Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2020/10

Junta de Govern Local

Ordinària

Data

18 / de juny / 2020

Durada

Des de les 9:00 fins a les 12:15 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 3-06-2020
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
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Tipus de convocatòria

Número: 2020-0010 Data: 10/07/2020

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA JUNTA JGL

Francesc Guisset i Lagresa (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 13/07/2020
HASH: 7acd15eded20ff6f6d60a4ce3c670bd5

Carles Fita i Alegre (1 de 2)
Secretari General
Data Signatura: 10/07/2020
HASH: c6c8b4b890eec2123365dc3ae52cdaac

ACTA

Es dona per llegida l'acta de la sessió anterior, de data 3-06-2020, que ha
estat tramesa junt amb la convocatòria i s'aprova per unanimitat, sense
esmenes.

1.2.- HISENDA- Padró C. Dia Àpats maig 2020-Expedient 1010/2020. Aprovació
del Padró Fiscal
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

1.2.- HISENDA- Aprov. Padró Llar Infants-Expedient 1014/2020. Aprovació del
Padró Fiscal
Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“En data 4 de juny d’enguany, s’ha generat el padró de la Llar d’Infants

corresponent al menjador de març de 2020, per un import de 1.284,50.-€, que
comença pel rebut número 2051000195 a nom de la Sra. Fatima Zahra Alem, i
que acaba pel rebut número 2051000235 a nom de la Sra. Laia Varona
Guerrero.
El número assignat a l’expedient és: 1014/2020.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer. - APROVAR el padró de la Llar d’Infants corresponent al menjador de
març de 2020, per un import de 1.284,50.-€, que comença pel rebut número
2051000195 a nom de la Sra. Fatima Zahra Alem, i que acaba pel rebut
número 2051000235 a nom de la Sra. Laia Varona Guerrero.
Segon.- DONAR TRASLLAT al departament de Recaptació per a la seva
tramitació.”
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Favorable

Número: 2020-0010 Data: 10/07/2020

corresponent als àpats que es porten a domicili del mes de maig de 2020, per
un import de 707,00.-€, que comença pel rebut número 2033000059 a nom de
la Sra. Marita Doris Breder, i que acaba pel rebut número 2033000062 a nom
del Sr. José Vegas Ramos.
El número assignat a l’expedient és: 1010/2020.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer. - APROVAR el padró del Centre de Dia corresponent als àpats que es
porten a domicili del mes de maig de 2020, per un import de 707,00.-€, que
comença pel rebut número 2033000059 a nom de la Sra. Marita Doris Breder,
i que acaba pel rebut número 2033000062 a nom del Sr. José Vegas Ramos.
Segon.- DONAR TRASLLAT al departament de Recaptació per a la seva
tramitació.”

ACTA JUNTA JGL

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

1.2 HISENDA Expedient 1051/2020. Proposta aprovacio factures JGL
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Número: 2020-0010 Data: 10/07/2020

que necessiten ser aprovades per la Junta de Govern Local:
-FCC Medio Ambiente, S.A., amb número de factura 20SM1153/1001162 per
import de 67.517,35€ corresponent al servei de recollida i neteja vial del mes
de maig.
-Consell Comarcal de l’Alt Empordà, amb registre d’entrada número
2020/1163 i per import de 22.073,76€, corresponent a la liquidació per
utilització de l’abocador comarcal durant el mes d’abril.
El número assignat a l’expedient és: 1051/2020.
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 les següents factures que s’han generat des de la junta del
3 de juny:
-FCC Medio Ambiente, S.A., amb número de factura 20SM1153/1001162 per
import de 67.517,35€ corresponent al servei de recollida i neteja vial del mes
de maig.
-Consell Comarcal de l’Alt Empordà, amb registre d’entrada número
2020/1163 i per import de 22.073,76€, corresponent a la liquidació per
utilització de l’abocador comarcal durant el mes d’abril.”

ACTA JUNTA JGL

“Des de la Junta del 3 de juny de 2020, s’han generat les següents factures

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

"Ines Malet Canes, mitjançant escrit RE2020-E-RE-867, en data 21 de maig
de 2020, ha sol·licitat que es repinti la plaça per a persones amb diversitat
funcional i es col·loqui un senyal vertical de prohibit estacionar excepte
minusvàlids, a l’avinguda Mestral, 28.
La Policia Local, en data 10 de juny de 2020, ha emès un informe favorable,
que consta a l'expedient.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- ESTIMAR la sol·licitud de INES MALET CANES, referent a repintar la
plaça d'aparcament per a persones amb diversitat funcional a l’Avinguda
Mestral, 28 i es reforci amb un senyal vertical de prohibit estacionar R-308
amb placa complementària d’ "excepte minusvàlids”, tal i com es fa constar a
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1.3 - URBANISME, OBRES I ACTIVITATS - Expedient 947/2020. Llicències
d'Ocupació -repintar plaça aparcament diversitat funcional

Número: 2020-0010 Data: 10/07/2020

Segon.- INFORMAR a la persona interessada que la utilització de places no
nominatives, només es podrà realitzar per persones que disposin de la targeta
acreditativa de discapacitat i amb els següents condicionants:
1-La targeta serà estrictament personal i només podrà esser utilitzada quan el
seu titular sigui transportat en el vehicle, o aquest sigui conduït per la persona
amb mobilitat reduïda titular d'aquesta.
2-La targeta s'haurà de col·locar en el parabrises davanter, de tal forma que el
seu anvers sigui llegible des de l'exterior del vehicle, i exposar-se pel seu
control si l'autoritat competent així ho requerís.
3-El titular de la targeta haurà de complir les indicacions de la Policia Local en
la interpretació de les condicions discrecionals i/o específiques de cada
municipi.
4-La targeta només dona autorització per estacionar a les zones pintades d'ús
per a persones amb mobilitat reduïda que hi ha en tot el municipi. També en
les zones de càrrega i descàrrega i altres llocs on no es pertorbi, ni es posi en
perill, la circulació de vehicles ni la de vianants.
5-Queda completament prohibit estacionar en zones reservades a
l'estacionament de determinats usuaris, com taxis, autobusos, ciclomotors i
motocicletes, bicicletes, etc.; així com a les voreres i els passos de vianants.
6-Resta prohibit estacionar en zones senyalitzades temporalment per aquesta
Policia Local, en motiu de reserva de la via pública, per qualsevol acte o
esdeveniment que requereixi tal actuació.
7.- En cas que hi hagi algun canvi respecte a la situació que ha motivat la
sol·licitud, com ara un canvi de domicili, s’hauria de comunicar a aquest
Ajuntament.

ACTA JUNTA JGL

l’informe emès per la Policia Local.
Els treballs de pintura i senyalització aniran a càrrec de la Brigada Municipal.

Quart.- DONAR TRASLLAT de l'acord al Cap de la Brigada Municipal als
efectes pertinents."

1.3.-ACTIVITATS- Transmissió parada nº13 Mercat Port- Expedient 1027/2020.
Autoritzacions de Venda Ambulant
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“I. Identificació de l’expedient:

Expedient número 1027/2020 P108, referent a la sol·licitud de transmissió de
la llicència administrativa núm. 13 del mercat setmanal del Port.
Relació de Fets:
Josep Mª Callís Guixeras, mitjançant escrit R.E.: 2020-E-RC-759 amb data 3
de març de 2020, sol·licita autorització per transmetre la seva llicència
administrativa de la parada núm. 13 del mercat no sedentari del Port, a favor
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Tercer.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada.

del Sr. Josep Oriol Alsina.
Ambdòs, transmitent i adquirent, aporten la documentació preceptiva per tal
de donar compliment a la transmissió.
III. Fonaments de Dret:
- Article 14 del Reglament del mercat municipal de Llançà de venda no
sedentària. (BOP Girona núm. 13 de data 21-01-2015).
-Disposició Addicional Tretzena de la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de
mesures fiscals i financeres.
-Disposició Transitòria Segona de la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures
fiscals i financeres.

Segon.- APROVAR la liquidació de taxes de mercat núm. 2076000079 per
import de 1.916,00.-€ a nom del Sr. Josep Oriol Alsina, en aplicació de l’article
4.2 b) de l’Ordenança fiscal núm. 4.25 de taxa de prestació de serveis de
mercats.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades, i DONARNE TRASLLAT al Departament de Gestió Tributària als efectes d’inclusió de
canvi de titularitat al Padró anual de taxes de mercat.”

1.3 Serveis d’Urbanisme, Obres i Activitats - Expedient 983/2020. Llicències
d'OVP Bar Felip
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

"NATÀLIA DARDER CORTÉS, mitjançant escrit RE 2020-E-RE-939, de data
01/06/2020, degut a la reducció del nombre de taules de la seva terrassa per
la Covid19, sol·licita l’ampliació de la terrassa del seu establiment de bar situat
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CONDICIONANTS:
1. La llicència atorgada té una durada fins el 07/10/2025, per donar-se en la
llicència transmesa les circumstàncies previstes a l’apartat 1 de la Disposició
Transitòria Segona de la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures Fiscals i
Financeres.
2. La parada s’ubicarà en l’espai físic del mercat setmanal del Port assenyalat
amb el núm. 13.
3. L’adquirent de la llicència administrativa de la parada núm. 13 del mercat
setmanal del Port, s’haurà de comprometre a vendre la mateixa classe
d’articles autoritzats que té actualment el Sr. Josep Mª Callís Guixeras.

ACTA JUNTA JGL

Primer.- AUTORITZAR la transmissió de la llicència núm. 13, de tèxtil amb 16
ml del mercat no sedentari del Port, a favor del Sr. Josep Oriol Alsina, amb els
següents

Número: 2020-0010 Data: 10/07/2020

Per tot això, aquesta Junta de Govern Local ACORDA:

al C/ Nicolàs Salmerón, 2.
L'arquitecte tècnic, en data 4 de juny de 2020, ha emès informe favorable,
amb una sèrie de condicionants.

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”.
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: 2020-0010 Data: 10/07/2020

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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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.

ACTA JUNTA JGL

Consta a l’expedient informe de la policia local validant l’informe tècnic i
ressaltant que la norma estableix una reducció del 50% de l’aforament, però
s’aprecia, una interpretació errònia de l’ampliació de l’espai d’OVP autoritzat,
el qual hauria d’haver estat utilitzat per ampliar el distanciament entre clients i
vianants, però que en realitat s’està fent servir per ampliar l’ocupació amb més
taules i cadires.

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 Junta de Govern Local
ACORDA:

-Es podria realitzar l’ampliació a la plaça davant de la Casa de Cultura,
alineant aquesta per la Casa de Cultura a la tirada de l’ocupació existent, fins
arribar a la tirada del primer màstil de les banderes situades davant de la
Casa de Cultura, i fins arribar a la Torre Romànica, deixant aquesta lliure.
-Si aquesta no fos suficient, també es podria realitzar ampliació de terrassa, a
la calçada de la plaça Major, seguint l’existent fins arribar a la vorera del
davant de Finques Falcó, i deixant el pas adaptat existent al mig de la vorera
per accedir a la Casa de Cultura i a la Torre Romànica.
-S’haurà de tenir en compte, que el propietari del bar, serà el responsable de
respectar les mesures de seguretat i protecció dels vostres usuaris, i per tal de
garantir 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.
-En cas que a la ocupació no sigui possible deixar aquesta distància, s'haurà
de protegir als vostres usuaris amb 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.
-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, i com a
mínim per la totalitat de la present temporada alta.
-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

Codi Validació: ALMD93SAYGKG9L36WLP63LMD5 | Verificació: https://llanca.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 7 de 15

C/ Nicolàs Salmerón, 2:

ACTA JUNTA JGL

La llicència queda condicionada al compliment dels condicionants següents:

Número: 2020-0010 Data: 10/07/2020

Primer.- CONCEDIR a NATÀLIA DARDER CORTÉS 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/ Nicolàs Salmerón, 2,
segons plànol de l’arquitecte tècnic municipal adjunt.

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 que ja tenia
autoritzada 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.

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Daniel Berney Pujol, actuant en nom i representació de Comerbal S.A.,
mitjançant escrit RE 2020-E-RE-982, de data 4 de juny de 2020, sol·licitant
llicència per col·locar un rètol aplacat a façana, de superfície 6,23 metres de
llarg per 0,60 metres d'ample, i aixecat de la vorera, 3 metres, al carrer Bernat
Metge, 7-9, corresponent a l'aparcament del Novavenda.
L'arquitecte tècnic muncipal, en data 12 de juny de 2020, ha emès informe
favorable.
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 Comerbal S.A., llicència d'ocupació de la via pública per
instal·lar un rètol aplacat a façana, de superfície 6,23 metres de llarg per 0,60
metres d'ample, i aixecat de la vorera, 3 metres, al carrer Bernat Metge, 7-9,
corresponent a l'aparcament del Novavenda, d'acord amb el plànol aportat.
Segon.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada

1.3 URBANISME, OBRES I ACTIVITATS. Expedient 3273/2019. Llicències
reforma estructural edifici c- Castell, 1- Església, 3
Favorable

Tipus de votació:

Número: 2020-0010 Data: 10/07/2020

Favorable
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1.3 URBANISME, OBRES I ACTIVITATS. Expedient 1021/2020. Llicències
d'Ocupació rètol Novavenda

ACTA JUNTA JGL

Quart.- NOTIFICAR aquest acord a l’interessat i DONAR TRASLLAT a la
Policia Local als efectes pertinents.”

1.1.- Un aval de runes per un import de 192,32.- euros.
1.2.- Un aval per un import de 2.400,00.- euros com a garantia de
urbanització.
1.3.- Un aval per un import de 5.000,00.- euros per garantir la correcta
col·locació de les xarxes de serveis, eliminant els creuaments aeris, abans de
la finalització de les obres de consolidació estructural.
1.4.- Full assumeix de l’arquitecte tècnic.
2.- Abans de realitzar els treballs d’eliminar els creuaments aeris, caldrà
presentar la planimetria suficient i els convenis corresponents acordats amb
es companyies de serveis.
3.- En relació a la justificació del compliment del Codi Tècnic de l’Edificació del
DB SI, l’executiu de distribució i instal·lacions incorporarà un plànol justificatiu

Número: 2020-0010 Data: 10/07/2020

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.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- CONCEDIR a André Roland Toustard, llicència municipal per la
reforma estructural d'un habitatge, situat al carrer Castell, 1, d'acord amb el
projecte obrant a l'expedient subscrit per l'arquitecte Josep Maria Ros i
Vilallonga, visat en data 21 de setembre de 2018 i número 2018400323.
La llicència queda condicionada al compliment dels condicionants generals i
els particulars següents:
1.- Abans d'iniciar les obres caldrà presentar:
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Josep Maria Ros Vilallonga, actuant en nom i representació de André Roland
Toustard, mitjançant escrit 2018/1124 de data 6 de febrer de 2018, va
sol·licitar llicència municipal per Reforma estructural d'un habitatges, a la finca
situada al Castell, 1.
L'arquitecte assessor municipal, en data 10 de juny de 2020, ha emès informe
favorable amb condicionants, fent constar que aquesta parcel·la està inclosa
dins els supòsits de suspensió de llicències aprovats pel Ple d’aquesta
corporació en sessió de data 6 de febrer de 2020, on es va aprovar inicialment
el document del Pla Especial de Protecció del Patrimoni de Llançà.
D’acord amb l’article 102.4 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, que aprova el
Reglament de la Llei d’urbanisme, mentre estigui suspesa la tramitació de
procediments i l’atorgament de llicències en aplicació del què estableix l’article
73.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei d’Urbanisme, es poden tramitar els instruments o atorgar les
llicències fonamentades en el règim vigent que siguin compatibles amb les
determinacions del nou planejament inicialment aprovat, en el cas que, per la
naturalesa dels canvis proposats, no es posi en risc l’aplicació del nou
planejament, una vegada definitivament aprovat.

ACTA JUNTA JGL

Unanimitat/Assentiment

del seu compliment, amb el comportament al foc dels diferents elements de
sectorització.
4.- En cas de realitzar parts de l’estructura amb acer, al finalitzar l’obra caldrà
aportar el corresponent certificat de resistència dels diferents elements.
5.- En cas que l´obra estigués afectada per les normatives que regulen les
xarxes de serveis, caldrà convertir la seva regulació amb la companyia
corresponent i aportar una còpia del conveni a l´Ajuntament, per a la seva
revisió.
6.- Cal aportar un projecte de distribució interior on es justifiqui l’habitabilitat
de l’habitatge, per tal de donar compliment al decret d’habitabilitat; atès que
amb la documentació presentada no és possible valorar-lo.

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."

1.3 URBANISME OBRES I ACTIVITATS. Expedient 1023/2020. Llicències
d'Ocupació cartell Miquel Vila
Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Miquel Vila Ruiz, mitjançant escrit RE 2020-E-RC-1205, de data 4 de juny de
2020, sol·licita llicència per col·locar un rètol al principi del C/ Castellar entre la
capella i la farmàcia.
L'arquitecte tècnic municipal, en data 10 de juny de 2020, ha emès informe
favorable, fent constar que el rètol mesura aproximadament 1,5 m 2, i que es
situa sobre la vorera, que en aquest cas és suficientment ampla per poder
encabir-lo i permetre el pas de vianants sense problemes.
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 municipal a Miquel Vila Ruiz, per col·locar un
rètol al principi del C/ Castellar entre la capella i la farmàcia, sense fixar-lo al
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Favorable

ACTA JUNTA JGL

Tercer.- APROVAR la liquidació número 1963000 per un import de 164,58.euros, corresponent a la taxa administrativa.

Número: 2020-0010 Data: 10/07/2020

Segon.- APROVAR la liquidació número 1905000 per un import de 1.020,39.euros, corresponent a l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

terra, des del dia 1 de juliol fins al 31 d'agost de 2020.
Segon.- COMUNICAR a la persona interessada que l'Ajuntament, en
qualsevol moment; 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, podrà requerir-lo perquè enretiri l'ocupació, i s'haurà d'enretirar
sense dret a cap indemnització.
Tercer.- APROVAR la liquidació número 2078000029 per un import de 42,00.euros, corresponent a la taxa anual d’ocupació del sòl, subsòl i volada.
Quart.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada.
Cinquè.- DONAR TRASLLAT al Servei de Recaptació i a la policia local als
efectes pertinents."

“Daniel Berney Pujol, actuant en nom i representació de Comerbal S.A.,

mitjançant escrit RE 2020-E-RE-968, de data 3 de juny de 2020, ha sol·licitat
que s’habiliti una zona per a càrrega i descàrrega al carrer Ebre, al costat del
nº2B.
La Policia Municipal, en data 12 de juny de 2020, ha emès un informe
favorable en el que es fa constar que la senyalització de la càrrega i
descàrrega es farà segons el plànol adjunt a l’expedient, a l’espai disponible
que queda entre l’ocupació de la via pública de la terrassa del bar ubicat al
núm. 6 del mateix carrer i el gual de l’establiment Novavenda, i que aquesta
tindrà una llargada de 6,40 metres.
L'òrgan competent per a resoldre les sol·licituds de llicències és l'AlcaldePresident de la Corporació d'acord amb el que disposa l'article 21.1.q) de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, que va
delegar la facultat a la Junta de Govern Local.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- ESTIMAR la sol·licitud presentada per COMERBAL S.A., per habilitar
una zona de càrrega i descàrrega al carrer Ebre 2b, atès que actualment hi ha
la sortida de l'aparcament del supermercat Novavenda.
Segon.- ENCARREGAR a la Brigada Municipal que realitzi els treballs de
pintura de 6,40 metres de càrrega i descàrrega al carrer Ebre, a l’espai
disponible que queda entre l’ocupació de la via pública de la terrassa del bar
ubicat al núm. 6 del mateix carrer i el gual de l’establiment Novavenda, així
com la senyalització vertical corresponent.
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Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA JUNTA JGL

Favorable

Número: 2020-0010 Data: 10/07/2020

1.3.- URBANISME, OBRES, ACTIVITATS - Expedient 1006/2020. Llicències
d'Ocupació - Zona de càrrega i descàrrega c/Ebre

Tercer.- DONAR TRASLLAT al Cap de la Brigada Municipal als efectes
pertinents.
Quart.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada.”

1.4 PROMOCIÓ ECONÒMICA - Expedient 2717/2019. Aprovació modificacions
del conveni entre l’Ajuntament de Llançà i el Consell Comarcal pel finançament
de l’AODL comarcal
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Per tot això, aquesta Junta de Govern Local

Número: 2020-0010 Data: 10/07/2020

el Consell Comarcal de l’Alt Empordà notifica unes modificacions en el
conveni de cooperació entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i els
Ajuntaments de Figueres, Roses, Castelló d'Empúries, Llançà i la Jonquera
per a la implementació del “Projecte de desenvolupament comercial a l’Alt
Empordà” aprovat per la Junta de Govern Local el passat 14 de desembre de
2018. A partir d’aquesta anualitat 2020 i fins el 2022, les modificacions vigents
seran:
- Adhesió de l’Ajuntament de l’Escala en el projecte.
- Reducció del cofinançament per part de l’Ajuntament de Llançà (anualitat
2020 = 768,70€
- Aportació econòmica extra de 2.000,00 € per Ajuntament per destinar-ho a
les accions del projecte.

ACTA JUNTA JGL

“En data 20 de maig de 2020, mitjançant registre d’entrada 2020-E-RC-1132,

Primer.- APROVAR les modificacions del conveni entre l’Ajuntament de
Llançà i el Consell Comarcal pel finançament de l’AODL comarcal que es
contractarà.
Segon.- FACULTAR l’Alcalde-President, Sr. Francesc Guisset i Lagresa, per a
la signatura de la modificació del conveni.
Tercer.- FACULTAR la despesa corresponent per un import de 2.768,70€
amb càrrec a l’aplicació pressupostària número 430.226.99 del pressupost
general a l’exercici 2020-2021-2022
Quart.- NOTIFICAR aquest acord a la Presidenta del Consell Comarcal de
l’Alt Empordà i TRASLLADAR-LO a l’Àrea de Comerç i Promoció Econòmica
de Llançà”
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ACORDA:

4.4. Esports. Exp. 656/2020. Adjudicació contracte Casal esportiu
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“ 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 Casal esportiu”, 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:

IVA 21 %: 6.404,61 €

Per la Intervenció municipal s’ha emès informe favorable a l’execució del contracte,
fent constar que consta consignació pressupostària suficient per a la despesa
proposada a l’aplicació pressupostària 2020/342.227.06.
Pels següents exercicis pressupostaris, s’haurà de preveure consignació suficient
per a l’execució del contracte en l’aprovació dels pressupostos corresponents.

Número: 2020-0010 Data: 10/07/2020

Tipus de Tramitació: ordinària

ACTA JUNTA JGL

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

Consta a l’expedient informe sobre la conveniència de no efectuar la divisió en lots
per les característiques del contracte.
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.
Per la Unitat de contractació, en data 9 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.

Codi Validació: ALMD93SAYGKG9L36WLP63LMD5 | Verificació: https://llanca.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 13 de 15

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

Les empreses personades i que aporten la documentació assenyalada en el Plec de
clàusules administratives, i que per tant són aptes, són les següents:
1.
2.
3.
4.

Puntuajocs, S.L.
Consell Esportiu de l’Alt Empordà
Fundació Catalana de l’esplai
Diversport, S.L.

Sobre B
Licitador

Màxim 25
punts

Puntuajocs, S.L

Consell esportiu de l’Alt Empordà

Sobre C
Proposició
econòmica
Màxim 50 punts

B+C

Ampliació horari
Màxim 25 punts

Màxim 100
punts

20

14,17
(29.473 €)

25

59,17

20

16,61
( 29.297,17 €)

25

61,61

18,5

0
( 30.498,17 €)

0

18,5

18,5

50
( 26.883,17 €)

25

93,50

Fundació Catalana de l’esplai

Diversport, S.L.

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).
D’acord amb la puntuació obtinguda, l’empresa Diversport, 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, s’ha requerit a Diversport, S.L., per tal
que presenti la documentació justificativa d’haver constituït la garantia definitiva per

Número: 2020-0010 Data: 10/07/2020

El resultat obtingut de la suma de la puntuació del sobre B i del sobre C és la
següent:
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En data 12 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.

ACTA JUNTA JGL

Seguidament, es va procedir a l’obertura del sobre B (documentació judici de valor)
del contracte, i se’n va donar trasllat al Coordinador d’esports per tal que efectues
informe.
Pel Coordinador d’esports de l’Ajuntament s’ha emès informe del contingut del sobre
B, criteris sotmesos a judici de valor, i que és el Projecte esportiu. d’acord amb el
que disposa la clàusula 14.2 del PCA.

quantia de 1.344,15 €, corresponent al 5% del preu ofertat, 26.883,17 € 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. 1185
en data 16 de juny 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 2020/342.227.06 del pressupost de despeses de l’exercici 2020.
Pels següents exercicis pressupostaris, es preveurà consignació pressupostària suficient,
en cas de prorrogar-se el contracte.

Tercer.- PUBLICAR l'anunci d’adjudicació en el perfil de contractant.
Quart.- Designar com a responsable del contracte el coordinador d’esports, Enric
Giménez Rodríguez.

Número: 2020-0010 Data: 10/07/2020

Primer. ADJUDICAR el contracte de serveis, mitjançant procediment obert
simplificat, tramitació ordinària, a favor de Diversport, S.L., per la contractació del
“Servei de Casal esportiu”, 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 26.883,17 € sense impostos i 5.645,47 € d’IVA, el que fa un
total de 32.528,64 € IVA inclòs.

ACTA JUNTA JGL

ACORDA:

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.”

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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Cinquè.- NOTIFICAR el present acord a l’adjudicatari i a la resta de licitadors que
han participat en la contractació.

