Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2021/1

Junta de Govern Local

Ordinària

Data

14 / de gener / 2021

Durada

Des de les 9:30 fins a les 11:45 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, Interventora acctal.

SÍ

Stephane Juanola Journe

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 23-12-2020

Es dona per llegida l'acta de la sessió anterior, de data 23-12-2020, que ha
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Tipus de convocatòria

Número: 2021-0001 Data: 11/02/2021

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA JUNTA JGL

FRANCESC GUISSET LAGRESA (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 12/02/2021
HASH: 28efa5d77fdd3e1e3900e8bc7e9081aa

Carles Fita i Alegre (1 de 2)
Secretari General
Data Signatura: 11/02/2021
HASH: 60262cac6daf5277be778f0c00330acb

ACTA

estat tramesa junt amb la convocatòria i s'aprova per unanimitat, sense
esmenes.

1.3 URBANISME, OBRES I ACTIVITATS. Expedient 1571/2019. Llicències
Urbanístiques construcció habitatge unifamiliar
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Meritxell Cuartero Cavalle, actuant en nom i representació de Vasil Shibaev i
Elena Shibaeva, mitjançant escrit 2019-E-RE-177, de data 18 de juny 2019,
ha sol·licitat llicència municipal per la construcció d'una casa unifamiliar
aïllada, situada al carrer Sant Pau,12.
L'arquitecte assessor municipal, en data 4 de gener de 2021 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 Vasil Shibaev i Elena Shibaeva, llicència municipal per
la construcció d'una casa unifamiliar aïllada, a la finca situada al carrer Sant
Pau,12, d'acord amb el projecte obrant a l'expedient subscrit per l'arquitecte
David Caminero Rodriguez-Barbero.
La llicència queda condicionada al compliment dels condicionants generals i
els particulars següents:
1.- Abans d'iniciar les obres caldrà presentar:
.- Un aval de runes per un import de 603,65.- euros.
.- Un aval per un import de 6.110,96.- euros com a garantia de urbanització.
.- Un projecte executiu redactat per un tècnic competent i visat pel
corresponent col·legi professional, que incorpori:
a.- Un certificat visat del tècnic redactor conforme el projecte s’adequa al
projecte bàsic pel qual se li va concedir llicencia i en cas contrari, caldrà
especificar les modificacions aportades.
b.- Full d’assumeix de l’arquitecte director de l’obra.
c.- Full d’assumeix de l’arquitecte tècnic.
d.- Plànol de xarxes de serveis afectades i solució per a la seva supressió.
Amb planta del carrer i façanes a E:1/100 i fotografies d’estat actual. En
concret caldrà especificar l’eliminació el pal de fusta que coincideix amb
l’accés a la parcel·la dels vehicles al soterrani.
e.- Plànol amb la ubicació dels aparells exteriors d’aire condicionat que
s’instal·laran en punts que no es vegin des de la via pública i no afectin a les
finques veïnes.
f.- Plànol de justificació del DB-SI
g.- Plànol amb la definició dels elements a instal·lar en les cobertes.
h.- El color dels paraments verticals hauria de ser el blanc, per una millor

Número: 2021-0001 Data: 11/02/2021

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA JUNTA JGL

Favorable

arbres entre finques destinades a plantacions o conreus els han de plantar a una distància
mínima respecte a la partió d’un metre en el cas dels arbustos i de dos metres en el cas dels
arbres.”

-. Al finalitzar l’obra caldrà presentar un topogràfic visat, referenciat amb la
cota de la tapa de fosa del clavegueram del carrer, justificant la correcte
execució dels nivells de projecte.
-. Els accessos per a vehicles s’hauran d’adaptar a la pendent preexistent del
vial, no podent en cap cas modificar la pendent de la vorera, que haurà de
tenir un pendent mínim en sentit perpendicular a la vorada del 2%. Caldrà
aportar detall a E: 1/20.
-. 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.
-. Caldrà realitzar les escomeses soterrades a nivell de la tanca de la
parcel·la, realitzant una arqueta registrable de 40x40 cm davant de cada
servei i amb una tapa de fosa D-250.
-. Les plaques solars en cas que s’instal·lin a la coberta inclinada caldrà
col·locar-les integrades o en el cas que s’instal·lin de tub situades en el mateix

Número: 2021-0001 Data: 11/02/2021

k.- Caldrà col·locar 16 exemplars que hauran de tenir una alçada mínima de
dos metres i un perímetre mínim de 30 cm, mesurat a 1,00 metre de terra.
l.- En el plànol topogràfic d’estat actual caldrà grafiar l’arbrat preexistent i
plànol topogràfic de la proposta justificant el nombre d’arbrat a mantenir o
plantar de nou, així com la seva espècie.
La vegetació a plantar haurà de complir LLEI 5/2006, de 10 de maig, del Llibre
Cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals. I entre d’altres
l’article 546-5.1. “Distància de plantacions. 1. Els propietaris que plantin arbustos o
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.... Les autoritzacions per construccions d’habitatges o les llicències urbanístiques en general,
només podran autoritzar la tala dels que afectin la pròpia construcció i mai els que no estiguin
en el perímetre. …
L’alzina, el roure, el tamariu, la morera, el lledoner, el cirerer d’arboç, l’olivera, el pi, el plàtan i
l’acàcia, així com d’altres que per el seu valor estètic, funcional de representativitat, raresa,
situació i contribució a la millora mediambiental que designi la direcció facultativa de
l’Ajuntament o els serveis urbanístics, seran arbres catalogats amb la màxima protecció en tot
el terme i per treure’ls s’haurà de demanar un permís especial.
Pel que fa als jardins particulars, es demana que es plantin espècies autòctones amb menys
manteniment, tant en les restes vegetals com en estalvi d’aigua.
Espècies aromàtiques recomanades per l’estalvi d’aigua: Farigola, Romaní, Sàlvia, Espígol o
lavanda, Santalina o esparnellac, Cap d’ase, Sajolida, Menta, Llorer, Julivert, Conillet, Mata,
Isop, Llentinea, Bruc i l’Aloc.”

ACTA JUNTA JGL

integració amb les edificacions de l’entorn. El color i materials de la serralleria,
obertures i persianes, s’ajustarà a l’estudi d’integració paisatgística.
i.- D’acord amb el Pla Director Urbanístic de Revisió Dels Sòls No Sostenibles
del Litoral Gironí, caldrà aportar, un projecte de jardineria, al presentar el
projecte executiu.
j.- Amb el projecte de jardineria, incorporar un plànol justificatiu de les
especies a plantar que hauran de ser d’acord amb l’article 5 de l’Ordenança
de Protecció de l’arbrat del municipi de Llançà de 29 d’abril de 2010, BOP
Núm. 81. “Article 5. Protecció d’arbres situats en parcel·les de propietat privada. ….

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Josep M. Ros I Vilallonga, actuant en nom i representació de Stephan Jacoby,
mitjançant escrit 2020-E-RE-1273, de data 26 de juny de 2020, ha sol·licitat
llicència municipal per la construcció d'un nou habitatge en planta baixa, a la
finca situada al carrer Ribagorça, 15.
L'arquitecte assessor municipal, en data 5 de gener 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 Stephan Jacoby, llicència municipal per la construcció
d'un nou habitatge en planta baixa, a la finca situada al carrer Ribagorça, 15,
d'acord amb el projecte obrant a l'expedient subscrit per l'arquitecte tècnic
Josep Maria Ros i Vilallonga.
La llicència queda condicionada al compliment dels condicionants generals i
els particulars següents:

Número: 2021-0001 Data: 11/02/2021

1.3 URBANISME. Expedient 1139/2020. Llicències Urbanístiques
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Segon.- APROVAR la liquidació número 2179000003 per un import de
546,00.- euros, corresponent a la taxa per gestió de terres.
Tercer.- APROVAR la liquidació número 2105000003 per un import de
14.572,33.- euros, corresponent a l'impost sobre construccions, instal·lacions i
obres.
Quart.- APROVAR la liquidació número 2163000005 per un import de
2.350,38.- 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

pla de la coberta. En les cobertes planes haurà de col·locar-se en posició
planera o justificar que no es percebran des de la via pública. En cap cas es
podran instal·lar dipòsits d’aigua calenta sanitària sobre la coberta.
- El projecte incorporarà els plànols de sanejament on es grafiarà la xarxa
separativa, amb dues arquetes diferenciades, situades a l’espai públic. El
desguàs de la piscina es connectarà a la xarxa de clavegueram.
-. En cas de realitzar parts de l’estructura amb acer, al finalitzar l’obra caldrà
aportar el corresponent certificat de resistència dels diferents elements.
-. Advertir que en relació a les càmeres d’ascensors d’acord amb l’art. 40.d.
hauran d’estar inclosos en el volum de coberta, per sota de l’ARM.

-L’arbrat mínim de l’enjardinament serà de 8 exemplars, els exemplars de
nova plantació hauran de tenir una alçada mínima de dos metres i un
perímetre mínim de 30 cm, mesurat a 1,00 metre de terra.
-La vegetació a plantar haurà de complir LLEI 5/2006, de 10 de maig, del
Llibre Cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals. I entre d’altres
l’article 546-5.1. “Distància de plantacions. 1. Els propietaris que plantin arbustos o
arbres entre finques destinades a plantacions o conreus els han de plantar a una distància
mínima respecte a la partió d’un metre en el cas dels arbustos i de dos metres en el cas dels
arbres.”

-Els accessos per a vehicles s’hauran d’adaptar a la pendent preexistent del
vial, no podent en cap cas modificar la pendent de la vorera, que haurà de
tenir un pendent mínim en sentit perpendicular a la vorada del 2%. Caldrà
aportar detall a E: 1/20.
-En cas que l´obra estigués afectada per les normatives que regulen les
xarxes de serveis, caldrà convenir la seva regulació amb la companyia

Número: 2021-0001 Data: 11/02/2021

.... Les autoritzacions per construccions d’habitatges o les llicències urbanístiques en general,
només podran autoritzar la tala dels que afectin la pròpia construcció i mai els que no estiguin
en el perímetre. …
L’alzina, el roure, el tamariu, la morera, el lledoner, el cirerer d’arboç, l’olivera, el pi, el plàtan i
l’acàcia, així com d’altres que per el seu valor estètic, funcional de representativitat, raresa,
situació i contribució a la millora mediambiental que designi la direcció facultativa de
l’Ajuntament o els serveis urbanístics, seran arbres catalogats amb la màxima protecció en tot
el terme i per treure’ls s’haurà de demanar un permís especial.
Pel que fa als jardins particulars, es demana que es plantin espècies autòctones amb menys
manteniment, tant en les restes vegetals com en estalvi d’aigua.
Espècies aromàtiques recomanades per l’estalvi d’aigua: Farigola, Romaní, Sàlvia, Espígol o
lavanda, Santalina o esparnellac, Cap d’ase, Sajolida, Menta, Llorer, Julivert, Conillet, Mata,
Isop, Llentinea, Bruc i l’Aloc.”

Codi Validació: 3XS4YZHDS2CEW9LCG6WGD6DAA | Verificació: https://llanca.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 5 de 28

Un projecte executiu que estigui visat pel seu corresponent col·legi i contempli
els següents punts:
-La justificació del compliment del Codi Tècnic de l’Edificació, i en especial la
protecció de les plantes soterrani o semienterrades en front la filtració d’aigua i
humitats provinent del terreny. Aportant detalls a E:1/20.
-Un certificat visat del tècnic redactor conforme el projecte s’adequa al
projecte bàsic pel qual se li va concedir llicencia i en cas contrari, caldrà
especificar les modificacions aportades.
-El color dels paraments verticals hauria de ser el blanc, per una millor
integració amb les edificacions de l’entorn. Caldrà també concretar en el
projecte executiu el color i materials de la serralleria, obertures i persianes.
-Els aparells exteriors d’aire condicionat s’instal·laran en punts que no es
vegin des de la via pública i no afectin a les finques veïnes.
-Les especies a plantar hauran de ser d’acord amb l’article 5 de l’Ordenança
de Protecció de l’arbrat del municipi de Llançà de 29 d’abril de 2010, BOP
Núm. 81. “Article 5. Protecció d’arbres situats en parcel·les de propietat privada. ….

ACTA JUNTA JGL

.- Abans d'iniciar les obres caldrà presentar:
Un aval de runes per un import de 120,20.- euros.
Un aval per un import de 3.600,00.- euros com a garantia de urbanització.
Full d’assumeix de l’arquitecte director de l’obra.
Full d’assumeix de l’arquitecte tècnic.

1.4 Serveis de Promoció Econòmica - Expedient 2055/2020. Subvencions a
establiments comercials COVID19 (2)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Número: 2021-0001 Data: 11/02/2021

Segon.- APROVAR la liquidació número 2105000001 per un import de
2.635,00.- euros, corresponent a l'impost sobre construccions, instal·lacions i
obres.
Tercer.- APROVAR la liquidació número 2163000001 per un import de
425,00.- euros, corresponent a la taxa administrativa.
Quart.- COMUNICAR a l'interessat que els serveis tècnics municipals podran
accedir a l´obra per a la seva inspecció, d´acord amb l´article 201 del TRLU
DL 1/2010.
Cinquè.- NOTIFICAR el present acord a l'interessat.
Sisè.- DONAR-NE TRASLLAT a la policia local."

ACTA JUNTA JGL

corresponent i aportar una còpia del conveni a l´Ajuntament, per a la seva
revisió.
-Caldrà realitzar les escomeses soterrades a nivell de la tanca de la parcel·la,
realitzant una arqueta registrable de 40x40 cm davant de cada servei i amb
una tapa de fosa D-250.
-Les plaques solars en cas que s’instal·lin a la coberta inclinada caldrà
col·locar-les integrades o en el cas que s’instal·lin de tub situades en el mateix
pla de la coberta. En les cobertes planes haurà de col·locar-se en posició
planera o justificar que no es percebran des de la via pública. En cap cas es
podran instal·lar dipòsits d’aigua calenta sanitària sobre la coberta.
-En cas de realitzar parts de l’estructura amb acer, al finalitzar l’obra caldrà
aportar el corresponent certificat de resistència dels diferents elements.

d’octubre de 2020, va 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, així com la convocatòria per a la concessió de
subvencions, per procediment de concurrència competitiva.
Al no haver-se presentat al·legacions durant el termini d’informació pública de
20 dies hàbils a que han estat sotmeses les Bases reguladores de subvenció,
amb publicació al BOP de Girona núm. 208 de 28 d’octubre de 2020, i al web
municipal, aquestes han quedat aprovades definitivament, segons consta en
la certificació de secretaria de data 26 de novembre de 2020, que dona
compliment al segon punt de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de
data 23 d’octubre de 2020.
En el BOP de Girona núm. 213 de data 5 de novembre de 2020, es publica
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“ La Junta de Govern Local de l’Ajuntament en sessió celebrada en data 23

l’Extracte en la Base de Dades Nacional de Subvencions de la convocatòria
530854, i s’inicia el termini de presentació de sol·licituds pel termini d’un mes.
D’acord amb l’informe emès per la intervenció municipal, consta consignació
pressupostària suficient per a la despesa proposada per un import màxim de
47.272,78.-€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària número 2020/432.48.
Durant el període d’un mes establert en la convocatòria s’han presentat 30
sol·licituds.
Consta l’expedient informe tècnic amb el resultat de les comprovacions fetes
de la documentació aportada pels interessats.

Primer.- CONCEDIR als interessats relacionats a la taula adjunta, la
subvenció següent:
Núm. Ordre
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

INTERESSAT
CO SL (***111***)
JFC (***601***)
HG SL (***130***)
MG SA (***136***)
RMCF (***602***)
FBP (***903***)
CC (***722***)
ANB (***905***)
YH (***695***)
IJC SLU (***290***)
PP SL (***856***)
JVD (***679***)
RMM (***624***)
EC SL (***203***)
EPS (***902***)
AL SL (***478***)
ADG (901***)
EE SL (***445***)
E SC (***020***)

IMPORT
292,47
200
1.000
974,82
185,5
154,96
200
1.000
199,88
197,99
1.000
200
200
265,86
223,6
200
1.000
296,62
348,77

Número: 2021-0001 Data: 11/02/2021

ACORDA:
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D’acord amb el que disposa l’art. 8 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

ACTA JUNTA JGL

S’ha comprovat el compliment per part dels beneficiaris/àries de l’establert als
art. 3 i 4 de les bases reguladores de la subvenció, i s’ha assenyalat la quantia
dels ajuts que corresponen.

20
22
23
24
25
26
27
28
29
30

MF SL (***311***)
FMD (***498***)
PCG (***365***)
HG SL (***130***)
TGG (***730***)
HC SL (***663***)
MDG (***623***)
ABR (***985***)
BM SLU (***425***)
UT SC (***055***)

200
173,47
286
1.000
139,5
76,63
76,45
481,8
117,3
319,78

INTERESSAT
ARBM (***904***)

Tercer.- 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
naturals, a comptar del dia següent a la rebuda de la notificació, sense que
hagi manifestat cap objecció.
Quart.- AUTORITZAR el pagament, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
2020.432.48 del Pressupost de despeses de l’exercici 2020.

ACTA JUNTA JGL

Núm. Ordre
21

Número: 2021-0001 Data: 11/02/2021

Segon.- DENEGAR la subvenció a l’interessat que consta a la relació
següent per no reunir el requisit establert a l’article 3 de les bases de la
subvenció.

Sisè.- NOTIFICAR el present acord als interessats.
Setè.- DONAR TRASLLAT a l’Àrea d’Intervenció.”

1.4 - Serveis de Promoció Econòmica - xpedient 2141/2020. Campanyes de
Comunicació o Esdeveniments per al Foment de l'Activitat Econòmica
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

"L’Àrea de Comerç i Promoció Econòmica d’aquest Ajuntament ha dut e terme
el Ir Concurs d’Aparadors de Nadal amb l’objectiu de dinamitzar i posar en
valor el comerç de proximitat en unes dates clau per al sector tot premiant les
millors decoracions dels establiments comercials amb motiu de les festes
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Cinquè .- PUBLICAR el present acord a la Base de dades Nacional de
Subvencions (BDNS), i al web municipal de l’Ajuntament de Llançà.

nadalenques.
El passat 26/11/2020 s’aprovaren per Junta de Govern Local les bases
reguladores.

2.3. Serveis. Exp.2266/2020. Pròrroga adjudicacions serveis de temporada de
platges
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“ La Junta de Govern Local en sessió de data 1 d'abril de 2019 va aprovar la

concessió de les Autoritzacions per a l’ocupació de terrenys de domini públic

Número: 2021-0001 Data: 11/02/2021
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Consta a l’expedient informe de la tècnica responsable de l’Àrea amb el resum
de les puntuacions del Jurat Professional i el Jurat Popular, així com també,
amb el resultat del sorteig entre els participants a la votació popular per
instagram.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- ATORGAR el premi Jurat Professional a l’aparador de l’establiment
Vibio essent l’aparador millor valorat segons els criteris establerts en les
bases reguladores.
Segon.- ATORGAR el premi Jurat Popular a l’aparador de l’establiment Botiga
Laura essent l’aparador més votat al perfil d’instagram @promocio_llanca amb
459 likes.
Tercer.- ATORGAR als perfils d’instagram relacionats a continuació els vals
vals de 20€ a gastar en els establiments associats a l’Associació de
Comerciants essent els guanyadors del sorteig dels participants a la votació
popular mitjançant l’aplicació https://www.sortea2.com,:
1: mireiarodriguez98
2: sarafuve
3: h0ssam_trash
4: tanniavila
5: juliemiku
6: nu_porras
7: irene.anais23
8: paulaa_lm
9: ainaragaparici
10: martapch_
Quart.- NOTIFICAR aquest acord als aparadors guanyadors del Jurat
Professional i Jurat Popular.
Cinquè.- NOTIFICAR als guanyadors del sorteig de la votació popular
mitjançant la publicació del resultat al perfil d’instagram @promocio_llanca.
Sisè.- NOTIFICAR aquest acord a l’Associació de Comerciants de Llançà.”

ACTA JUNTA JGL

Durant el període d’inscripció establert en les bases, s’han presentat 9
sol·licituds.

en la zona marítimoterrestre per l’explotació de serveis a les platges, pel
termini d’un any, amb possibilitat de pròrrogues successives per temporada
fins a un màxim de 3 (anys 2020 a 2022), a les persones i per l’import
d’adjudicació que s’indica a continuació:
Lot
1
2
3
4

Import/cànon
adjudicació

Descripció activitat

Adjudicatari

Activitats
nàutiques
sense motor
Activitats
nàutiques
sense motor
Guingueta-Bar
Guingueta-Bar

SK Kayak Escola de Piragüisme
2.700€
SL
Water Sports Llançà SL

1.800€

Sandra Costart Vilalta
Pol Macau Sala

14.040€
10.000€

-

Javier Bartolome Garcia Pérez, en representació de l’empresa Walter
Sports Llançà, SL, mitjançant registre d’entrada 2020-E-RE-2909,
sol·licita la renovació de l’autorització per l’ocupació de terrenys de
domini públic en la zona marítima- terrestre de la Platja del Port de
Llançà per l’explotació de l’activitat “ Activitats nàutiques sense motor”.

-

Pol Macau Sala, mitjançant registre d’entrada 2020-E-RC-3356,
sol·licita la renovació de l’autorització per l’ocupació de terrenys de
domini públic en la zona marítima- terrestre de la Platja del Cau del
Llop de Llançà per l’explotació del servei “Guingueta-bar”.

-

Sandra Costat Vilalta, mitjançant registre d’entrada 2020-E-RC-3290,
sol·licita la renovació de l’autorització per l’ocupació de terrenys de
domini públic en la zona marítima- terrestre de la Platja de Grifeu de
Llançà per l’explotació del servei “Guingueta-bar”.

-

Pau Calero Figueras, en representació de l’empresa SK Kayak
Escola de Paragüisme, SL, mitjançant registre d’entrada 2020-E-RE3293, sol·licita la renovació de l’autorització per l’ocupació de terrenys
de domini públic en la zona marítima- terrestre de la Platja del Port de
Llançà per l’explotació de l’activitat “ Activitats nàutiques sense motor”.

Número: 2021-0001 Data: 11/02/2021

Per aquesta raó es procedeix a l’acumulació de les sol·licituds:
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D’acord amb el que disposa l’article 57 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques l’òrgan
administratiu que iniciï o tramiti un procediment, qualsevol que hagi estat la
seva forma d’iniciació, podrà disposar, d’ofici o a instància de part, la seva
acumulació a altres amb els que guardi identitat substancial o íntima connexió,
sempre que sigui el mateix òrgan qui hagi de tramitar i resoldre el
procediment.

ACTA JUNTA JGL

Els adjudicataris relacionats han presentat les corresponents sol·licituds de
pròrroga de les concessions per la temporada 2021.

Per tot això, la Junta de Govern Local

Tercer.- Les pròrrogues de les concessions queden CONDICIONADES a les
especificacions que determina la clàusula sisena del Plec de Clàusules
econòmiques, administratives i tècniques, i que a continuació és transcriuen:
La pròrroga comprèn –com a màxim- la temporada estiuenca entre el
Diumenge de Rams (Setmana Santa) i l’últim cap de setmana de
setembre, o aquella que sigui aprovada pels organismes competents.
La pròrroga resta condicionada a l’aprovació de la distribució dels
usos de temporada a les platges del terme municipal de Llançà, i mar
territorial, per part del Servicio Provincial de Costas en Girona, u
organisme competent autonòmic i/o estatal.
Així mateix, la concessió de les eventuals pròrrogues quedarà
condicionada al compliment, en tot moment, del requisit de la vida útil
dels materials emprats (quiosc, taules, cadires, embarcacions de vela
lleugera, piragües, patins, gòndoles, windsurfs, kitesurfs, etc.) que es
fixa en 8 anys.
Si fos el cas, la pròrroga queda condicionada al previ pagament de
les liquidacions i sancions per excés d’ocupació o d’altres
incompliments en matèria de domini públic marítimo-terrestre que
eventualment puguin imposar l’Ajuntament, l’Administració de l’Estat o
Autonòmica a l’adjudicatari, o a l’Ajuntament per causa dels

Número: 2021-0001 Data: 11/02/2021

Segon.- La DURADA de les pròrrogues s’entenen per la temporada 2021 i el
cànon d’explotació corresponent s’ha de fer electiu de la següent manera:
50% del cànon abans del dia 15 de juny.
50% restant abans del dia 31 de juliol.
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Primer.- PRORROGAR la concessió de l’autorització per l’ocupació de
terrenys de domini públic en la zona marítima- terrestre a les empreses
següents:
Pròrroga concessió autorització a la Platja del Cau del Llop de Llançà
per l’explotació del servei “Guingueta-bar”, a favor de l’adjudicatari Pol
Macau Sala i per un cànon d’explotació de 10.000€.
Pròrroga concessió autorització a la Platja de Grifeu de Llançà per
l’explotació del servei “Guingueta-bar”, a favor de l’adjudicatari Sandra
Costart Vilalta i per un cànon d’explotació de 14.040€.
Pròrroga concessió autorització a la Platja del Port de Llançà per
l’explotació de l’activitat “Activitats nàutiques sense motor”, a favor de
l’empresa adjudicatària Water Sports Llançà S.L. i per un cànon
d’explotació de 1.800€.
Pròrroga concessió autorització a la Platja del Port de Llançà per
l’explotació de l’activitat “Activitats nàutiques sense motor”, a favor de
l’empresa adjudicatària SK Kayak Escola de Paragüisme, SL i per un
cànon d’explotació de 2.700€.

ACTA JUNTA JGL

ACORDA:

incompliments d’aquell.
Quart.- INFORMAR als adjudicataris dels serveis esmentats, que el calendari
de funcionament pot variar d’acord amb les instruccions i/o ordres que es
puguin donar per fer front a la pandèmia del COVID-19 des del Govern de la
Generalitat i/o Govern estatal o el PROCICAT.
Cinquè.- NOTIFICAR la pressent resolució als adjudicataris del contracte.
Sisè.- DONAR TRASLLAT de l’esmentat acord al servei d’intervenció.”

2.4 Ensenyament. Expedient 1933/2020. Ajut material escolar.
Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

l’adquisició de llibres i material escolar ha estat aprovada definitivament. L’ajut
va destinat a l’adquisició de material escolar de la llar d’infants, educació
infantil, primària i secundària.
En data 26 de novembre de 2020, la junta de Govern Local va concedir l’ajut
per el material escolar a totes les persones que consten en l’expedient, amb
un total de 211, per l’import de 30€, per reunir tots els requisits exigits en la
convocatòria i va deixar 65 sol·licituds pendents de resolució.
De les 65 sol·licituds d’ajuts que estaven pendents de resolució, 1 ha
subsanat les seves deficiències.

ACTA JUNTA JGL

“ L’Ordenança reguladora de les bases per la concessió d’ajuts per a

Número: 2021-0001 Data: 11/02/2021

Favorable

ACORDA:
Primer.- CONCEDIR l’ajut per el material escolar a la Sra. M. D.G.V, per
l’import de 30€, per reunir tots els requisits exigits en la convocatòria.
Segon.- Donar trasllat a l’àrea d’intervenció, als efectes oportuns.

2.4 Ensenyament. Expedient 2522/2020. Subvenció Ampa Llar infants
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

"MARTA PUJOL CERVERA actuant en representació de AMPA EL PATINET,
mitjançant escrit amb RE núm. 2020-E-RE-3226 , de data 16/12/2020 17:42,
ha sol·licitat poder disposar del 100 % de la subvenció que tenen concedida
per a les activitats pròpies de l'entitat. Adjunten justificants de despeses.
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Per tot això, la Junta de Govern Local

La sol·licitud compleix els requisits de l'article 7, i acompanya la documentació
assenyalada a l'article 10 de l'Ordenança general reguladora de la concessió
de subvencions de l'Ajuntament de Llançà.

Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- CONCEDIR a la AMPA EL PATINET una subvenció de 1.000€ en
concepte d'ajut directe per a les activitats pròpies de l'entitat, amb càrrec a
l'aplicació pressupostària 480.00.320, del pressupost municipal per a l'exercici
2020.
Segon.- AUTORITZAR el pagament a AMPA EL PATINET de la subvenció
per import de 479,40 €, corresponent al total justificat, amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 480.00.320, del pressupost municipal per l'exercici 2020.

ACTA JUNTA JGL

És d'aplicació la normativa prevista a la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions, el Real Decreto 887/2006, de 21 de juliol, pel que
s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, General de Subvencions, i
l'Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions de
l'Ajuntament de Llançà.

Número: 2021-0001 Data: 11/02/2021

Consta en el pressupost 2020 una subvenció per l’ AMPA EL PATINET, per
import de 1.000€ en concepte d'ajut directe per les activitats pròpies de
l'entitat.
L’associació ha presentat factures no arribant al doble de la subvenció.
L'Àrea d'intervenció ha donat conformitat de la justificació de les despeses
presentades.

3.4- SALUT- Expedient 2563/2020. Peticions d'Espais i Recursos - Pm01i Dinamització Xarxa Itineraris Saludables
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“Dipsalut, Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, ha ofert a

l’Ajuntament de Llançà el programa de dinamització Pm01i – Dinamització de
la Xarxa d’Itineraris Saludables.
Aquest servei es realitza gratuïtament.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
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Tercer.- DONAR TRASLLAT a l'àrea d'Intervenció, als efectes oportuns.
Quart.- NOTIFICAR el presenta acord a l'interessat."

Primer.- SOL·LICITAR a Dipsalut el suport en la dinamització de la Xarxa
d’Itineraris Saludables, en el marc del programa Pm01i.
Segon.- AUTORITZAR a l’Alcalde-President a la signatura dels documents
que corresponguin.”

2.4 Ensenyament. Expedient 2560/2020. Subvenció Ampa INS Llançà
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Consta en el pressupost per a l'exercici 2020 una subvenció per import de
1.000€ en concepte d'ajut directe per AMPA INSTITUT DE LLANÇÀ.
L'Àrea d'intervenció ha donat conformitat de la justificació de les despeses
presentades.
És d'aplicació la normativa prevista a la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions, el Real Decreto 887/2006, de 21 de juliol, pel que
s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, General de Subvencions, i
l'Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions de
l'Ajuntament de Llançà.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- CONCEDIR a la AMPA INSTITUT DE LLANÇÀ una subvenció de
1.000 € en concepte d'ajut directe per a les activitats pròpies de l'entitat, amb
càrrec a l'aplicació pressupostària 480.00.320 del pressupost municipal per a
l'exercici 2020.
Segon.- AUTORITZAR el pagament a l’ AMPA INSTITUT DE LLANÇÀ de la
totalitat de la subvenció per import de 1.000€ corresponent al 100 % del total
concedit en concepte de subvenció, amb càrrec a l'aplicació pressupostària
480.00.320 del pressupost municipal per l'exercici 2020.
Tercer.- DONAR TRASLLAT a l'àrea d'Intervenció, als efectes oportuns.
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La sol·licitud compleix els requisits de l'article 7, i acompanya la documentació
assenyalada a l'article 10 de l'Ordenança general reguladora de la concessió
de subvencions de l'Ajuntament de Llançà.

ACTA JUNTA JGL

DE LLANÇÀ, mitjançant escrit amb RE núm. 2020-E-RE-3322 , de data
29/12/2020 10:12, ha sol·licitat poder disposar del 100 % de la subvenció
que tenen concedida per a les activitats pròpies de l'entitat. Adjunten
justificants de despeses.

Número: 2021-0001 Data: 11/02/2021

"NURIA ARRUFAT PUMAREDA actuant en representació de AMPA INSTITUT

Quart.- NOTIFICAR el presenta acord a l'interessat."

3.4- SALUT -Expedient 2562/2020. Procediment Genèric- Programa Pm01p Dinamització parcs urbans de salut
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“Dipsalut, Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, ha ofert a

l’Ajuntament de Llançà el programa Pm01p – Dinamització de Parcs Urbans
de Salut.
Aquest servei es realitza gratuïtament.

Primer.- SOL·LICITAR a Dipsalut el suport en la dinamització dels Parcs
Urbans de Salut, en el marc del programa Pm01p.
Segon.- AUTORITZAR a l’Alcalde-President a la signatura dels documents
que corresponguin.”

3.4- SALUT- Expedient 2566/2020. Plans de Qualitat Ambiental- Pt04- suport a
l'avaluació i control de qualitat aigua aixeta consumidor
Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“Dipsalut, Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, ha ofert a

l’Ajuntament de Llançà el programa Pt04 – Programa d’avaluació i control de
la qualitat de l’aigua de l’aixeta del consumidor. Els equipaments on es durà a
terme el programa seran el Camp de Futbol Municipal, el CEIP Pompeu
Fabra, el Centre de dia-Albera Cap de Creus, l’IES Llançà, la Llar d’infants i el
Pavelló municipal.
Aquest servei es realitza gratuïtament.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.-SOL·LICITAR a Dipsalut el suport a l’avaluació i control de la qualitat
de l’aigua a l’aixeta del consumidor, dins del programa Pt04.
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Favorable

ACTA JUNTA JGL

ACORDA:

Número: 2021-0001 Data: 11/02/2021

Per tot això, aquesta Junta de Govern Local

Segon.-AUTORITZAR a l’Alcalde-President a la signatura dels documents
que corresponguin.”

3.5. Serveis de Medi ambient. Exp.2425/2020. Aprovació inicial projecte
constructiu estabilització tram riera Valleta
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“ ABM, Serveis d’enginyeria i Consulting, S.L. ha redactat el Projecte

Examinada la documentació que l'acompanya i de conformitat amb el que
disposa l’article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local, en concordança amb l’art. 53.1.p) de la Llei Municipal i de
règim local de Catalunya, art. 38 del Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals, i 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
ACORDA:
Primer. APROVAR inicialment el “Projecte constructiu d’estabilització i
protecció d’un tram del marge dret de la riera de Valleta”, redactat per ABM,
Serveis d’enginyeria i consulting, S.L..
Segon.- SOTMETRE aquest projecte a informació pública, amb publicació al
B.O.P. de Girona, al tauler d'anuncis, i al web municipal, per tal que, en el
termini de 30 dies, pugui ser consultat i es puguin formular les al·legacions
pertinents.
El projecte estarà disponible al web municipal www.llanca.cat/e-tauler.
Tercer.- NOTIFICAR individualment als veïns afectats per raó dels treballs a
executar i que afecten directament a una part de les seves finques, per tal

Número: 2021-0001 Data: 11/02/2021

Per part de Secretaria s’ha informat sobre la legislació aplicable i el
procediment a seguir per a la seva aprovació.
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La necessitat a satisfer són les obres d’estabilització, recuperació i
naturalització d’un tram de 280 m de longitud del talús del marge dret de la
riera la Valleta, just aigua avall de la sortida del rec Gardissó, amb la finalitat
d’augmentar la secció de la llera de la riera i conseqüentment, la capacitat
hidràulica en aquest tram del curs que discorre pel nucli urbà de Llançà, amb
l’objectiu final de reduir les condicions d’inundació del sòl urbà de Llançà.

ACTA JUNTA JGL

constructiu d’estabilització i protecció d’un tram del marge dret de la riera de
Valleta al seu pas pel nucli urbà de Llançà.

que, en el termini de 30 dies, puguin consultar el Projecte i es puguin formular
les al·legacions pertinents.
Quart.- SOL·LICITAR informe a l’Agència Catalana de l’Aigua.
Cinquè.- ELEVAR l’aprovació inicial a definitiva, si transcorregut aquest
termini no s’han presentat al·legacions.”

3.5. Serveis de Medi ambient. Exp. 2434/2020. Aprovació inicial projecte
constructiu sorrer llera Boquer
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

La necessitat a satisfer són les obres de construcció d’un sorral en la llera del
torrent Boquer en l’entrada de la canalització urbana de la Ctra. N-260 que
retingui els sediments que circulen per la llera en episodis de pluja intensos.
D’aquesta manera s’aconseguirà la protecció de la infraestructura urbana en
la canalització existent sota el carrer Fages de Climent la qual presenta una
capacitat hidràulica molt reduïda per l’acumulació de sediments, amb la
construcció d’un sorral aigües amunt de l’endegament, que permeti la
sedimentació d’aquest material d’arrossegament, abans de l’entrada a la zona
urbana, facilitant també així els treballs de neteja un cop passat un episodi de
pluja.

ACTA JUNTA JGL

constructiu d’un sorrer a la llera del torrent Boquer al seu pas pel nucli urbà de
Llançà.
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“ ABM, Serveis d’enginyeria i Consulting, S.L. ha redactat el Projecte

Examinada la documentació que l'acompanya i de conformitat amb el que
disposa l’article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local, en concordança amb l’art. 53.1.p) de la Llei Municipal i de
règim local de Catalunya, art. 38 del Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals, i 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
ACORDA:
Primer. APROVAR inicialment el “Projecte constructiu d’un sorrer a la llera del
torrent Boquer al seu pas pel nucli urbà de Llançà, redactat per ABM, Serveis
d’enginyeria i consulting, S.L..
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Per part de Secretaria s’ha informat sobre la legislació aplicable i el
procediment a seguir per a la seva aprovació.

Número: 2021-0001 Data: 11/02/2021
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ACTA JUNTA JGL

Segon.- SOTMETRE aquest projecte a informació pública, amb publicació al
B.O.P. de Girona, al tauler d'anuncis, i al web municipal, per tal que, en el
termini de 30 dies, pugui ser consultat i es puguin formular les al·legacions
pertinents.
El projecte estarà disponible al web municipal www.llanca.cat/e-tauler.
Tercer.- SOL·LICITAR informe a l’Agència Catalana de l’Aigua.
Quart.- ELEVAR l’aprovació inicial a definitiva, si transcorregut aquest termini
no s’han presentat al·legacions.”

4.4 Esports. Expedient 12/2021. Subvencions 2020. Club Taekwondo

4.4 Esports. Expedient 1074/2020. Subvencio tintoreres 2020
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

"JOB FALCO GRANOLLERS actuant en representació al Club Natació
Tintoreres, mitjançant escrit amb RE núm. 2020-E-RE-3160 , de data
21/12/2020, ha sol·licitat poder disposar del 100 % de la subvenció que tenen
concedida per a les activitats pròpies de l'entitat. Adjunten justificants de
despeses.
La sol·licitud compleix els requisits de l'article 7, i acompanya la documentació
assenyalada a l'article 10 de l'Ordenança general reguladora de la concessió
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"BRUNO FERNANDEZ SANCHEZ actuant en representació del Club
Taekwondo Llançà, mitjançant escrit RE 2020-E-RE-3348, de data 31/12/2020
sol·licita poder disposar del 100 % de la subvenció que tenen concedida per
a les activitats pròpies de l'entitat. Adjunten justificants de despeses.
La sol·licitud compleix els requisits de l'article 7, i acompanya la documentació
assenyalada a l'article 10 de l'Ordenança general reguladora de la concessió
de subvencions de l'Ajuntament de Llançà.
En el pressupost 2020 consta una subvenció per el Club Taekwondo Llançà l'
import de 540€ en concepte d'ajut directe per les activitats pròpies de l'entitat.
L’Associació ha presentat justificant de despeses no arribant a la totalitat de la
subvenció .
L'Àrea d'intervenció ha donat conformitat de la justificació de les despeses
presentades.
És d'aplicació la normativa prevista a la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions, el Real Decreto 887/2006, de 21 de juliol, pel que
s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, General de Subvencions, i
l'Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions de
l'Ajuntament de Llançà.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- CONCEDIR al Club Taekwondo una subvenció de 540 € en
concepte d'ajut directe per a les activitats pròpies de l'entitat, amb càrrec a
l'aplicació pressupostària 480.00. 340 del pressupost municipal per a l'exercici
2020.
Segon.- AUTORITZAR el pagament al Club taekwondo Llançà per import de
297’35 € corresponent al total justificat en concepte de subvenció, amb càrrec
a l'aplicació pressupostària 480.00.340 del pressupost municipal per l'exercici
2020.
Tercer. - DONAR TRASLLAT a l'àrea d'Intervenció, als efectes oportuns.
Quart.- NOTIFICAR el presenta acord a l'interessat."

Número: 2021-0001 Data: 11/02/2021

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA JUNTA JGL

Favorable

de subvencions de l'Ajuntament de Llançà.
Que en el pressupost 2020 consta una subvenció per import de 2.000 € en
concepte d'ajut directe per les activitats pròpies del club.

4.4 Esports Expedient 2561/2020. Subvencio CB Grifeu 2020
Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

"SANDRA COSTART VILALTA actuant en representació de CLUB BASQUET

GRIFEU LLANÇÀ, mitjançant escrit amb RE núm. 2020-E-RE-3319 , de data
29/12/2020, ha sol·licitat poder disposar del 100 % de la subvenció que
tenen concedida per a les activitats pròpies de l'entitat. Adjunten justificants
de despeses.
La sol·licitud compleix els requisits de l'article 7, i acompanya la documentació
assenyalada a l'article 10 de l'Ordenança general reguladora de la concessió
de subvencions de l'Ajuntament de Llançà.
Consta en el pressupost per a l'exercici 2020 una subvenció per import de
11.000 € en concepte d'ajut directe per CLUB BASQUET GRIFEU LLANÇÀ.
L’Associació ha presentat justificant de despeses no arribant a la totalitat de la
subvenció.
L'Àrea d'intervenció ha donat conformitat de la justificació de les despeses
presentades.
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Favorable

Número: 2021-0001 Data: 11/02/2021

És d'aplicació la normativa prevista a la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions, el Real Decreto 887/2006, de 21 de juliol, pel que
s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, General de Subvencions, i
l'Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions de
l'Ajuntament de Llançà.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- CONCEDIR al Club Natació Tintoreres una subvenció de 2.000 € en
concepte d'ajut directe per a les activitats pròpies de l'entitat, amb càrrec a
l'aplicació pressupostària 480.00.340, del pressupost municipal per a l'exercici
2020.
Segon.- AUTORITZAR el pagament al Club Natació Tintoreres de la totalitat
de la subvenció per import de 2.000€ corresponent al 100 % del total concedit
en concepte de subvenció, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 480.00.340
del pressupost municipal per l'exercici 2020.
Tercer.- DONAR TRASLLAT a l'àrea d'Intervenció, als efectes oportuns.
Quart.- NOTIFICAR el presenta acord a l'interessat."

ACTA JUNTA JGL

L'Àrea d'intervenció ha donat conformitat de la justificació de les despeses
presentades.

És d'aplicació la normativa prevista a la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions, el Real Decreto 887/2006, de 21 de juliol, pel que
s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, General de Subvencions, i
l'Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions de
l'Ajuntament de Llançà.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:

Tercer.- DONAR TRASLLAT a l'àrea d'Intervenció, als efectes oportuns.
Quart.- NOTIFICAR el presenta acord a l'interessat."

4.4 Esports. Expedient 13/2021. Subvencio CE Llançà
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Número: 2021-0001 Data: 11/02/2021

Segon.- AUTORITZAR el pagament a CLUB BASQUET GRIFEU LLANÇÀ de
la totalitat de la subvenció per import de 10.114’14€ corresponent al 100 % del
total concedit en concepte de subvenció, amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 480.00.340 del pressupost municipal per l'exercici 2020.2019.

ACTA JUNTA JGL

Primer.- CONCEDIR a CLUB BASQUET GRIFEU LLANÇÀ una subvenció de
11.000 € en concepte d'ajut directe per a les activitats pròpies de l'entitat,
amb càrrec a l'aplicació pressupostària 480.00.340, del pressupost municipal
per a l'exercici 2020.

2020-E-RE-3328 , de data 29/12/2020, ha sol·licitat poder disposar del 100 %
de la subvenció que tenen concedida per a les activitats pròpies de l'entitat.
Adjunten justificants de despeses.
La sol·licitud compleix els requisits de l'article 7, i acompanya la documentació
assenyalada a l'article 10 de l'Ordenança general reguladora de la concessió
de subvencions de l'Ajuntament de Llançà.
En el pressupost 2020 consta una subvenció per el CE Llançà, per import de
6.000€ en concepte d'ajut directe per CE Llançà i de 5.000€ en concepte de
futbol base.
L’Associació ha presentat justificant de despeses no arribant a la totalitat de la
subvenció.
L'Àrea d'intervenció ha donat conformitat de la justificació de les despeses
presentades.
És d'aplicació la normativa prevista a la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions, el Real Decreto 887/2006, de 21 de juliol, pel que
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“MARIA DEL ROSARIO BELDA ESTEBAN, mitjançant escrit amb RE núm.

s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, General de Subvencions, i
l'Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions de
l'Ajuntament de Llançà.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- CONCEDIR al CE Llançà una subvenció de 6.000 € en concepte
d’ajut directe per al CE Llançà i una subvenció de 5.000€ en concepte d’ajut
directe per el futbol base, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 480.00.340,
del pressupost municipal per a l'exercici 2020.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

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

adjudicar el contracte de Gestió del Servei de Centre de Dia i Acolliment diürn,
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

Número: 2021-0001 Data: 11/02/2021

5.2. Benestar social. Exp.699/2020. Reequilibri econòmic contracte Centre de
Dia nov. i desembre 2020
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Tercer- DONAR TRASLLAT a l'àrea d'Intervenció, als efectes oportuns.
Quart.- NOTIFICAR el presenta acord a l'interessat."

ACTA JUNTA JGL

Segon.- AUTORITZAR el pagament al CE Llançà de la subvenció per import
de 3.869’11 €, en concepte de subvenció, amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 480.00.340, del pressupost municipal per l'exercici 2020.

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.

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.
En dates 2 i 31 de desembre de 2020, l’interessat presenta les factures de les
despeses extraordinàries per fer front al COVID-19, corresponents als mesos
de novembre i desembre de 2020:
mesures preventives i EPIS: 110,06 € i 23,11 € d’IVA, el que fa
un total de 133,17 € IVA inclòs/mes
o
despeses extraordinàries de neteja complementària: 1.088,33
€ i 228,55 € d’IVA, el que fa un total de 1.316,88 € IVA
inclòs/mes.

Número: 2021-0001 Data: 11/02/2021

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.

ACTA JUNTA JGL

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

Total pels 2 mesos: 2.396,78 € sense impostos i 503,32 d’IVA, el que fa un
total de 2.900,10 € IVA inclòs.
És 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
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o

decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i d'acord amb el procediment
regulat en l'article 282 d'aquest Text Legal.
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 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.
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.
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 2.900,10 €, IVA inclòs, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària número 2020/231.227.06, en concepte de
reequilibri econòmic de les mesures a adoptar al Centre de Dia arrel de la
pandèmia del COVID-19, corresponent als mesos de novembre i desembre de
2020.

Número: 2021-0001 Data: 11/02/2021

La normativa aplicable a la represa de l’activitat és la contractual que afecta al
contracte.
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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.

ACTA JUNTA JGL

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.

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
ACORDA:

Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a l’interessat.
Quart.- DONAR TRASLLAT al Servei d’Intervenció municipal.”

5.2 BENESTAR SOCIAL Expedient 2530/2020. Donatiu a la Fundació La Marató
de TV3, edició 2020
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Número: 2021-0001 Data: 11/02/2021

Segon.- APROVAR LA DESPESA corresponent, a càrrec de la consignació
pressupostària número 2020/231.227.06 del pressupost de despeses de
l’exercici 2020.

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, corresponent als mesos de
novembre i desembre de 2020, 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 2.396,78 € sense
impostos i 503,32 d’IVA, el que fa un total de 2.900,10 € IVA inclòs.

estava dedicada a recaptar fons per a sensibilitzar la societat sobre la Covid19 i, sobretot, per avançar en la consecució dels reptes de la recerca en el
SARS-CoV-2
El procés d'adjudicació d'aquests recursos per la recerca de la Covid-19
també serà excepcional per contribuir de manera immediata a obtenir resultats
i respostes en aquesta malaltia.
La Interventora acctal. ha emès informe que en el pressupost per a l’exercici
2020 consta consignació pressupostària suficient per a la despesa proposada
per un import màxim de 300.-€ 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 donatiu a la Fundació La Marató de
TV3, per import de 300 € en concepte d’aportació per a la campanya de l’any
2020.
Segon.- ORDENAR el pagament de 300 € en concepte de donatiu a la
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“ La Marató de TV3 de l’any passat, que es va celebrar el 20 de desembre,

Fundació La Marató de TV3, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
2020/231.48.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a la Fundació i TRASLLADAR-LO a
l’Àrea d’Intervenció.”

6.3 ACTIVITATS PÚBLIQUES Expedient 2368/2020. 1r Concurs d'embelliment de
balcons, finestres i façanes Nadal 2020
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Consta a l’expedient informe de fiscalització favorable emès per l’àrea d’
Intervenció.
S’han presentat 13 sol·licituds, de les quals una ha quedat fora de concurs, al
tractar-se de la decoració de l’interior d’un local. D’acord amb el que estableix
les bases del concurs, l’ornamentació ha de ser de balcons, finestres i
façanes.
El jurat ha valorat l’originalitat i creativitat de la composició, la qualitat
ornamental, la harmonia del conjunt i disseny, la laboriositat, l’ús de materials
reutilitzat i la il·luminació.
Vista la proposta formulada per els membres del jurat, aquesta Regidoria
proposa l'adopció del següent
ACORD:
Primer.- APROVAR I CONCEDIR un premi dotat de 100€, per gastar, en
productes dels establiments de l’Associació de comerciants de Llançà a les
següents persones:
- M.B.T.
- A.S.I.
- F.F.C.
- L.C.R.
- M. R.C.
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La Junta de Govern, en data 26 de novembre de 2020, va aprovar les bases
reguladores del Ir Concurs d'embelliment de balcons, finestres i façanes Nadal
2020 i el conveni de col·laboració amb l’Associació de Comerciants de Llançà
per regular la participació d’aquesta entitat en Ir Concurs d'embelliment de
balcons, finestres i façanes Nadal 2020

ACTA JUNTA JGL

L’objecte del concurs és incentivar la participació dels veïns en l’ornamentació
dels seus balcons i finestres amb motiu de la celebració del Nadal.

Número: 2021-0001 Data: 11/02/2021

L’Ajuntament de Llançà, organitza i programa el 1r concurs d’embelliment de
balcons, finestres i façanes amb motiu del Nadal de 2020.

- I.D.R.
Segon.- CONCEDIR una menció especial a la Sra. M.R.S.C , concursant
núm. 1 per ornamentar el seu local buit no essent objecte del I concurs de
balcons, finestres i façanes.

ASSUMPTES URGENTS:

L’Alcalde proposa votar la inclusió dels dos assumptes urgents que segueixen
a l’ordre del dia.
Per unanimitat, s’aprova incloure’ls:
1.2.-HISENDA-Aprov. Padró C.Dia-Expedient 3/2021. Aprovació del Padró Fiscal
Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

corresponent a l’assistència del mes de desembre de 2020, per un import de
4.839,03.-€, que comença pel rebut número 2033000170 a nom del Sr.
Antonio Avila Aguilar, i que acaba pel rebut número 2033000187 a nom de la
Sra. Teresa Vilar Llosa.
El número assignat a l’expedient és: 3/2021.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer. - APROVAR el padró del Centre de Dia corresponent a l’assistència
del mes de desembre de 2020, per un import de 4.839,03.-€, que comença pel
rebut número 2033000170 a nom del Sr. Antonio Avila Aguilar, i que acaba pel
rebut número 2033000187 a nom de la Sra. Teresa Vilar Llosa.

ACTA JUNTA JGL

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

Número: 2021-0001 Data: 11/02/2021

Favorable

1.2.-HISENDA- Padró Fiscal Llar d'Infants-Expedient 4/2021. Aprovació del
Padró Fiscal
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“En data 5 de gener d’enguany, s’ha generat el padró de la Llar d’Infants

corresponent al menjador de desembre de 2020 i mensualitat de gener de
2021, per un import de 4.828,75.-€, que comença pel rebut número
2151000001 a nom de la Sra. Fatima Zahra Alem, i que acaba pel rebut
número 2151000048 a nom de la Sra. Macarena Viñales Grau.
El número assignat a l’expedient és: 4/2021.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
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Segon.- DONAR TRASLLAT al departament de Recaptació per a la seva
tramitació.”

Primer. - APROVAR el padró de la Llar d’Infants corresponent al menjador de
desembre de 2020 i mensualitat de gener de 2021, per un import de
4.828,75.-€, que comença pel rebut número 2151000001 a nom de la Sra.
Fatima Zahra Alem, i que acaba pel rebut número 2151000048 a nom de la
Sra. Macarena Viñales Grau.
Segon.- DONAR TRASLLAT al departament de Recaptació per a la seva
tramitació.”
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