Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2020/12

Junta de Govern Local

Ordinària

Data

23 / de juliol / 2020

Durada

Des de les 9:00 fins a les 11:30 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

NO, excusada

Sara Gutiérrez Giner, Interventora acctal.

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 9-07-2020
Favorable

Tipus
de
Unanimitat/Assentiment

votació:

Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, de data 9-07-2020, que ha
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Tipus de convocatòria

Número: 2020-0012 Data: 04/08/2020

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA JUNTA JGL

Francesc Guisset i Lagresa (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 04/08/2020
HASH: 7acd15eded20ff6f6d60a4ce3c670bd5

Carles Fita i Alegre (1 de 2)
Secretari General
Data Signatura: 04/08/2020
HASH: c6c8b4b890eec2123365dc3ae52cdaac

ACTA

estat tramesa junt amb la convocatòria i s'aprova per unanimitat, sense
esmenes.
1.2.- HISENDA- Aprov. Padró Casal d'Estiu- Expedient 1323/2020. Aprovació del
Padró Fiscal

“En data 15 de juliol d’enguany, s’ha generat el padró del Casal d’Estiu
corresponent a la matrícula i mensualitat de juliol de 2020, per un import de
6.758,55.-€, que comença pel rebut número 2050000001 a nom del Sr. Oriol
Aguilar Sariol, i que acaba pel rebut número 2050000050 a nom de la Sra.
Laura Zaragoza Vilanova.
El número assignat a l’expedient és: 1323/20.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer. - APROVAR el padró del Casal d’Estiu corresponent a la matrícula i
mensualitat de juliol de 2020, per un import de 6.758,55.-€, que comença pel
rebut número 2050000001 a nom del Sr. Oriol Aguilar Sariol, i que acaba pel
rebut número 2050000050 a nom de la Sra. Laura Zaragoza Vilanova.
Segon.- APROVAR la liquidació número 2050000051 a nom del Sr. Marc
Centellas Palliser, per import de 121,20.-€, corresponent a la martícula i una
quinzena de juliol, atès que no s’havia generat dins del padró fiscal.
Tercer.- DONAR TRASLLAT al departament de Recaptació per a la seva
tramitació.”

Número: 2020-0012 Data: 04/08/2020

Tipus
de
votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA JUNTA JGL

Favorable

1.2.- HISENDA- Aprovació Padró fiscal Casal Esportiu- Expedient 1324/2020.
Tipus
de
votació:
Unanimitat/Assentiment

“En data 15 de juliol d’enguany, s’ha generat el padró del Casal Esportiu
corresponent a la matrícula i mensualitat de juliol de 2020, per un import de
5.912,26.-€, que comença pel rebut número 2070000001 a nom de la Sra.
Lorena Aliseda Sánchez, i que acaba pel rebut número 2070000046 a nom de
la Sra. Carolina Torres Bouyssi.
El número assignat a l’expedient és: 1324/20.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer. - APROVAR el padró del Casal Esportiu corresponent a la matrícula
i mensualitat de juliol de 2020, per un import de 5.912,26.-€, que comença pel
rebut número 2070000001 a nom de la Sra. Lorena Aliseda Sánchez, i que
acaba pel rebut número 2070000046 a nom de la Sra. Carolina Torres
Bouyssi.
Segon.- DONAR TRASLLAT al departament de Recaptació per a la seva
tramitació.”
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Favorable

1.2 HISENDA Expedient 1339/2020. Proposta factures a aprovar per JGL
Favorable

Tipus
de
votació:
Unanimitat/Assentiment

1.3 Serveis d’Urbanisme, Obres i Activitats - Expedient 1266/2020. Llicències
d'Ocupació gastronet remolc E.Galí
Desfavorable

Tipus
de
votació:
Unanimitat/Assentiment
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que necessiten ser aprovades per la Junta de Govern Local:
-FCC Medio Ambiente, S.A., amb número de factura 20SM1153/1001462 per
import de 67.517,35€ corresponent al servei de recollida i neteja vial del mes
de juny.
-Consell Comarcal de l’Alt Empordà, amb registre d’entrada número
2020/1585 i per import de 27.053,17€, corresponent a la liquidació per
utilització de l’abocador comarcal durant el mes de maig.
-Consell Comarcal de l’Alt Empordà, amb registre d’entrada número
2020/1578 i per import de 36.917,40€, corresponent al 50% de la quota de la
prestació de serveis basics d’atenció social del 2020.
-Hier-Cons Empordà, S.L., amb el número de factura 44 per import de
21.000,18€ corresponent a la certificació número 1 i final per les obres de
reparar accessos i esculleres de la platja cau del llop.
El número assignat a l’expedient és: 1339/2020.
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
16 de juny:
-FCC Medio Ambiente, S.A., amb número de factura 20SM1153/1001462 per
import de 67.517,35€ corresponent al servei de recollida i neteja vial del mes
de juny.
-Consell Comarcal de l’Alt Empordà, amb registre d’entrada número
2020/1585 i per import de 27.053,17€, corresponent a la liquidació per
utilització de l’abocador comarcal durant el mes de maig.
-Consell Comarcal de l’Alt Empordà, amb registre d’entrada número
2020/1578 i per import de 36.917,40€, corresponent al 50% de la quota de la
prestació de serveis basics d’atenció social del 2020.
-Hier-Cons Empordà, S.L., amb el número de factura 44 per import de
21.000,18€ corresponent a la certificació número 1 i final per les obres de
reparar accessos i esculleres de la platja cau del llop.”

ACTA JUNTA JGL

“Des de la Junta del 16 de juny de 2020, s’han generat les següents factures

Tipus
de
votació:
Unanimitat/Assentiment

"MIGUEL ROJO RATERA, en representació de HASNAE EL MIR, mitjançant
escrit RE 2020-E-RE-948, de data 02/06/2020, sol·licita llicència d’ocupació de
via pública amb taules i cadires en el seu establiment de bar situat al C/ Verge
del Carme, 4, concretament 14 m2 a la Plaça Catalunya.
L’arquitecte tècnic municipal ha emès informe desfavorable fent constar que
es tracta d’una ubicació que actualment ja està ocupada per l’ampliació
concedida per motiu del COVID-19, al bar “El Carajillo”, però també per
entendre, que no es pot concedir una ocupació de via pública d’un local,
sense que hi hagi cap tipus de visibilitat des del propi local i que a més tingui
una filera de cases entre el local i l’ocupació que es sol·licita.
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.- DENEGAR a Hasnae el Mir la llicència d’ocupació de via pública amb
taules i cadires en el seu establiment de bar situat al C/ Verge del Carme, 4,
pels motius exposats anteriorment.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a la persona interessada.”
1.3 Serveis d’Urbanisme, Obres i Activitats - Expedient 1204/2020. Llicències
d'OVP Restaurant Tamariu
Favorable

Tipus

de

votació:

Número: 2020-0012 Data: 04/08/2020

Desfavorable
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1.3 Serveis d’Urbanisme, Obres i Activitats - Expedient 994/2020. Llicències
d'Ocupació OVP Pl.Catalunya

ACTA JUNTA JGL

"RIBAS ALVAREZ E. ASSESSORS SOCIEDAD LIMITADA, en representació
de ELISABET GALI FONT, mitjançant escrit RE 2020-E-RE-1386, de
data 07/07/2020, sol·licita llicència d’ocupació de via pública per ubicar una
gastroneta remolc dedicada a restauració 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.- DENEGAR la llicència a Elisabet Galí Font per instal·lar una
gastroneta remolc dedicada a restauració durant la temporada d’estiu, atès
que tipus de servei ja s’ofereix a través dels establiments de restauració del
municipi.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a la persona interessada.”

Unanimitat/Assentiment

Número: 2020-0012 Data: 04/08/2020
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02/07/2020, davant l’obligació de separar taules de la terrassa com a mesura
per combatre el Covid19 i donada la reducció del seu nombre, sol·licita
autorització per posar alguna taula a l’espai que resta entre la terrassa situada
al davant del carrer Castellar 54 i l’oficina de turisme del Port.
L'arquitecte tècnic, en data 13 de juliol de 2020, ha emès informe favorable,
amb una sèrie de condicionants.
Consta a l’expedient informe de la policia validant l’informe tècnic.
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'Alcalde-President de la Corporació d'acord amb el que disposa
l'article 21.1.q) de la Llei7/1985, 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:
Primer.- CONCEDIR a OLGA RICART CALSINA 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 restaurant TAMARIU, del carrer Castellar, 54,
segons plànol de l’arquitecte tècnic municipal adjunt. La llicència queda
condicionada al compliment dels condicionants següents:
-L’únic lloc a on es pot ampliar la terrassa, seria en l’espai que queda entre la
guingueta de l’oficina de turisme del Port, i la terrassa tancada situada més a
llevant de les dues de que actualment disposen.
-En aquest indret també hi ha un rètol indicatiu de l’oficina de turisme per tant
l’ampliació s’haurà de realitzar en forma de “L”, tal i com s’adjunta en el plànol
adjunt a l’informe, de tal manera que s’haurà de permetre sempre el pas a la
vorera del davant de les dues terrasses cobertes i també d’un espai de 2 m
davant del rètol indicatiu situat en aquesta zona, entre la guingueta i la
terrassa tancada.
-L’ampliació que aquí s’exposa, així com la resta de mesures, s’hauran
d’entendre com a provisionals, pel que fa a 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
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

ACTA JUNTA JGL

“OLGA RICART CALSINA, mitjançant escrit RE 2020-E-RE-1340, de data

Tipus
de
votació:
Unanimitat/Assentiment

“El Sr. Juan Cantalapiedra Motera, en escrit RE núm. 834 de data 9 de març

de 2020, sol.licita el canvi de titularitat dels nínxols núms. 43-F i 44-F del
cementiri del Port i 32-B del cementiri del cementiri Els Ximblars.
Vistos els documents obrants a l’expedient, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- AUTORITZAR als Srs. Juan i Dionisio Cantalapiedra Motera el canvi
de titularitat dels nínxosl núms. 43-F i 44-F del cementiri del Port i 32-B del
cementiri Els Ximblars.
Segon.- APROVAR la liquidació núm. 2071001465 per un import de 48,75.-€,
a nom del Sr. Juan Cantalapiedra Motera.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord als interessats i donar trasllat al servei
de Recaptació.”
3.2 SERVEIS MUNICIPALS-Expedient 1252/2020. Canvi titularitat nínxols Sra.
Parxés
Favorable

Tipus
de
votació:
Unanimitat/Assentiment

“La Sra. Joaquima Parxés Ferrer, en escrit de data 10 de març de 2020 RE

núm. 845, sol·licita que l’Ajuntament deixi sense efecte l’acord adoptat per la
Junta de Govern Local del dia 23 de febrer de 2017, referent al rescat dels
nínxols núms. 630 i 638 del Cementiri del Port.
Vist que no es va practicar el trasllat a la fosa comuna de les restes
inhumades en els nínxols 630 i 638 del Cementiri del Port.
Per tot això, la Junta de Govern Local
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Favorable

ACTA JUNTA JGL

3.2 SERVEIS MUNICIPALS-Expedient 1247/2020. Canvi titularitat nínxols Sr.
Cantalapiedra

Número: 2020-0012 Data: 04/08/2020

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
pandèmiaCOVID-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.”

ACORDA:
Primer.- DEIXAR SENSE EFECTE l’acord de la Junta de Govern Local del
dia 23 de febrer de 2017, el qual transcrit literalment diu:
“3.4.2) .../...
Primer.- ACCEPTAR el rescat dels nínxols núm. 630 i 638 del Cementiri del Port.
Segon.- ACCEPTAR que les restes inhumades en els nínxols 630 i 638 del Cementiri del Port
siguin dipositades a la fossa comuna i, en conseqüència, no abonar a la Sra. Parxés la
quantitat que li pertocaria per la cessió dels esmentats nínxols a l’Ajuntament
.../...

Tipus
de
votació:
Unanimitat/Assentiment

“Andrea Toscano, Treballadora social de l’SBAS Llançà, mitjançant escrit RE
202-E-RE-1445, de data 10-07-20, informa de la situació de la família amb
expedient núm. AE201800912 i proposa l’atorgament d’un ajut econòmic.
La Interventora acctal. en data 13-07-2020 informa que consta consignació
pressupostària suficient per a la despesa proposada per un import màxim de
490.-€ en concepte d’ajut social amb càrrec a l’aplicació pressupostària
número 2020/231.48.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- APROVAR l’atorgament d’un ajut econòmic a la família de D.M.N.
amb expedient AE201800912 consistent en l’abonament de 490 € el mes de
juliol de 2020 .
Condicionat a la seva posterior justificació del pagament realitzat.
Segon.- ORDENAR el pagament de 490 € amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 2020/231.48.
Tercer.- TRASLLADAR el present acord al Departament d’Intervenció i a la
Treballadora Social, qui haurà d’informar els beneficiaris.”
5.2 BENESTAR SOCIAL Expedient 1288/2020. Prestacions Econòmiques de
Serveis Socials exp.AE2020-180
Favorable

Tipus
de
votació:
Unanimitat/Assentiment

“Andrea Toscano, Treballadora social de l’SBAS Llançà, mitjançant escrit RE

Número: 2020-0012 Data: 04/08/2020

Favorable
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5.2 BENESTAR SOCIAL Expedient 1287/2020. Prestacions Econòmiques de
Serveis Socials exp. AE2018-912

ACTA JUNTA JGL

Segon.- RETORNAR la titularitat dels nínxols 630 i 638 del Cementiri del Port
a la Sra. Joaquima Parxés Ferrer.
Tercer.- APROVAR la liquidació núm. 2071001466 per un import de 104.-€, a
nom de la Sra. Joaquima Parxés Ferrer, corresponent a la taxa per a la
concessió dels nínxols núms. 630 i 638 del Cementiri del Port.
Quart.- NOTIFICAR el present acord a la interessada.”
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ACTA JUNTA JGL

2020-E-RE-1444, de data 10-07-20, informa de la situació del senyor amb
expedient núm. AE202000180 i proposa l’atorgament d’un ajut econòmic.
La Interventora acctal. en data 13-07-2020 informa que consta consignació
pressupostària suficient per a la despesa proposada per un import màxim de
80.-€ en concepte d’ajut social amb càrrec a l’aplicació pressupostària número
2020/231.48.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- APROVAR l’atorgament d’un ajut econòmic al senyor J.N.R. amb
expedient AE202000180 consistent en l’abonament de 80 € el mes de juliol
de 2020 .
Condicionat a la seva posterior justificació dels pagaments realitzats.
Segon.- ORDENAR el pagament de 80 € amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 2020/231.48.
Tercer.- TRASLLADAR el present acord al Departament d’Intervenció i a la
Treballadora Social, qui haurà d’informar el beneficiari.”

