Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2020/11

Junta de Govern Local

Ordinària

Data

9 / de juliol / 2020

Durada

Des de les 9:00 fins a les 12:20 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 18-06-2020
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Es dona per llegida l'acta de la sessio anterior, de data 18-06-2020 que ha
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Tipus de convocatòria

Número: 2020-0011 Data: 23/07/2020

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA JUNTA JGL

Francesc Guisset i Lagresa (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 24/07/2020
HASH: 7acd15eded20ff6f6d60a4ce3c670bd5

Carles Fita i Alegre (1 de 2)
Secretari General
Data Signatura: 23/07/2020
HASH: c6c8b4b890eec2123365dc3ae52cdaac

ACTA

estat tramesa junt amb la convocatoria i que s'aprova per unanimitat, sense
esmenes.
1.1 ALCALDIA -Expedient 1220/2020. Sentència recurs alçada contra maniobres
militars del Ministerio de Defensa, exp. C101.02/2017
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

En el procediment ordinari nº 74/2017, seguit davant el Jutjat del ContenciósAdministratiu nº 2 de Girona, es va dictar sentència el 12-02-2018, estimant el
recurs interposat per la Delegació del Govern de l’Estat a Catalunya contra
l’acord del Ple de l’Ajuntament de Llançà de data 12-12-2016 i l’acord de la
Junta de Govern Local de 16-02-2017, perquè el Ministeri de Defensa
s’abstingui de fer maniobres militars en territori que no sigui estrictament
militar i que les realitzin fora del terme municipal de Llançà.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local

ACTA JUNTA JGL

Catalunya (SECCIÓN CINQUENA) ha pronunciat sentència en el recurs
d’apel.lació nº 302/2018, interposat per l’Ajuntament de Llançà, representat
pel Procurador D. Jordi Fontquerni Bas i defensat per la Sra. Letrada del
Servei Jurídic de la Diputació de Girona, contra la sentència dictada el 12 de
febrer de 2018 pel Jutjat del Contencios-Administratiu nº 2 de Girona, en el
procediment ordinari nº 74/2017, contra el Ministeri de Defensa, representada
i dirigida per la Sra. Abogada del Estado.

Número: 2020-0011 Data: 23/07/2020

“La Sala del Contenciós -Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de

Primer.- Donar- se per assabentats de la sentència de la Sala del
Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
(Secció 5a) que desestima el recurs d’apel.lació formulat per l’Ajuntament de
LLançà contra la Sentència dictada el 12-02-2018, pel Jutjat del Contenciós
número 2 de Girona, la qual es confirma i condemna a la part apel.lant al
pagament de despeses del recurs d’alçada, fins al límit de 3.000 euros.
Segon.- Traslladar a la Intervenció i a l’Arxiu municipals.”
1.2.-HISENDA- Aprovació Padró fiscal Llar d'infants-Expedient 1183/2020.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

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

corresponent a la matrícula i a la mensualitat de juliol de 2020, per un import
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ACORDA:

de 1.902,75.-€, que comença pel rebut número 2051000236 a nom del Sr.
Mario Alemán Fernández, i que acaba pel rebut número 2051000258 a nom
de la Sra. Julia Vega Angulo.
El número assignat a l’expedient és: 1183/2020.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:

1.2.-HISENDA- Aprovació del Padró fiscal Centre de Dia Juny 2020-Expedient
1224/2020
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“En data 6 de juliol d’enguany, s’ha generat el padró del Centre de Dia

corresponent als àpats que es porten a domicili del mes de juny de 2020, per
un import de 770,00.-€, que comença pel rebut número 2033000063 a nom de
la Sra. Marita Doris Breder, i que acaba pel rebut número 2033000066 a nom
del Sr. José Vegas Ramos.

ACTA JUNTA JGL

Segon.- DONAR TRASLLAT al departament de Recaptació per a la seva
tramitació.”

Número: 2020-0011 Data: 23/07/2020

Primer. - APROVAR el padró de la Llar d’Infants corresponent a la matrícula i
a la mensualitat de juliol de 2020, per un import de 1.902,75.-€, que comença
pel rebut número 2051000236 a nom del Sr. Mario Alemán Fernández, i que
acaba pel rebut número 2051000258 a nom de la Sra. Julia Vega Angulo.

Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer. - APROVAR el padró del Centre de Dia corresponent als àpats que es
porten a domicili del mes de juny de 2020, per un import de 770,00.-€, que
comença pel rebut número 2033000063 a nom de la Sra. Marita Doris Breder,
i que acaba pel rebut número 2033000066 a nom del Sr. José Vegas Ramos.
Segon.- DONAR TRASLLAT al departament de Recaptació per a la seva
tramitació.”
1.3 URBANISME OBRES I ACTIVITATS. Expedient 1007/2020. Llicència gual
COMERBAL
Favorable

Tipus de votació:
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El número assignat a l’expedient és: 1224/2020.

1.3 SERVEIS D'URBANISME, OBRES I ACTIVITATS.Expedient 363/2020.
Transmissió Llicència d'Auto-taxi núm.4
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“En data 7 de febrer de 2020, el senyor Félix Heredia Villanueva, mitjançant

registre d’entrada número 448, ha sol.licitat la transmissió de la llicència
número 4 d’auto-taxi.
La Junta de Govern Local, en data 18 de febrer de 2020, va concedir

Número: 2020-0011 Data: 23/07/2020
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Daniel Berney Pujol, actuant en nom i representació de Comerbal S.A.,
mitjançant escrit RE 2020-E-RE-969, de data 3 de juny de 2020, sol·licita
llicència per col·locar dues plaques de gual, una al carrer Bernat Metge, 7-9 i
l'altra al carrer Ebre 2b.
La Policia Local, en data 12 de juny de 2020, ha emès un informe favorable,
fent constar que també s'hauria de pintar una línia groga, davant de la vorera
del gual fins la cantonada del carrer Cabrafiga, per tal que els vehicles puguin
fer la maniobra de sortida.
L'òrgan competent per a resoldre les sol·licituds de llicències és l'AlcaldePresident de la Corporació d'acord amb el que disposa l'article 21.1.q) de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, que va
delegar la facultat a la Junta de Govern Local.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- CONCEDIR llicència Comerbal S.A., per col·locar dues plaques de
gual, una al carrer Bernat Metge, 7-9 i l'altra al carrer Ebre 2b, i pintar una línia
groga davant del gual, fins la cantonada del carrer Cabrafiga, per tal de poder
maniobrar amb el vehicle, previ pagament de la taxa corresponent i
supeditada al compliment de les condicions adjuntes a l'acord.
Segon.- APROVAR les liquidacions que es relacionen:
1.- Número 1902009074, per un import de 63,05.- €, corresponent a les
plaques de gual número 1108 i 1109 i als tràmits administratius.
2.- Número 2002027353, per un import de 24,10.- €, corresponent a la meitat
de la taxa anual per les plaques de gual esmentades.
3.- Número 2002027354, per un import de 6,03.- €, corresponent a la meitat
de la taxa anual per la línia groga esmentada.
4.- Número 2002027355, per un import de 70,40.- €, corresponent la
senyalització amb pintura groga.
Tercer.- ENCARREGAR a la Brigada Municipal que pinti una línia groga de,
davant de la porta del garatge situat al carrer Ebre, 2b, fins la cantonada del
carrer Cabrafiga.
Quart.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada.
Cinquè.- DONAR TRASLLAT al Servei de Recaptació i al cap de la Brigada
Municipal als efectes pertinents."

ACTA JUNTA JGL

Unanimitat/Assentiment

l’autorització de la transmissió de la llicència d’auto-taxi número 4
condicionada a la presentació de la següent documentació:
Retornar la llicència municipal de taxi a nom del Sr. Francisco Juan Vera
Garcia.
Fitxa tècnica i el permís de circulació del vehicle matriculat 4432GMN a
nom del sol·licitant.
Pòlissa de responsabilitat civil pels danys que es puguin ocasionar en el
transcurs del servei.
Certificat del Servei Territorial de Transports de Girona.

ACORDA:
Primer.- CONCEDIR l’autorització per transferir a favor del Sr. Félix Heredia
Villanueva la llicència auto-taxi número 4, fins ara a nom del Sr. Francisco
Juan Vera Garcia, atès que s’ha presentat tota la documentació requerida.
Segon.- ADVERTIR a l’interessat que la prestació del servei interurbà de taxi
resta sotmesa a l’obtenció de l’autorització corresponent, atorgada pel
departament de la Generalitat competent en matèria de transports.
Tercer.-NOTIFICAR el present acord als interessats.”

Número: 2020-0011 Data: 23/07/2020

Per tot això, la Junta de Govern Local
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Un cop completat l’expedient amb tota la documentació requerida, i segons el
que disposa l’article 4 de la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi, que la
prestació del servei urbà de taxi resta sotmesa a l’obtenció prèvia de la
llicència que n’habilita la persona titular per a cadascun dels vehicles destinats
a fer aquesta activitat; les llicències que habiliten per al servei urbà de taxi són
atorgades pels Ajuntaments. I que, la prestació del servei interurbà de taxi
resta sotmesa a l’obtenció de l’autorització corresponent, atorgada pel
departament de la Generalitat competent en matèria de transports.

ACTA JUNTA JGL

L’interessat va aportar tota la documentació requerida en data 25 de maig de
2020, mitjançant registre d’entrada núm. 880.

1.3 Serveis d’Urbanisme, Obres i Activitats - Expedient 1094/2020. Llicència
d'OVP Pl. Major, 6
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

"AMOR JOFRE RIERA, mitjançant escrit RE 2020-E-RE-1111, de data
12/06/2020, sol·licita una modificació de l’ocupació de via pública existent del
seu establiment de moda situat a la Plaça Major, 6, concretament de 12
metres quadrats a la Plaça Major i 1 m2 al Carrer Pilota, els mesos de Juliol i
Agost, segons croquis adjunt.
L'arquitecte tècnic, en data 17 de juny de 2020, ha emès informe favorable,
amb una sèrie de condicionants.

Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- CONCEDIR a AMOR JOFRE RIERA la modificació de l’ocupació de
via pública del seu establiment de moda situat a la Plaça Major, 6,
concretament de 12 metres quadrats a la Plaça Major i 1 m2 al Carrer Pilota,
els mesos de Juliol i Agost.
La llicència queda condicionada al compliment dels condicionants següents:
- L’ocupació sobre la vorera, s’haurà de realitzar de tal manera que permeti el
pas de 1,5 m lliures per la vorera.
- S'haurà de donar compliment als condicionants particulars de la
corresponent llicència d'ocupació de via pública que s’adjunten al final de
l’acord.
- En cas que per motius de seguretat viaria, o bé per incompliment dels
condicionants de la llicència o per incompliment de l'ordenança de policia i
bon govern, sigui requerit perquè s'enretiri l'ocupació, aquesta s'haurà
d'enretirar sense dret a indemnització.

Número: 2020-0011 Data: 23/07/2020

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.
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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

La Policia Local ha fet informe validant l’informe del tècnic municipal.

Segon.- NOTIFICAR aquest acord al departament de gestió tributària per la
seva modificació al Padró d’Arbitris.
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord a l’interessat i DONAR TRASLLAT a la
Policia Local als efectes pertinents.”
1.3.- URBANISME,OBRES I ACTIVITATS - Expedient 1049/2020. Llicències
Urbanístiques - Obra major construcció piscina Av. Reina Fabiola
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- CONCEDIR a Roger Valentí Sanagustín, llicència municipal per
instal·lar una piscina de polièster, a la finca situada al Av. Reina Fabiola, 21,
d'acord amb el projecte obrant a l'expedient subscrit per l'arquitecte tècnic
David Iglesias Blasco.
La llicència queda condicionada al compliment dels condicionants generals i
els particulars següents:
A.-Abans d'iniciar les obres caldrà presentar:
1.El projecte tècnic redactat per l’arquitecte tècnic Sr. David Iglesias Blasco,
degudament signat i visat
2.Un aval de runes per un import de 120,20.- euros.
3.Un aval per un import de 1.200- euros com a garantia de urbanització.
- Desguàs de la piscina haurà d’anar connectat a la xarxa de clavegueram.
- En cas que l´obra estigués afectada per les normatives que regulen les
xarxes de serveis, caldrà convenir la seva regulació amb la companyia
corresponent i aportar una còpia del conveni a l´Ajuntament, per a la seva
revisió.
- S’haurà de donar compliment a l’article 5 de l’Ordenança de Protecció de

Número: 2020-0011 Data: 23/07/2020

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.
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L'arquitecte tècnic municipal, en data 29 de juny de 2020, ha emès informe
favorable amb condicionants.

ACTA JUNTA JGL

"David Iglesias Blasco, actuant en nom i representació de Roger Valentí
Sanagustín, mitjançant escrit 2020-E-RE-1066, de data 10 de juny de 2020,
ha sol·licitat llicència municipal per instal·lar una piscina de polièster, a la finca
situada al Av. Reina Fabiola, 21.

Tercer.- APROVAR la liquidació número 2063000150 per un import de
108,65.- euros, corresponent a la taxa administrativa.
Quart.- COMUNICAR a l'interessat que els serveis tècnics municipals podran
accedir a l´obra per a la seva inspecció, d´acord amb l´article 201 del TRLU
DL 1/2010.
Cinquè.- NOTIFICAR el present acord a l'interessat.
Sisè.- DONAR-NE TRASLLAT a la policia local."

Número: 2020-0011 Data: 23/07/2020
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Segon.- APROVAR la liquidació número 2005000135 per un import de
560,51.- euros, corresponent a l'impost sobre construccions, instal·lacions i
obres.

ACTA JUNTA JGL

l’arbrat del municipi de Llançà de 29 d’abril de 2010, BOP Núm. 81, per la qual
cosa només es podran talar els 2 arbres existents a la zona del vas de la
piscina, havent de plantar 2 arbres més a la resta de la finca, estiguin o no
dins de les zones pavimentades, per donar compliment a la ràtio d’un arbre
cada 50 metres quadrats de la parcel.la lliure d’edificació, tal i com s’ha
justificat en el plànol J2 de la documentació presentada per la tramitació de la
llicència.
“Article 5. Protecció d’arbres situats en parcel·les de propietat
privada. ….
.... Les autoritzacions per construccions d’habitatges o les llicències
urbanístiques en general, només podran autoritzar la tala dels que afectin la
pròpia construcció i mai els que no estiguin en el perímetre. La llicència haurà
de preveure la plantació d’un arbre per cada 50 metres quadrats de parcel·la
lliure d’edificació.
L’alzina, el roure, el tamariu, la morera, el lledoner, el cirerer d’arboç, l’olivera,
el pi, el plàtan i l’acàcia, així com d’altres que per el seu valor estètic,
funcional de representativitat, raresa, situació i contribució a la millora
mediambiental que designi la direcció facultativa de l’Ajuntament o els serveis
urbanístics, seran arbres catalogats amb la màxima protecció en tot el terme i
per treure’ls s’haurà de demanar un permís especial.
La zona definida entre els carrers Farella, ctra de Port de la Selva i les platges
de la Gola i Cau del Llop, les especies de les zones privades seran en un
80% pi pinyer.
Pel que fa als jardins particulars, es demana que es plantin espècies
autòctones amb menys manteniment, tant en les restes vegetals com en
estalvi d’aigua.
Espècies aromàtiques recomanades per l’estalvi d’aigua: Farigola, Romaní,
Sàlvia, Espígol o lavanda, Santalina o esparnellac, Cap d’ase, Sajolida,
Menta, Llorer, Julivert, Conillet, Mata, Isop, Llentinea, Bruc i l’Aloc.”

1.3 - URBANISME, OBRES I ACTIVITAT-Expedient 156/2020. Llicències
d'Ocupació- FIRES FESTES DEL CARME
Desfavorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“En motiu de les Festes del Carme d’enguany, s’han rebut diferents instàncies

per sol·licitar les corresponents llicències d’ocupació de la via pública per tal
d’instal·lar les fires i parades d’enguany, que consten a l’expedient de
referència.

Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- DENEGAR la llicència per ocupar la via pública per instal·lar les
parades i les fires durant les Festes del Carme d'enguany, a tots els
interessats que ho han sol·licitat i que consten a l’expedient, atès que les
festes han quedat suspeses per motiu de la COVID-19.

Número: 2020-0011 Data: 23/07/2020

L'òrgan competent per a resoldre les sol·licituds de llicències d'ocupació de via
pública és la Junta de Govern Local per delegació de l'Alcalde-President de la
Corporació d'acord amb el que disposa l'article 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de les bases del règim local.

ACTA JUNTA JGL

Per tal de garantir al màxim la seguretat i la salut pública dels ciutadans, atesa
la situació sanitària creada per la pandèmia de la Covid-19, aquesta
corporació ha acordat la suspensió de tots els actes relacionats amb les festes
del Carme i, sobretot aquells que puguin comportar aglomeracions de
ciutadans i poden provocar un risc de contagi pels ciutadans.

1.3- URBANISME, OBRES I ACTIVITATS - Expedient 846/2020. Llicències
Urbanístiques - Obra major C/General Castaños 10
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

"Eva Comeron i Roqué, actuant en nom i representació de Pere Clos
Golobardes, mitjançant escrit 2020-E-RE-763, de data 29 d’abril de 2020, ha
sol·licitat llicència municipal per obrir una finestra de 1X1,2 per donar
il·luminació i ventilació natural al despatx existent, a la finca situada al General
Álvarez de Castro,10.
L'arquitecte tècnic municipal, en data 19 de juny de 2020, ha emès informe
favorable amb condicionants.
L'òrgan competent per a resoldre les sol·licituds de llicències és l'Alcalde-
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Segon.- NOTIFICAR a les persones interessades als efectes pertinents."

President de la Corporació d'acord amb el que disposa l'article 21.1.q) de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, que va
delegar la facultat a la Junta de Govern Local.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local

-El material de la fusteria, haurà de ser del mateix material i color que la resta
de fusteries de l’edifici, per tal de no crear dissonàncies arquitectòniques en el
conjunt.
Segon.- APROVAR la liquidació número 2005000136 per un import de 39,68.euros, corresponent a l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
Tercer.- APROVAR la liquidació número 2063000151 per un import de
108,65.- euros, corresponent a la taxa administrativa.
Quart.- COMUNICAR a l'interessat que els serveis tècnics municipals podran
accedir a l´obra per a la seva inspecció, d´acord amb l´article 201 del TRLU
DL 1/2010.

ACTA JUNTA JGL

Primer.- CONCEDIR a Pere Clos Golobardes, llicència municipal per obrir una
finestra de 1X1,2 per donar il·luminació i ventilació natural al despatx existent,
a la finca situada al General Álvarez de Castro,10, d'acord amb el projecte
obrant a l'expedient subscrit per l'arquitecte Eva Comeron Roqué, signat i
visat en data 10 de juny de 2020 i número 2020401070.
La llicència queda condicionada al compliment dels condicionants generals i
els particulars següents:
Abans d'iniciar les obres caldrà presentar:
1.Un aval de runes per un import de 120,20.- euros.

Número: 2020-0011 Data: 23/07/2020

ACORDA:

Sisè.- DONAR-NE TRASLLAT a la policia local."
1.3. URBANISME OBRES I ACTIVITATS Expedient 843/2020. Llicències
Urbanístiques SUPERMERCAT VALVI
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Oter Girona SLP, actuant en nom i representació de Valvi Alimentació I
Serveis SL, mitjançant escrit 2020-E-RE-759, de data 29 d'abril de 2020, ha
sol·licitat llicència municipal per realitzar una actuació a l'interior del centre
comercial situat al carrer Camprodon, 14, per la formació d'un nou local per
trasllat de l'estanc num 1 de Llançà.
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Cinquè.- NOTIFICAR el present acord a l'interessat.

Valvi Alimentació i Serveis SL, mitjançant escrit RE 2020-E-RE-957 de data 2
de juny de 2020, i RE 2020-E-RE-1199, de data 18 de juny de 2020, presenta
modificat del projecte, per tal d'ajustar-se a l'article 12 i 14 del Pla Parcial i al
Real Decreto 486/1997, de 14 d'abril pel que s'estableixen les disposicions
mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball.
L'arquitecte tècnic municipal, en data 30 de juny de 2020, ha emès informe
favorable sobre el projecte presentat i els documents annexats de data 2 de
juny i 18 de juny de 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.

Segon.- APROVAR la liquidació número 2005000129 per un import de
660,03.- euros, corresponent a l'impost sobre construccions, instal·lacions i
obres.
Tercer.- APROVAR la liquidació número 2063000143 per un import de
108,65.- euros, corresponent a la taxa administrativa.
Quart.- DONAR-NE TRASLLAT a la policia local.
Cinquè.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada.
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Primer.- CONCEDIR a Valvi Alimentació i Serveis SL, la llicència municipal
per realitzar una actuació a l'interior del centre comercial situat al carrer
Camprodon, 14, per la formació d'un nou local, d'acord amb el projecte obrant
a l'expedient subscrit per l'arquitecte tècnic Pere Batllori Valenti, visat en data
24/04/2020 amb el número V/W.20.1308 i l'annex visat en data 02/06/2020
amb el número V/W.20.1664 i annex número 2 amb número de visat
V/W.20.1664 de data 17/06/2020.
La llicència queda condicionada al compliment dels condicionants generals i
els particulars següents:
A.- Abans d'iniciar les obres caldrà presentar:
1.- Un aval de runes per un import de 120,20.- euros.
2.- Un aval per un import de 1.200,00.- euros com a garantia d'urbanització.
B.- No es podrà fer cap altra obra que la continguda en el projecte presentat i
als dos annexes adjunts al mateix.
C.- Aquesta llicència només fa referència a l’àmbit urbanístic del projecte, i per
tant, sens perjudici de la preceptiva tramitació de l’activitat.

ACTA JUNTA JGL

ACORDA:

Número: 2020-0011 Data: 23/07/2020

Per tot això, aquesta Junta de Govern Local

1.3 Serveis d’Urbanisme, Obres i Activitats - Expedient 1187/2020. Llicències
d'OVP Pg. maritim N. MARTI
Desfavorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

"NOEL MARTÍ SANZ, mitjançant escrit RE 2020-E-RE-1312, de data
30/06/2020, sol·licita ocupació de via pública per una parada de mel (3m)
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.

Primer.- DENEGAR la llicència a Noel Martí Sanz per instal·lar una parada de
mel (3m) durant la temporada d’estiu al Passeig Marítim de Llançà, atès que
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. BAUHEREIS
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA JUNTA JGL

ACORDA:

Número: 2020-0011 Data: 23/07/2020

Per tot això, la Junta de Govern Local

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).
En data 3 de juny de 2020, mitjançant acord de JGL, consta concedit el
permís esmentat, i aprovada la liquidació número 2277000006 per import de
360.-€
Mitjançant escrit RE 2020-E-RC-1307, de data 30 de juny de 2020,
l’interessada presenta renuncia i sol·licita la cancel·lació de la taxa.
Consta a l’expedient informe de l‘àrea d’intervenció autoritzant la baixa de la
liquidació.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:

Codi Validació: 73W7AHTSRL3EPH7CZQ3XFYN2R | Verificació: https://llanca.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 12 de 22

“ ULRIKE BAUEREIS, mitjançant escrit RE 2020-E-RC-829, de data 14 de

Primer.- ACCEPTAR la renúncia presentada per Ulrike Bauereis.
Segon.- ANUL·LAR la liquidació número 2277000006 per import de 360.-€
Tercer.- DONAR TRASLLAT d’aquest acord al servei de Recaptació i a la
Policia Municipal pel seu coneixement i efectes.
Quart.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada.”
1.3 URBANISME, OBRES I ACTIVITATS. Expedient 790/2020. Llicències
Urbanístiques c/ Canigo,12

Per tal de donar compliment a les separacions de l’edificació aïllada, que en
aquest cas és de 2 metres a tots els límits de propietats, caldrà realitzar una
agrupació de les dues finques cadastrals i registrals.
Pel que fa al tema de l’aparcament, s’ha de tenir en compte que la plaça
d’aparcament, que dona servei i que permet el compliment de la normativa
urbanística pel que fa al nou habitatge a construir a la parcel.la 3208203, es
situa a la parcel.la 3208214 corresponent al solar, amb la qual cosa, o bé es
realitza també l’agrupació de les dues finques, tan cadastral com registral, o
bé s’haurà de presentar una vinculació registral de les mateixes en la qual hi
consti l’esmentada plaça d’aparcament, en favor de l’habitatge situat en planta
pis.
Josep Maria Gràcia Bonamusa, actuant en nom i representació de Maria
Esther Prat Sánchez, mitjançant escrit RE 2020-E-RE-1319, de data 2 de juliol
de 2020, presenta document amb el qual declara que un cop obtinguda la
llicència municipal i la signatura de l’escriptura compra/venda de les dues
finques sobre les que es desenvolupa el projecte executiu, es faran els tràmits
oportuns per agrupar les dues finques, que ara són dues finques registrals i
cadastrals diferents.
De manera transitòria, es suspèn l'apartat III de l'Ordenança 4.7, reguladora
de la taxa per altres serveis: abocament de terres, runes i poda, amb entrada
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Josep Maria Gracia Bonamusa, actuant en nom i representació de Maria
Esther Prat Sánchez, mitjançant escrit 2020-E-RE-704, de data 16 d’abril de
2020, ha sol·licitat llicència municipal per les obres de canvi d'us un local a
habitatge i d’un annex cobert, a la finca situada al Canigó, 12 esc. 1, porta 1.
L'arquitecte tècnic municipal, en data 2 de juliol de 2020, ha emès informe
favorable amb condicionants, fent constar que en la zona corresponent al
solar, amb referència cadastral 3208214, s’hi preveu la construcció d’un porxo
per donar cobert a la plaça de cotxe, que s’annexa amb la finca amb
referència cadastral 3208203 corresponent al solar edificat.

Número: 2020-0011 Data: 23/07/2020

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA JUNTA JGL

Favorable

en vigor el dia 16 de maig de 2020 i fins al 31 de desembre de 2020. La seva
vigència es reprendrà un cop finalitzi el termini de suspensió, a tots els efectes
i per a tots els obligats tributaris de la mateixa.
Tot això, sens perjudici que l'abocament incontrolat d'aquests residus serà
susceptible dels controls i sancions pertinents.
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.

2.- El color dels paraments verticals hauria de ser el blanc, per una millor
integració amb les edificacions de l’entorn. Caldrà també concretar el color i
materials de la serralleria, obertures i persianes.
3.- En cas que l´obra estigués afectada per les normatives que regulen les
xarxes de serveis, caldrà convenir la seva regulació amb la companyia
corresponent i aportar una còpia del conveni a l´Ajuntament, per a la seva
revisió.
4.- Es recomana que els aparells exteriors d’aire condicionat s’instal·lin en
punts que no es vegin des de la via pública i no afectin a les finques veïnes.
Segon.- APROVAR la liquidació número 2005000133 per un import de
2.010,48.- euros, corresponent a l'impost sobre construccions, instal·lacions i
obres.
Tercer.- APROVAR la liquidació número 2063000148 per un import de
324,27.- euros, corresponent a la taxa administrativa.
Quart.- COMUNICAR a l'interessat que els serveis tècnics municipals podran
accedir a l´obra per a la seva inspecció, d´acord amb l´article 201 del TRLU
DL 1/2010.
Cinquè.- NOTIFICAR el present acord a l'interessat.
Sisè.- DONAR-NE TRASLLAT a la policia local.

Número: 2020-0011 Data: 23/07/2020

d.- Full d’assumeix de l’arquitecte tècnic director de l’execució material.
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Primer.- CONCEDIR a Maria Esther Prat Sánchez, llicència municipal per les
obres de canvi d'us un local a habitatge i d’un annex cobert, a la finca situada
al Canigó, 12 esc. 1 porta 1, d'acord amb el projecte obrant a l'expedient
subscrit per l'arquitecte Josep Maria Gràcia Bonamusa.
La llicència queda condicionada al compliment dels condicionants generals i
els particulars següents:
1.- Abans d'iniciar les obres caldrà presentar:
a.- Document de l’agrupació de les dues finques registrals i cadastrals
independents.
b.-Un aval de runes per un import de 325,75.- euros.
c.- Un aval per un import de 3.600,00.- euros com a garantia de urbanització.

ACTA JUNTA JGL

Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:

1.5- INTERIOR -Expedient 1088/2020. Mesures per Garantir la Seguretat Públicainstal.lar màstil per càmeres de videovigilància
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“L’Ajuntament de Llançà, des de la Policia Local, ha sol·licitat permís per

ACORDA:
Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTAT de l’autorització emesa per
Carreteras del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana amb
condicionants.
Segon.- DONAR TRASLLAT del contingut de l’informe emès per l’enginyer
tècnic municipal a Carreteras del Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana per tal de donar compliment als condicionants de
l’autorització.
2.1 Serveis de Govern local Expedient 1121/2020. Convenis de col·laboració per
la formació de pràctiques en centre de treball
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

"Josep Roura Massan director del centre institut Salvador Espriu , ha
presentat conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació, i l’Ajuntament de Llançà,
per desenvolupar, en règim d’alternança i amb formació dual, el cicle formatiu
de grau mitjà de Jardineria i Floristeria, a l’Institut Salvador Espriu, de Salt.
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,
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Per tot això, aquesta Junta de Govern Local

ACTA JUNTA JGL

En data 1 de juny, mitjançant el registre d’entrada 2020- E-RC-1168, s’ha
rebut l’autorització per part de la Direcció General de Carreteras del Ministerio
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana condicionada entre d’altres, a la
presentació prèvia a l’inici de les obres de la justificació del càlcul de
dimensionament de la cimentació de la base del bàcul que ha de suportar les
càmeres.

Número: 2020-0011 Data: 23/07/2020

instal·lar diversos punts de control amb càmeres de videovigilància per a la
lectura de matrícules de vehicles i control ciutadà. Per tot això, es va sol·licitar
a Carreteras del Estado, permís per a la instal·lació d’un màstil a la carretera
N260, a l’entrada del municipi, prop d’on es troba la benzinera de Galp.

Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- APROVAR el Conveni de col·laboració entre l’Administració de la
Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació, i
l’Ajuntament de Llançà, per desenvolupar, en règim d’alternança i amb
formació dual, el cicle formatiu de grau mitjà de Jardineria i Floristeria, a
l’Institut Salvador Espriu, de Salt.
Segon.- FACULTAR l’Alcalde, per a la seva signatura del conveni de
col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball”.

“La Junta de Govern Local en sessió de data 21-12-2018 va aprovar el

conveni de col·laboració amb la Diputació de Girona per facilitar el pagament
de les taxes derivades de la inserció dels anuncis en el Butlletí Oficial de la
Província, per un termini de vigència de quatre anys.
Atès que l’Ajuntament de Llançà en la mateixa sessió va aprovar un
pagament de 1.200 € per publicar anuncis i edictes al Butlletí Oficial de la
Província amb freqüència, i que aquest import s’ha esgotat.
La Interventora acctal. en data 8-07-2020, ha emès informe que en el
pressupost d’enguany consta consignació pressupostària suficient per a la
despesa proposada per un import màxim de 600.-€ amb càrrec a l’aplicació
pressupostària número 2020/920.220.01
A fi de no interrompre els tràmits de les publicacions, la Junta de Govern
Local
ACORDA:
Primer.- Aprovar la despesa de 600 €, en concepte de pagament de les taxes
derivades de la inserció dels anuncis en el Butlletí Oficial de la Província,
aquest any.
Segon.- Ordenar el pagament de 600 euros, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 2020.920.220.01; mitjançant una transferència bancària al
compte corrent de titularitat de la Diputació de Girona, número IBAN ES11
2100 0002 5602 0166 8489.

Número: 2020-0011 Data: 23/07/2020

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
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Favorable

ACTA JUNTA JGL

2.1 GOVERN LOCAL Expedient 1238/2020. Aprovació de provisió de fons per
publicar Edictes al BOPG, segons Conveni amb la Diputació de Girona

Aquest import s’ha calculat sobre la base de l’import de la despesa realitzat
per
l’Ajuntament de Llançà pels anuncis subjectes a pagament, publicats en el
BOPG durant l’exercici 2019, i es farà una liquidació definitiva abans del dia
30 de novembre de 2020.
Tercer.- Traslladar aquest acord a la Intervenció municipal i a la Diputació de
Girona.”
4.4. Esports. Exp. 1190/2020. Devolució garanties def. contracte Casal esportiu
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Exp. C120 - 5/2014, contracte adjudicat per la JGL de data 30/06/2014 pels
estius 2014 i 2015. Garantia definitiva: 1.403,36 €.
Exp. C120 - 2/2016, contracte adjudicat per la JGL de data 09/06/2016 pels
estius 2016 i 2017, i prorrogat per l’estiu 2018, Exp. C120 – 2/2018 per acord
de la JGL de data 22/02/2018 i per l’estiu 2019, Exp. C120 – 34/2018, per
acord de la JGL de data 04/02/2019. Garantia definitiva: 1.390,33 €.
Per la intervenció municipal s’ha emès informe fent constar els imports
dipositats per Consell Esportiu de l’Alt Empordà en concepte de garantia
definitiva dels contractes dels anys 2010, 2014 i 2016.
El contracte s’ha complert satisfactòriament i en procedeix la devolució de les
garanties dipositades.
D’acord amb el que disposa l’art. 111 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del sector Públic, pel que es transposen a l’ordenament jurídic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- RETORNAR les garanties definitives dipositades per Consell
Esportiu de l’Alt Empordà en ocasió de contractes de gestió del Casal esportiu
d’estiu, a favor de l’Ajuntament de Llançà i que són les següents:
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Les garanties definitives aportades, per imports d’un 5% del preu de cada
adjudicació, corresponen als següents contractes, i pels imports que
s’indiquen:
Exp. 17.9 -01/2010: contracte adjudicat per la JGL de data 21/07/2010 pels
estius 2010 i 2011, prorrogat pels estius 2012 i 2013. Garantia definitiva:
1.265,79 €

ACTA JUNTA JGL

corresponents a contractes de servei de gestió del Casal esportiu d’estiu.

Número: 2020-0011 Data: 23/07/2020

“ El Consell Esportiu de l’Alt Empordà té dipositades garanties definitives

Any 2010: garantia definitiva per import de 1.265,79 €
Any 2014: garantia definitiva per import de 1.403,36 €
Any 2016: garantia definitiva per import de 1.390,33 €
Condicionat: A l’aportació de la Carta de Pagament original de cadascuna de
les garanties definitives aportades i compte corrent a favor del titular de la
garantia.
Segon.- NOTIFICAR l’esmentat acord a Consell Esportiu de l’Alt Empordà.
Tercer.- DONAR trasllat de l’acord al Departament d’Intervenció municipal.

“Per acord de la Junta de Govern de data 21 de maig de 2020, es va aprovar

l’expedient per a la contractació del “Servei de gestió i dinamització del Casal del
pensionista, i altres prestacions destinades a persones grans”, mitjançant
procediment obert simplificat, tramitació ordinària, es varen aprovar els Plecs de
clàusules administratives particulars i Plecs de prescripcions tècniques, i es va obrir
la licitació.
Les característiques del contracte són les següents:
Tipus de contracte: contracte de serveis
Objecte del contracte: “Servei de gestió i dinamització del Casal del pensionista, i altres prestacions
destinades a persones grans”
Procediment de contractació: obert simplificat
Tipus de Tramitació: ordinària
Codi CPV: 85320000-8 serveis socials
Valor estimat del contracte: 51.200 € (tres anualitats + 1 any pròrroga)
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 38.400 €
IVA 21 %: 8.064 €
Pressupost base de licitació IVA inclòs: 46.464 €
Durada del contracte: 3 anys
Pròrroga del contracte: 1 any
Lots: no es preveu la divisió en lots del contracte

Per la Intervenció municipal s’ha emès informe favorable a l’execució del contracte,
assenyalant l’òrgan competent i fent constar que consta consignació pressupostària
suficient per a la despesa proposada en el pressupost del Casal del Pensionista per
l’exercici 2020 per import màxim 15.488 € a l’aplicació pressupostària
2020/231.227.06.
Pels següents exercicis pressupostaris, s’haurà de preveure consignació suficient
per a l’execució del contracte en l’aprovació dels pressupostos corresponents.
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Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA JUNTA JGL

Favorable

Número: 2020-0011 Data: 23/07/2020

5.2. Benestar social. Exp.2475/2019. Adjudicació contracte dinamització Casal
Pensionista

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.

La única empresa personada a la licitació és: Jubilus Gerontologia, S.L.
Seguidament, es va procedir a l’obertura del sobre B (documentació judici de valor),
el contingut del qual era el Projecte tècnic d’execució i se’n va donar trasllat a la
tècnica mig de serveis jurídics administratius per tal d’efectuar informe de valoració,
tenint en compte el que disposa la clàusula 12.2 del PCA i el PPT.
La puntuació màxima a atorgada al Projecte tècnic d’execució és de 25 punts,
d’acord amb l’informe dels criteris de judici de valor.

Número: 2020-0011 Data: 23/07/2020

Per la Unitat de contractació, en data 17 de juny es va procedir a l’obertura del
sobre digital A, relatiu a la documentació general del contracte: DEUC, compromís
d’adscripció de mitjans personals i materials i inscripció al RELI.

ACTA JUNTA JGL

D’acord amb el que disposa l’article 4 del Decret llei 7/2020, de 17 de març, 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,
les Meses de contractació que es convoquin durant aquest període per a l'obertura
d'ofertes econòmiques i/o d'altres criteris avaluables automàticament a través de
l'eina del Sobre Digital 2.0, en aquells procediments de contractació promoguts pels
ens locals, podran desenvolupar-se sense l'assistència presencial dels membres de
les Meses i la resta de persones interessades.

El resultat obtingut de la suma de la puntuació del sobre B i del sobre C és la
següent:
Sobre B

Licitador
Jubilus Gerontologia, SL

Sobre C

Màxim 25
punts

Proposició
econòmica
(sense IVA)
Màxim 40
punts

25

40
(36.800 €)

Increment n´º
tallers

B+C
Experiència

Màxim 15 punts Màxim 20 punts

15

20

Màxim 100
punts

100

Consta publicat 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).
De conformitat amb el que es disposa a l'article 150 de la Llei 9/2017 de 8 de
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En data 22 de juny, 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.

novembre, de Contractes del Sector Públic, s’ha requerit a Jubilus Gerontologia,
S.L., per tal que presenti la documentació justificativa d’haver constituït la garantia
definitiva per quantia de 1.840 €, corresponent al 5% del preu ofertat, 36.800 €
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. 1349 en data 3 de juliol de 2020.
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

Segon. APROVAR LA DESPESA corresponent, a càrrec de la consignació
pressupostària 2020/231.227.06 del pressupost de despeses del Casal del
Pensionista de l’exercici 2020.
Pels següents exercicis pressupostaris, es preveurà consignació pressupostària
suficient en l’execució del pressupost.

Número: 2020-0011 Data: 23/07/2020

Primer. ADJUDICAR el contracte de serveis, mitjançant procediment obert
simplificat, tramitació ordinària, a favor de Jubilus Gerontologia, S.L., per la
contractació del “Servei de gestió i dinamització del Casal del Pensionista i altres
prestacions destinades a persones grans”, 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 36.800 € sense impostos i 7.728 € d’IVA, el que
fa un total de 44.528 € IVA inclòs, per una durada de 3 anys.

ACTA JUNTA JGL

ACORDA:

Quart.- Designar com a responsable del contracte una funcionària de l’àrea de
contractació.
Cinquè.- NOTIFICAR el present acord a l’adjudicatari.
Sisè.- DONAR TRASLLAT de l’esmentat acord al Servei d’Intervenció municipal.
Setè.- 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.
Vuitè.- COMUNICAR al Registre Públic de Contractes del Sector Públic les dades
bàsiques del contracte.”
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Tercer.- PUBLICAR l'anunci d’adjudicació en el perfil de contractant.

6.1. JOVENTUT. Exp. 1163/2019. Ampliació termini contracte espectacle
pirotècnic
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“ La Junta de Govern Local de data 7 de juny de 2019, va adjudicar el

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,
disposa que aquells contractes que no s’han pogut complir com a
conseqüència de la situació de fet creada pel COVID-19, i el mateix ofereixi el
compliment dels seus compromisos si s’amplia el termini inicial o la pròrroga
en curs, l’òrgan de contractació li concedirà, donant-li un termini que serà,
almenys, igual al temps perdut pel motiu assenyalat.
Per tot, aquesta Junta Govern Local
ACORDA:
Primer.- AMPLIAR el termini inicial del contracte “Espectacle pirotècnic de
Castell de focs artificials i espectacle anomenat La gran tronada”, amb motiu
de la festa de la Mare de Déu del Carme de Llançà, pel juliol de 2021, i com a
contraprestació a la no realització dels actes el juliol de 2020, a conseqüència
de la crisi sanitària ocasionada amb motiu del COVID-19, a favor del
contractista adjudicatari del contracte F.A. del Mediterráneo, S.L.
Segon. DONAR TRASLLAT del present acord al Servei d’Intervenció
municipal als efectes de fer la previsió de la despesa en el pressupost de
l’exercici 2021 i per import de 16.200 € IVA inclòs, d’acord amb la part
corresponent de l’import de l’adjudicació del contracte.
Tercer. NOTIFICAR el present acord a l’interessat.

Número: 2020-0011 Data: 23/07/2020

En data 18 de juny de 2020, R.E. núm. 1203, l’empresa F.A. del Mediterráneo,
S.L. sol·licita li sigui prorrogat el contracte pel juliol de 2021 donada la
suspensió dels actes pel juliol del 2020.
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Per acord de la Junta de Govern Local de data 3 de juny d’enguany, es va
comunicar a l’empresa F.A. del Mediterráneo, S.L. 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, com a conseqüència de la crisi
sanitària provocada per la pandèmia ocasionada pel COVID-19, i com a
mesura de prevenció.

ACTA JUNTA JGL

contracte d’ “Espectacle pirotècnic de Castell de focs artificials i l’espectacle
anomenat “La gran tronada””, per un termini de dos anys, corresponents al
juliol de 2019 i juliol de 2020, per import de 26.776,86 € sense impostos i
5.623,14 € d’IVA, el que fa un total de 32.400 €, a favor de l’empresa F.A. del
Mediterráneo, S.L..

6.1 JOVENTUT. Aprovació de les bases del concurs Talent Llançà
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“L’àrea de Joventut de l’Ajuntament de Llançà té per objectiu implicar i

promoure la vida al municipi del col·lectiu adolescent, alhora que oferir un
ventall d’opcions de lleure que ho facin possible.

Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- Aprovar les bases que regiran el concurs “Talent Llançà 2020”.
Segon.- Publicar les bases al taulell d’anuncis de la pàgina web de
l’Ajuntament de Llançà.

ACTA JUNTA JGL

La finalitat d’aquest concurs dirigit als joves és que visitin el perfil d’instagram
Joventut Llançà (@joventutllanca) i que s’impliquin amb la vida al municipi.

Número: 2020-0011 Data: 23/07/2020

En aquest context, s’han elaborat les bases que han de regular el concurs
titulat “Talent Llançà” que té per objectiu incentivar i promoure la completa
participació dels joves, a través dels seus canals de comunicació,
concretament Instagram, mitjançant la publicació d’un vídeo al seu perfil
d’instagram amb el hashtag #ConcursJoventutLlançà.
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