL amb l’Ajuntament de Llançà, serà decisió de l’empresa adjudicatària
sol·licitar a l’Ajuntament una pròrroga del contracte de serveis i
subministraments de tracte no succeïu per impossibilitat d’executar-lo en els
terminis establerts com a conseqüència de la crisi sanitària i acollint-se al que
determina l’article 34.2 del Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, de
mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social

Número: 2020-0009 Data: 19/06/2020

D’acord amb el previst a l’article 34 del Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de
març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic
i social del COVID-19 en relació amb l‘article 1 del Decret Llei 7/2020, de
Mesures urgents en Matèria de contractació pública, de salut i gestió de
residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i
econòmica, modificat pel Decret Llei 8/2020, procedeix la pròrroga del
contracte per tractar-se d’un contracte de serveis i subministraments de
prestació no successiva l’execució del qual ha esdevindrà impossible com a
conseqüència del Covid-19. Per tot això, resultarà d’aplicació el règim especial
de suspensió i ampliació del termini d’execució dels contractes de serveis i
subministraments que disposa en els apartats 1 i 2 de l'article 34 del
mencionat RD.
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En aquests context, les característiques de l’acte festiu que aplega l’objecte
contractual i que es concreta en la realització de l’espectacle pirotècnic del
Castell de focs artificials i per a l’espectacle anomenat “La gran tronada”, han
estat els detonants que han portat a la Corporació municipal a prendre la
decisió de suspendre els esdeveniments exposats, i per tant, l’objecte de la
prestació contractada, per celebrar la Festa popular del Carme de Llançà
aquest 2020.

ACTA JUNTA JGL

Donada l’excepcionalitat social i econòmica que estem travessant
conseqüència de la declaració de l'estat d'alarma sanitària decretada per
afrontar la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 i la impossibilitat de
preveure quina serà la situació legal i epidemiològica que imperarà al mes de
juliol, enguany les autoritat locals observen amb prudència els esdeveniments
que de manera tradicional han brindat a la població esbarjo durant les
festivitats estiuenques del poble de Llançà.

del COVID-19.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- COMUNICAR a l’empresa FA del Meditèrianeo, SL la suspensió de
l’espectacle pirotècnic del Castell de focs artificials i l’espectacle anomenat “La
gran tronada que havien de realitzar-se el juliol del 2020 amb motiu de la festa
de la Mare de Déu del Carme de Llançà.
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ACTA JUNTA JGL

Tercer.- NOTIFICAR aquest acord a l’empresa FA del Meditèrianeo, SL.”

Número: 2020-0009 Data: 19/06/2020

Segon.- INFORMAR que poden sol·licitar una pròrroga del contracte de
subministrament per la realització dels espectacles suspesos, de conformitat a
l’art.34.2 del Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents
extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19.

