Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2020/19

Junta de Govern Local

Ordinària

Data

23 / d’octubre / 2020

Durada

Des de les 9:30 fins a les 10:20 hores

Lloc

Sala de Juntes telemàtica

Presidida per

Francesc Guisset i Lagresa

Secretari

Carles Fita i Alegre

Nom i Cognoms

Assisteix

Elsa Rodríguez Castaño

SÍ

Núria Escarpanter i Olivet

SÍ

Sara Gutiérrez Giner

SÍ

Stephane Juanola Journé

SÍ

Sílvia Barris Roca

SÍ

Sònia Sarola Vila

NO, per motius personals

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 8-10-2020
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
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Tipus de convocatòria

Número: 2020-0019 Data: 20/11/2020

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA JUNTA JGL

Francesc Guisset i Lagresa (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 21/11/2020
HASH: 7acd15eded20ff6f6d60a4ce3c670bd5

Carles Fita i Alegre (1 de 2)
Secretari General
Data Signatura: 20/11/2020
HASH: c6c8b4b890eec2123365dc3ae52cdaac

ACTA

Es dona per llegida l'acta de la sessio anterior, de data 8-10-2020, que ha
estat tramesa junt amb la convocatoria i s'aprova per unanimitat, sense
esmenes.

1.1 ALCALDIA Expedient 2062/2020. Recurs contenciós administratiu 128/2020B SPL. PL

Així mateix reclama a l’Ajuntament de Llançà la tramesa de l’expedient
administratiu corresponent, i cita a tots els interessats, perquè compareguin
en el procediment en el termini de nou dies.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA
Primer.- Comparèixer davant del Jutjat Contenciós Administratiu 1 de Girona
(UPSD Cont.Administrativa 1), en el Recurs Contenciós Administratiu núm.
128/2020 B- Procediment abreujat.
Segon.- Trametre l’expedient administratiu al Jutjat esmentat, en format paper
i en format digital, de conformitat amb el que determinen els articles 48.4 i
49.1 de la LJCA.
Tercer.- Comunicar al Jutjat de procedència la data d’entrada en el Registre
General de l’ofici esmentat, 2020-E-RC-2639, i que aquesta administració no
té coneixement de l’existència d’altres recursos contenciosos administratius
en els quals puguin concórrer els supòsits d’acumulació que preveu la llei de
la jurisdicció.
Quart.- Encarregar als serveis jurídics de la Diputació de Girona la defensa de
l’Ajuntament de Llançà en el present recurs contenciós administratiu núm.
128/2020-B.”

1.2.-HISENDA- Aprov. Padró C.Dia- Expedient 2005/2020. Aprovació del Padró
Fiscal
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"La Lletrada del Jutjat Contenciós Administratiu 1 de Girona, mitjançant escrit
RE 2020-E-RC-2639, de data 13/10/2020, comunica la interposició de recurs
contenciós administratiu 128/2020-B per part del S indicat Autònom de
Catalunya de les Policies Locals contra la desestimació per silenci
administratiu de l’Ajuntament del recurs de reposició presentat en data 18-82019 contra el Decret d’Alcaldia 2019/1084 de data 28-7-2019, on s’instava al
Cos de la Policia Local a realitzar el servei d’obertura i tancament del
cementiri municipal.

Número: 2020-0019 Data: 20/11/2020

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA JUNTA JGL

Favorable

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“En data 7 d’octubre d’enguany, s’ha generat el padró del Centre de Dia

corresponent a l’assistència del mes de setembre de 2020, per un import de
4.877,68.-€, que comença pel rebut número 2033000121 a nom del Sr. Josep
Baulenas Corbera, i que acaba pel rebut número 2033000137 a nom de la
Sra. Teresa Vilar Llosa.
El número assignat a l’expedient és: 2005/2020.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local

1.2 HISENDA Expedient 2066/2020. APROVACIO DE FACTURES PER LA JGL
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“Des de la Junta del 24 de setembre de 2020, s’han generat les següents

factures que necessiten ser aprovades per la Junta de Govern Local:
-FCC Medio ambiente, S.A., amb número de factura 20SM1153/1002296 per
import de 67.517,35€ corresponent al servei de recollida i neteja vial del mes
de setembre.
-Consell Comarcal de l’Alt Empordà, amb registre d’entrada número
2020/2665 i per import de 57.113,99€, corresponent a la liquidació per
utilització de l’abocador comarcal durant el mes d’agost.
-Fundació Catalana de l’Esplai, amb el número de factura 1555 per import de
18.863,50€ corresponent a la gestió del casal d’estiu durant el mes d’agost.
-UTE Centre de Dia Llançà, amb el número de factura 99723000001620F per
import de 28.063,04€ corresponent a la indemnització de la gestió del centre
de dia durant l’estat d’alarma.
El número assignat a l’expedient és: 2066/2020.
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.
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Segon.- DONAR TRASLLAT al departament de Recaptació per a la seva
tramitació.”

ACTA JUNTA JGL

Primer. - APROVAR el padró del Centre de Dia corresponent a l’assistència
del mes de setembre de 2020, per un import de 4.877,68.-€, que comença pel
rebut número 2033000121 a nom del Sr. Josep Baulenas Corbera, i que
acaba pel rebut número 2033000137 a nom de la Sra. Teresa Vilar Llosa.

Número: 2020-0019 Data: 20/11/2020

ACORDA:

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

"Joan Pau Sanchez Ariño, actuant en nom i representació de Jesús Prunella
Perich, mitjançant escrit 2020-E-RC-894, de data 12 de març de 2020, ha
sol·licitat llicència municipal per ampliar un traster exterior, a la finca situada al
carrer Llebeig, 1 àtic.
En data de 9 d’abril de 2020, es va requerir a la persona interessada que
presentés documentació justificant el compliment de les alçades, els
paràmetres comuns en edificació aïllada, i l’adaptació topogràfica del terreny,
regulats en els articles 40,41,45 i l’article 87 del Pla General, per tal de poder
justificar que l'edificació no tenia la condició de volum disconforme.
Jesús Prunella Perich, mitjançant escrit RE 2020-E-RE-1230, de data 22 de
juny de 2020, presenta documentació tècnica redactada pel tècnic Joan Pau
Sánchez Ariño, adjuntant un plànol topogràfic, que suposadament justifica el
compliment del gàlib de 7 metres establert en l’article 40 i els articles 41 i 45
del Pla General d’Ordenació Urbana i un plànol justificant una separació amb
els veïns en el límit sud de la finca de 4 metres.
L'arquitecte tècnic municipal, en data 21 d’agost de 2020, ha emès informe
desfavorable fent constar que l’edifici existent no s’ajusta a la normativa urbanística
vigent, pel que fa a les alçades en relació a l’adaptació topogràfica, i al número de
plantes amb ús d’habitatge, atès que d’acord amb l’article 108 del Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, modificat
per l’article 44 de la Llei 3/2012 del 22 de febrer de modificació tel text refós de la Llei
d’urbanisme, que regula els volums disconformes, es considera que es tracta d’un
volum disconforme.

Per tant, l’arquitecte tècnic informa desfavorablement a la llicència d’ampliació

Número: 2020-0019 Data: 20/11/2020

Desfavorable
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1.3 URBANISME, OBRES I ACTIVITATS. Expedient 675/2020. Llicències
Urbanístiques denegant llicencia ampliació traster

ACTA JUNTA JGL

Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Únic.- APROVAR les següents factures que s’han generat des de la junta del
24 de setembre:
-FCC Medio ambiente, S.A., amb número de factura 20SM1153/1002296 per
import de 67.517,35€ corresponent al servei de recollida i neteja vial del mes
de setembre.
-Consell Comarcal de l’Alt Empordà, amb registre d’entrada número
2020/2665 i per import de 57.113,99€, corresponent a la liquidació per
utilització de l’abocador comarcal durant el mes d’agost.
-Fundació Catalana de l’Esplai, amb el número de factura 1555 per import de
18.863,50€ corresponent a la gestió del casal d’estiu durant el mes d’agost.
-UTE Centre de Dia Llançà, amb el número de factura 99723000001620F per
import de 28.063,04€ corresponent a la indemnització de la gestió del centre
de dia durant l’estat d’alarma.”

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Carlos Lopez Exposito, actuant en nom i representació de Jordi Pares Torres,
mitjançant escrit 2020-E-RE-2404, de data 28/09/2020 16:56, ha sol·licitat
llicència municipal per la construcció d’una piscina a la finca situada al carrer
Josep Coll, 5.
L'arquitecte assessor municipal, en data 16 d’octubre de 2020, ha emès
informe favorable amb condicionants.
L'òrgan competent per a resoldre les sol·licituds de llicències és l'AlcaldePresident de la Corporació d'acord amb el que disposa l'article 21.1.q) de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, que va
delegar la facultat a la Junta de Govern Local.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA
Primer.- CONCEDIR a Jordi Pares Torres, llicència municipal per la
construcció d’una piscina, a la finca situada al Josep Coll, 5, d'acord amb el
projecte obrant a l'expedient subscrit per l'enginyer tècnic industrial Carlos
López Expósito degudament signat.
La llicència queda condicionada al compliment dels condicionants generals i
els particulars següents:
Abans d'iniciar les obres caldrà presentar:
.- Un aval de runes per un import de 120,20.- euros.

Número: 2020-0019 Data: 20/11/2020

1.3 URBANISME, OBRES I ACTIVITATS. Expedient 1949/2020. Llicències
Urbanístiques
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L'òrgan competent per a resoldre les sol·licituds de llicències és l'AlcaldePresident de la Corporació d'acord amb el que disposa l'article 21.1.q) de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, que va
delegar la facultat a la Junta de Govern Local.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- DENEGAR a Jesús Prunella Perich, la llicència municipal per ampliar
un traster exterior a la finca situada al carrer Llebeig, 1 àtic, atès que es tracta
d’un volum disconforme i d’acord amb l’article 44 de la Llei 3/2012 del 22 de
febrer de modificació tel text refós de la Llei d’urbanisme, en les construccions
que estan fora d’ordenació no es poden autoritzar obres de consolidació, ni
d’augment de volum.
Segon.- APROVAR la liquidació número 2063000212, per un import de
108,65, corresponent a la taxa administrativa.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a l'interessat.
Quart.- DONAR-NE TRASLLAT a la policia local."

ACTA JUNTA JGL

de la planta àtic sol·licitada.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

" Per tal d’ajudar als comerços locals a fer front a les despeses derivades de
la crisi sanitària a conseqüència del COVID-19, i atès que existeix romanent
provinent de l’anterior convocatòria de subvencions al sector, es procedeix a
iniciar nova convocatòria de subvencions, dins del marc de les mesures
econòmiques d'incentiu i ajuda preses davant la pandèmia.

S’han redactat les Bases de la convocatòria de subvencions, amb el contingut
mínim que marca l’article 17.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.
L’objecte de la convocatòria és per a la compra o instal·lació de mesures
higièniques i de seguretat als establiments comercials i negocis amb atenció
al públic, adquisició de material de protecció d’autònoms de Llançà i
adquisició de material fungible per donar servei per emportar en establiments
de restauració i bars, obligats a tancar per Resolució SLT/2546/2020, de 15
d’octubre, per la que s’adopten noves mesures en matèria de salut pública per
la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 en el territori de
Catalunya.
Per la intervenció municipal s’ha emès informe assenyalant que consta
consignació pressupostària suficient per un import màxim de 47.272,78.-€
amb càrrec a l’aplicació pressupostària número 2020/432.48, un cop
descomptats els drets reconeguts corresponents a les subvencions

Número: 2020-0019 Data: 20/11/2020

1.4. Promoció econòmica. Exp.2055/2020. Subvencions comerços
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Segon.- APROVAR la liquidació número 2079000092 per un import de 95,20.euros, corresponent a la taxa per gestió de terres.
Tercer.- APROVAR la liquidació número 2005000194 per un import de
390,60.- euros, corresponent a l'impost sobre construccions, instal·lacions i
obres.
Quart.- APROVAR la liquidació número 2063000217 per un import de 108,65.euros, corresponent a la taxa administrativa.
Cinquè.- 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.
Sisè.- NOTIFICAR el present acord a l'interessat.
Setè.- DONAR-NE TRASLLAT a la policia local."

ACTA JUNTA JGL

.- Un aval per un import de .1.200,00.- euros com a garantia de urbanització.
.- El full d’assumeix del tècnic director de l’obra.
El 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.

concedides als establiments i comerços que s’inclouen en la primera
convocatòria seleccionada.
La legislació aplicable és la següent:

ACORDA:
Primer.- APROVAR inicialment les Bases reguladores de la subvenció per a la
compra o instal·lació de mesures higièniques i de seguretat als establiments
comercials i negocis amb atenció al públic, adquisició de material de protecció
d’autònoms de Llançà i adquisició de material fungible per part de bars i
restaurants.
Segon.- SOTMETRE les Bases a informació pública pel termini de 20 dies
hàbils, per tal que es puguin presentar al·legacions, d’acord amb el que
disposa l’art. 124.2 del Reglament d'Obres, activitats i serveis, aprovat per
Decret 179/1995, de 13 de juny, amb publicació al BOP de Girona, al web
municipal, al Tauler d’anuncis de l’Ajuntament i un extracte d’aquest anunci al
DOGC.
Si en el termini esmentat no s’han presentat al·legacions, la present aprovació
inicial tindrà el caràcter de definitiva, circumstància que s’acreditarà amb un
certificat del secretari.
Tercer.- APROVAR la convocatòria per a la concessió de subvencions per
procediment de concurrència competitiva, amb caràcter simultani a l’aprovació
inicial de les Bases.
Al transcórrer de forma simultània el termini per presentar al·legacions a les
Bases amb el de presentació de sol·licituds, es procediria a la suspensió
d’aquest segon termini, en el cas que es presentessin al·legacions a les
Bases.
Quart.- AUTORITZAR el crèdit i la despesa destinada a aquesta subvenció i
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Per tot això, la Junta de Govern Local l

ACTA JUNTA JGL

Subvencions.
— Els articles 55 a 64 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.
— Els articles 21.1.f) i s), 25 i 72 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de
les Bases del Règim Local.
— L'article 124.2 del Reglament d'Obres, activitats i serveis, aprovat per
Decret 179/1995, de 13 de juny.
— El Reial decret 130/2019, de 8 de març, pel qual es regula la Base de
dades Nacional de Subvencions i la publicitat de les subvencions i altres
ajudes públiques.
— L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions de
l’Ajuntament de Llançà.

Número: 2020-0019 Data: 20/11/2020

— Els articles 22 a 27 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de

DOTAR una borsa per import màxim de 47.272,78.-€ amb càrrec a l’aplicació
pressupostària número 2020/432.48 del Pressupost del 2020.
Cinquè.- REGISTRAR la informació a incloure a la BDNS per mitjans
electrònics, acompanyada del text de la convocatòria, del seu extracte i de les
seves dades estructurades.
Després de registrar la informació, la BDNS posarà l'extracte de la
convocatòria a la disposició del Butlletí Oficial de la Província per a la seva
publicació. En la publicació de l'extracte haurà de constar el codi d'identificació
que hagi assignat la BDNS a la convocatòria.
L’eficàcia de la convocatòria es produirà amb la publicació de l’extracte al
BOP de Girona.

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“IMMOSERVEIS J. COMPANY SOCIEDAD LIMITADA, actuant en nom i

representació de CP LLAN-PORT. C. ROGER DE FLOR 12, mitjançant escrit
RE 2020-E-RE-2370, de data 25 de setembre de 2020, sol·licitant que es pinti
una línia groga davant del c/ Pintor Terruella, 28-30 per facilitar l’accés a
l’immoble als veïns amb mobilitat reduïda i amb cadireta de nens.
La Policia Municipal, en data 2 d’octubre de 2020, ha emès un informe
favorable, que consta a l'expedient.
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, a la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- ESTIMAR la sol·licitud presentada per CP LLAN-PORT. C. ROGER
DE FLOR 12, per pintar una línia groga davant de l’accés a l’immoble número
28-30 del C/Pintor Terruella i així mateix, tenint en compte les característiques
de la via, ampliar la línia entre la que hi ha actualment, davant de les escales
que comuniquen el C/Roger de Flor amb Pintor Terruella i el carrer Salvador
Dalí, de 25 m de llarg per 0,20m d’ample, per facilitar la circulació de vehicles,
tal i com es fa constar a l’informe de la policia Local.
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Favorable

ACTA JUNTA JGL

1.5 INTERIOR -Expedient 1919/2020. Llicències d'Ocupació

Número: 2020-0019 Data: 20/11/2020

Sisè.- DESIGNAR com a instructor de l’expedient la regidoria de l’Àrea de
comerç i promoció econòmica. “

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

1.5-INTERIOR - Expedient 1746/2020. Llicències d'Ocupació - Senyalització
prohibit estacionar
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“Begoña Borobia García, mitjançant escrit amb registre d’entrada 2020-E-RE-

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:

Número: 2020-0019 Data: 20/11/2020

La Policia Municipal, en data 23 de setembre, ha emès un informe favorable,
que consta a l'expedient.

ACTA JUNTA JGL

1990, de data 27 d’agost de 2020, va sol·licitar la correcta senyalització de la
prohibició d’estacionar al carrer Narcís Monturiol.

Segon.- ENCARREGAR a la Brigada Municipal que instal·li un senyal vertical
de prohibit estacionar R-308, a l’inici del carrer, costat esquerra.
Tercer.- DONAR TRASLLAT al Cap de la Brigada Municipal als efectes
pertinents.
Quart.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada.”

1.5 INTERIOR- Expedient 1597/2020. Llicències d'Ocupació - placa gual CP Sant
Miquel Colera, 10
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“Immoserveis J.Company Societat Limitada, actuant en nom i representació
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Primer.- ESTIMAR la sol·licitud presentada per Begoña Borobia García, per
senyalitzar correctament la prohibició d’estacionament al C/ Narcís Monturiol.

de CP Sant Miquel de Colera 10, mitjançant escrit amb registre d’entrada
2020-E-RE-1863, de data 11 d’agost de 2020, han sol·licitat llicència per
col·locar una placa de gual al garatge comunitari situat al carrer Sant Miquel
de Colera, 10, i que es pinti una línia groga al davant perquè ningú hi
estacioni.
La Policia Municipal, en data 18 d’agost de 2020, ha emès informe, que
consta a l'expedient.
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.- DENEGAR la llicència de reserva de la via pública, mitjançant una
línia groga davant del portal de la Comunitat de Propietaris, atès que aquesta
funció la compleix la placa de gual, tal i com es fa constar a l’informe de la
policia.
Tercer.- APROVAR les liquidacions que es relacionen:
1.- Número 2002027404, per un import de 63,05.- €, corresponent a la placa
de gual número 1119 i als tràmits administratius.
2.- Número 2002027406, per un import de 12,45.- €, corresponent a una
quarta part de la taxa anual per la placa de gual esmentada.
Quart.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada.
Cinquè.- DONAR TRASLLAT al Servei de Recaptació als efectes pertinents."

1.5 Interior - Expedient 1843/2020. Llicències d'Ocupació (Modificació,
Revocació o Renúncia) - baixa gual 1033
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“Yolanda Fontanals Leiva, actuant en nom i representació de Joaquin Cruz

Cruz, en data 16 de setembre de 2020, mitjançant escrit RE 2020-E-RC-2287,
va sol·licitar la baixa de la placa de gual número 1033, situada al carrer
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Primer.- CONCEDIR llicència a CP Sant Miquel de Colera núm.10, per
col·locar una placa de gual al carrer Sant Miquel de Colera,10, previ pagament
de la taxa corresponent i supeditada al compliment de les condicions adjuntes
a l'acord.

ACTA JUNTA JGL

ACORDA:

Número: 2020-0019 Data: 20/11/2020

Per tot això, la Junta de Govern Local

Migjorn,36. Amb l’escrit de baixa de la placa de gual, va aportar la placa amb
número 1033.
L'ús comú especial dels béns de domini públic es pot subjectar a llicència
d'acord amb la naturalesa del bé, d'acord amb el que disposa l'article 56.3 del
Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del
patrimoni dels ens locals.
L'òrgan competent per a resoldre les sol·licituds de llicències és l'AlcaldePresident de la Corporació d'acord amb el que disposa l'article 21.1.q) de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, que va
delegar la facultat a la Junta de Govern Local.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local

Segon.- DONAR DE BAIXA la taxa de d'aquesta placa de gual per a l'exercici
2021 i següents.
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada per al seu
coneixement i efectes."

2.4. Ensenyament. Expedient 2107/2020. Butlletí anàlisis llar infants mes
d'octubre de 2020
Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

"MARTA CASAS CORNELLA, actuant en nom i representació de NUTRILAB
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, mitjançant escrit RE 2020-ERE-2654, de data 19/10/2020 11:05, presenta Butlletí análisis d’aliments de la
Llar d’infants “el patinet” de Llançà corresponent al mes d’octubre de 2020,
amb un resultat d’acceptable.

Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- DONAR-SE per assabentats del resultat de l’analítica favorables
abans esmentada.
Segon.- DONAR TRASLLAT d’una còpia de les analítiques a la Directora de
la Llar d’infants.”
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Favorable

Número: 2020-0019 Data: 20/11/2020

Primer.- ESTIMAR la sol·licitud de Joaquin Cruz Cruz de baixa de la placa de
gual número 1033, situada al carrer Migjorn,36.

ACTA JUNTA JGL

ACORDA:

3.2 Serveis Municipals-Exp. 2023/2020. Concessió columbari 1-D Ximblars
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

La Sra. Dominique Deglave, en escrit RE núm. 1883 de data 4 d’agost de
2020, sol·licita la concessió de titularitat del columbari núm. 1-D del Cementiri
Els Ximblars.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:

Tercer.- NOTIFICAR el present acord a la persona peticionària.“

5.2 BENESTAR SOCIAL Expedient 2061/2020. Ajut econòmic al centre de lleure
El Dofí
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“Maria Mercè Coll Castelló, actuant en nom i representació de CENTRE DE

Número: 2020-0019 Data: 20/11/2020

Segon.- APROVAR la liquidació núm. 2071001472 per un import de 300.-€, a
nom del Sra. Dominique Deglave.

ACTA JUNTA JGL

Primer.- CONCEDIR a la Sra. Dominique Deglave, concessió administrativa
per l’ús privatiu del columbari núm. 1-D del Cementiri Els Ximblars, pel termini
de cinquanta anys, d’acord amb el Plec de condicions i Reglament de
Cementiri municipal aprovats per l’Ajuntament en data 26-05-1993.

Consta a l’expedient que la Interventora acctal. informa que a l’aplicació
pressupostària núm. 2020/231.48 hi ha quantia suficient per la concessió d’un
ajut econòmic de 700 €.
Per tot aixo, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- CONCEDIR al Centre de Lleure EL DOFÍ un ajut econòmic per un
import de 700 € , destinats a la continuïtat de les activitats de lleure que
ofereixen a la mainada amb diversitat funcional de la comarca i de Llançà.
Segon.- APROVAR el pagament de 700 € amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 2020/231.48.
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LLEURE EL DOFI, mitjançant escrit RE 2020-E-RC-2624, de data 13/10/2020,
sol·licita ajut econòmic per a les activitats destinades a mainada de la
comarca i d’aquest poble amb diversitat funcional.

Tercer.- NOTIFICAR el present acord a la sol.licitant i DONAR TRASLLAT a
l’Àrea d’Intervenció.”

5.2. Benestar social. Exp.2056/2020. Subvenció famílies per Concurrència
Competitiva

Les Bases de la convocatòria regulen la concessió d’ajuts extraordinaris
destinats a donar suport econòmic a persones i famílies empadronades a
Llançà i que es trobin en una situació socioeconòmica desfavorida, atenent a
situacions de necessitat puntuals, urgents, bàsiques i de subsistència.
Aquestes Bases deriven de normativa autonòmica en matèria de prestacions
econòmiques, i de forma particular de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de
serveis socials (LSS) i de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions
socials de caràcter econòmic, l’atenció a les persones i nuclis familiars en
situació o risc d’exclusió social. També de la normativa Reial Decret-llei
1/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries
en l’àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19, i la Llei 18/2007, de
28 de desembre, de dret a l'habitatge, modificada per la Llei 9/2011, de 29 de
desembre, de promoció de l'activitat econòmica.
En matèria de procediment i compliment dels requisits legals, les Bases són
subsidiàries de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions públiques, així com també en matèria de
determinats procediments, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
Per Secretaria s’ha emès informe de la regulació legal i el procediment a
seguir i per la intervenció municipal s’ha emès informe assenyalant que consta
consignació pressupostària suficient per un import màxim de 23.992,52 € amb
càrrec a l’aplicació pressupostària número 2020/231.48 del pressupost de
despeses del present exercici.
Per tot això, la Junta de Govern Local

ACTA JUNTA JGL

" Per tal d’ajudar a les famílies que es trobin en una situació socioeconòmica
desfavorida, arrel de no tenir ingressos o que aquests resultin insuficients, i
atès que existeix romanent provinent de l’anterior convocatòria de
subvencions en el mateix sentit, es procedeix a iniciar nova convocatòria de
subvencions, dins de les ajudes per minimitzar l’impacte econòmic i social
com a conseqüència del COVID-19.

Número: 2020-0019 Data: 20/11/2020

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
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Favorable

ACORDA:
Primer.- APROVAR inicialment les Bases reguladores de la subvenció per
famílies amb dificultats socio-econòmiques per contribuir a minimitzar
l’impacte econòmic i social del COVID-19.

Cinquè.- REGISTRAR la informació a incloure a la BDNS per mitjans
electrònics, acompanyada del text de la convocatòria, del seu extracte i de les
seves dades estructurades.
Després de registrar la informació, la BDNS posarà l'extracte de la
convocatòria a la disposició del Butlletí Oficial de la Província per a la seva
publicació. En la publicació de l'extracte haurà de constar el codi d'identificació
que hagi assignat la BDNS a la convocatòria.
L’eficàcia de la convocatòria es produirà amb la publicació de l’extracte al
BOP de Girona.
Sisè.- DESIGNAR com a instructora de l’expedient la regidoria de l’Àrea de
Benestar Social. “

5.2. Serveis de Benestar social. Exp. 934/2020. Prestacions Econòmiques de
Serveis Socials
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Número: 2020-0019 Data: 20/11/2020

Quart.- AUTORITZAR el crèdit i la despesa destinada a aquesta subvenció i
DOTAR una borsa per import màxim de 23.992,52 € amb càrrec a l’aplicació
pressupostària número 2020/231.48 del Pressupost de l’exercici 2020.
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Tercer.- APROVAR la convocatòria per a la concessió de subvencions per
procediment de concurrència competitiva, amb caràcter simultani a l’aprovació
inicial de les Bases.
Al transcórrer de forma simultània el termini per presentar al·legacions a les
Bases amb el de presentació de sol·licituds, es procediria a la suspensió
d’aquest segon termini, en el cas que es presentessin al·legacions a les
Bases.

ACTA JUNTA JGL

Segon.- SOTMETRE les Bases a informació pública pel termini de 20 dies
hàbils, per tal que es puguin presentar al·legacions, d’acord amb el que
disposa l’art. 124.2 del Reglament d'Obres, activitats i serveis, aprovat per
Decret 179/1995, de 13 de juny, amb publicació al BOP de Girona, al web
municipal, al Tauler d’anuncis de l’Ajuntament i un extracte d’aquest anunci al
DOGC.
Si en el termini esmentat no s’han presentat al·legacions, la present aprovació
inicial tindrà el caràcter de definitiva, circumstància que s’acreditarà amb un
certificat del secretari.

“ La Junta de Govern Local en data 8 d’octubre de 2020 va concedir als

interessats reflectits a la taula resum la subvenció per l’import concedit, per
haver justificat les despeses subvencionables, d’acord amb les línies d’ajuts
establerts a les bases específiques reguladores de la subvenció per famílies
amb dificultats sòcio-econòmiques per contribuir a minimitzar l’impacte
econòmic i social del COVID-19.
Per errada material s’ha obviat la inclusió d’una sol·licitud de subvenció en la
resolució de la concessió d’ajuts.

ACORDA:
Primer.- CONCEDIR a la persona relacionada, la subvenció per l’import
concedit, per haver justificat les despeses subvencionables, d’acord amb les
línies d’ajuts establerts a les bases específiques reguladores de la subvenció
per famílies amb dificultats sòcio-econòmiques per contribuir a minimitzar
l’impacte econòmic i social del COVID-19.
Interessat/da

JJC (***218***)

Línia A

Línia B

174,70 €

Línia C

200 €

Línia D

125,30 €

Quantia màxima
subvenció

500 €

Segon.- Condicionar el pagament a l’acceptació de la subvenció per part del
beneficiari/a.
La subvenció s’entendrà tàcitament acceptada pel transcurs de deu dies
hàbils, partir del dia següent a la publicació en el BOP de Girona, sense que
hagi manifestat expressament les seves objeccions.
Tercer.- AUTORITZAR el pagament, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
2020.231.48 del Pressupost de despeses de l’exercici 2020.
Quart.- PUBLICAR el present acord a la Base de dades Nacional de

Número: 2020-0019 Data: 20/11/2020

D’acord amb el que disposa l’art. 7 de les Bases reguladores de la subvenció,
i art. 24 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, la
Junta de Govern Local

Codi Validació: 376C3JYT6YK9HE5NTXDMAR2C3 | Verificació: https://llanca.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 15 de 19

D'acord amb les Bases específiques de la subvenció, hi ha 4 línies d’ajuts, i
l’import màxim acumulat, en cas de ser beneficiari de diferents ajuts, és de
500 € per unitat familiar.

ACTA JUNTA JGL

L’art. 109.2 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, estableix que les administracions
públiques poden rectificar, així mateix, en qualsevol moment, d’ofici o a
instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en
els seus actes.

Subvencions (BDNS), al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP
Girona) i al web municipal de l’Ajuntament de Llançà.
Cinquè.- La publicació al BOP de Girona substitueix la notificació a la
interessada i produeix els mateixos efectes.
Sisè.- DONAR TRASLLAT a l’Àrea d’Intervenció.”

ASSUMPTE URGENT 5.2. Serveis de Benestar social. Exp.699/2020.
Restabliment equilibri econòmic contracte concessió Centre de Dia - juliolsetembre 2020

adjudicar el contracte de Gestió del Servei de Centre de Dia i Acolliment dïurn,
per contracte de gestió de serveis públics, modalitat concessió, a favor de
l’empresa Clece, SA i Accent Social, SL, Unió Temporal d’Empreses, el qual
fou formalitzat en document i amb una durada contractual de 3 anys, amb inici
el 2 de maig de 2018.
L’esmentat contracte fou adjudicat d’acord amb la normativa de contractació
vigent en la seva tramitació, Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel que s’aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic.
L’estat d’alarma declarat mitjançant el Reial Decret 463/2020, de 14 de març,
amb la finalitat de fer front a la pandèmia provocada pel COVID-19, les
successives pròrrogues aprovades pel Congrés dels Diputats, i les mesures
per fer front a la reobertura de les instal·lacions i l’exercici de l’activitat
contractual mentre persisteixi el coronavirus, ha alterat de manera significativa
l’execució del contracte.
Per Decret d’alcaldia núm. 490 de data 26 de març de 2020, es va suspendre
temporalment el contracte de gestió del servei del Centre de dia i acolliment
diürn de Llançà, a l’empresa Clece S.A. y Accent Social, S.L., UTE Centre de
Dia de Llançà, i fins que desaparegués la situació que ho ha generat i es
pugues reprendre la prestació del servei, degut a la impossibilitat de la seva
execució, com a conseqüència de les mesures adoptades per combatre el
coronavirus, COVID-19.
D’altra banda, mitjançant Decret d’alcaldia núm. 788 de data 9 de juliol de
2020, es fa avinent a l’empresa, que la data d’obertura del Centre de Dia és té
que fer efectiva a partir del 15 de juliol del mateix any, i per Decret d’Alcaldia
núm. 814 de data 15 de juliol de 2020, s’aprova el Pla de contingència ajustat

ACTA JUNTA JGL

“ Per acord de Junta de Govern Local Local de data 16 d’abril de 2018, es va

Número: 2020-0019 Data: 20/11/2020

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentimen
t
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Favorable

a les recomanacions del PROCICAT, i aportat per l’interessat, document
necessari per a procedir a l’obertura del Centre de Dia.

Import total: 5.900,19 € sense impostos i 1.239,03 d’IVA, el que fa un total de
7.139,22 € IVA inclòs.
Es un fet que per la represa de l’activitat al Centre de Dia, aquesta porta
aparellades l’adquisició de tot un seguit de material de protecció i prevenció
del COVID, el qual genera unes despeses imprevisibles i no previstes en els
Plecs del contracte.
Els contractes administratius només podran ser modificats per raons d'interès
públic en els casos i en les formes previstes en el títol V del llibre I del Text
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), aprovat per Reial
decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i d'acord amb el procediment
regulat en l'article 282 d'aquest Text Legal.
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Juliol:
o
mesures preventives i EPIS: 1.160,63 € i 243,73 € d’IVA, el que fa un
total de 1.404,36 €
o
despeses extraordinàries de neteja complementària: 362,78 € i 76,18
d’IVA, el que fa un total de 438,96 €
Agost
o
mesures preventives i EPIS: 1.218,06 € i 255,79 € d’IVA, el que fa un
total de 1.473,85 €
o
despeses extraordinàries de neteja complementària: 1.088,33 € i 228,55
€ d’IVA, el que fa un total de 1.316,88 €
Setembre:
o
mesures preventives i EPIS: 982,06 € i 206,23 € d’IVA, el que fa un total
de 1.188,29 €
o
despeses extraordinàries de neteja complementària: 1.088,33 € i 228,55
€ d’IVA, el que fa un total de 1.316,88 €

ACTA JUNTA JGL

Amb posterioritat, el contractista justifica les despeses extraordinàries
suportades des de la represa del servei a la instal·lació del Centre de Dia,
amb totes les mesures de prevenció, protecció i servei complementari de
neteja, corresponents als mesos de juliol, agost i setembre pels imports
següents:

Número: 2020-0019 Data: 20/11/2020

En data 13 de juliol de 2020, R.E. núm. 1482, José Antonio Mur Sanz en
representació de UTE Centre de Dia, sol·licita la modificació del contracte en
base al determinat a l’art. 205.2.b) de la LCSP, fent constar que per la represa
de l’activitat i per ajustar-se a les mesures i recomanacions del Departament
de Treball, Afers socials i Família, en la prevenció del COVID, afecta l’àmbit
econòmic del contracte, perquè les mesures a aplicar no estaven establertes
als Plecs que regien la licitació, i aquestes modificacions generen uns costos
per l’empresa imprevisibles i inassolibles.

D’acord amb el que disposa l’art. 282.4.c) del TRLCSP, l’Administració ha de
restablir l’equilibri econòmic del contracte, en benefici de la part que
correspongui, en el supòsits en que actuacions de l’Administració determinin
de forma directa la ruptura substancial de l’economia del contracte.

La normativa aplicable a la represa de l’activitat és la contractual que afecta al
contracte.
La Disposició Transitòria primera, apartat segon, de la LCSP 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, disposa que els contractes
administratius adjudicats amb anterioritat a l’entrada en vigor de la present llei
es regiran, en quan als seus efectes, compliment i extinció, inclosa la
modificació, durada i règim de pròrrogues, per la normativa anterior.
Per tant, la normativa aplicable és el TRLCSP, aprovat per Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la llei
de Contractes del Sector Públic.

ACTA JUNTA JGL

Els contractes de gestió de serveis públics, modalitat concessió, són a risc i
ventura del contractista tal com estableix l’art. 277 del TRLCSP. Malgrat això, i
conscients de les despeses que comporta la prevenció del COVID-19, és fa
palesa la necessitat de modificar el contracte mitjançant el reequilibri
econòmic del mateix en el sentit de modificar les clàusules de contingut
econòmic.

Número: 2020-0019 Data: 20/11/2020

Els protocols de reobertura de les instal·lacions han estat aprovats mitjançant
Resolució TSF/1312/2020, de 9 de juny, per la qual s'estableixen els criteris
per a l'obertura de centres i serveis socials d'atenció diürna de persones grans
i persones amb discapacitat, en aplicació de l'Ordre SND/399/2020, de 9 de
maig, en la redacció donada per l'Ordre SND/414/2020, de 16 de maig.

L’art. 282.4.b), disposa que l’Administració haurà de restablir l’equilibri
econòmic del contracte, quan actuacions de l’Administració determinin de
forma directa la ruptura substancial de l’economia del contracte, i l’art. 282.5
estableix que l’equilibri econòmic del contracte es realitzarà mitjançant
l’adopció de les mesures que en cada cas procedeixin.
Per la Secretaria municipal s’ha emès informe en relació a la legislació
aplicable i el procediment a seguir i per la Intervenció municipal s’ha emès
informe assenyalant que consta consignació pressupostària suficient per a la
despesa proposada per un import màxim de 7.139,22.-€, IVA inclòs, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària número 2020/231.227.06, en concepte de
reequilibri econòmic per adquisició de material extra per a executar el
contracte de gestió del servei del Centre de Dia arrel de la pandèmia del
COVID-19, corresponent als mesos de juliol a setembre, amb motiu de la
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Serà d’aplicació en aquest cas, el que preveu l’art. 282 del TRLCSP de 2011,
referent a modificació del contracte i manteniment de l’equilibri econòmic.

reobertura del centre.
Per tot l’exposat, i en compliment del que disposa l’art. 282.5 del Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la llei
de Contractes del Sector Públic, la Junta de Govern Local

Segon.- APROVAR LA DESPESA corresponent, a càrrec de la consignació
pressupostària número 2020/231.227.06 del pressupost de despeses de
l’exercici 2020.
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a l’interessat.
Quart.- DONAR TRASLLAT al Servei d’Intervenció municipal.”

ACTA JUNTA JGL

Primer.- PROCEDIR a la modificació del contracte de Gestió del Servei de
Centre de Dia i Acolliment diürn, modalitat concessió, a favor de l’empresa
Clece, SA i Accent Social, SL, UTE Centre de Dia Llançà, mitjançant el
restabliment de l’equilibri econòmic del contracte, del període de reobertura de
l’activitat, aturada temporalment com a conseqüència de les mesures
preventives adoptades per fer front al COVID-19, modificant les clàusules de
contingut econòmic incloses en el contracte, per import de 5.900,19 € sense
impostos i 1.239,03 d’IVA, el que fa un total de 7.139,22 € IVA inclòs,
corresponent al període comprès des del 16 de juliol fins al 30 de setembre de
2020.

Número: 2020-0019 Data: 20/11/2020
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