Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2021/9

Junta de Govern Local

Ordinària

Data

6 / de maig / 2021

Durada

Des de les 19:00 fins a les 21:30 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 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 Presid ent
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 22-04-21
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
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Tipus de convocatòria

Número: 2021-0009 Data: 21/05/2021

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA JUNTA JGL

FRANCESC GUISSET LAGRESA (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 21/05/2021
HASH: 63203e64edd83e275598d745e7debe30

Carles Fita Alegre (1 de 2)
Secretari General
Data Signatura: 21/05/2021
HASH: 74582546d58cde3c178714b86a810666

ACTA

Es dona per llegida l'acta de la sessió anterior, de data 22-04-2021, que ha
estat tramesa junt amb la convocatòria i s'aprova per unanimitat, sense
esmenes.

1.2 Hisenda.- Expedient 943.2021 .Aprovació liquidació 1r trimestre 2021 Agbar
SA
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- APROVAR la liquidació presentada per Agbar SA, corresponent al 1r
trimestre de 2021, que té un saldo favorable per l’Ajuntament per import de
27.417,61.-€
Segon.- INFORMAR que el saldo acumulat a favor de l’Ajuntament és de
54.481,87.-€, un cop consti aprovat amb el present acord el primer trimestre
d’enguany i acumulat al quart trimestre de 2020, degudament aprovat en JGL
de data 25 de març de 2021 per un import de 27.064,26.-€.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a l’interessat i DONAR TRASLLAT del
mateix al departament de Tresoreria.”

1.2 Hisenda.- Expedient 901/2021.Compensació deutes IBI Santiago Musquera
Musquera per cessió d'ús de pk Av Europa, 43.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Aquest Ajuntament manté vigent amb el senyor Santiago Musquera
Musquera, un conveni d’utilització de la finca situada a l’Av Europa, 43,
corresponent a ús municipal com a destí aparcament municipal, a canvi de la
compensació del rebut de l’IBI.
Consta pendent de pagament el rebut en concepte d’IBI per a 2021, número
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Un cop revisada la liquidació presentada, s’ha informat favorablement pels
serveis econòmics.

ACTA JUNTA JGL

nom i representació de Agbar SA, arrendatària del Servei Municipal
d’Abastament d’Aigua Potable de Llançà, va presentar escrit amb registre
d’entrada número 1121, mitjançant el que sol.licita l’aprovació de la liquidació
corresponent al 1t trimestre de 2021 que té un saldo favorable a l’Ajuntament
per import de 27.417,61.-€

Número: 2021-0009 Data: 21/05/2021

“En data 26 d’abril de 2021, el senyor Andreu Masferrer i Clariana, actuant en

2114001956 per import de 66,35.-€ per la finca situada a l’Av Europa, 43,
suelo.
En l’actualitat aquesta finca s’està utilitzant per aquest Ajuntament per a l’ús
convingut.
Consta informe d’Intervenció emès, en el sentit que consta en l’expedient, en
relació als requisits per a poder realitzar la compensació de deutes.

Segon.- NOTIFICAR a l’interessat per per al seu coneixement i efectes, i
DONAR TRASLLAT al servei de Recaptació i Tresoreria

1.2.-HISENDA-Aprovació Annex Padró IBI urbana 2021- Exp.988/2021.
Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Des de serveis econòmics s’ha detectat que al padró d’IBI urbana d’enguany,
no hi consten tots els rebuts dels contribuents que tenen l’IBI dividit per
cotitulars. S’han generat només els dels que no tenen domiciliació bancària i
no hi figuren els dels que disposen de domiciliació bancària.
S’ha procedit a calcular un annex de padró d’IBI amb aquests rebuts omesos,
per un import total de 4,086,75.-€.
El número assignat a l’expedient és 988/2021.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- APROVAR l’Annex de Padró de Béns Immobles de Naturalesa
Urbana de l’any 2021, per un import total de 4.086,75.-€.
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Favorable

Número: 2021-0009 Data: 21/05/2021

Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- COMPENSAR el rebut a nom de Santiago Musquera Musquera en
concepte d’IBI per a 2021, número 2114001956 per import de 66,35.-€ per la
finca situada a l’Av Europa, 43, suelo a canvi de la cessió d’ús.

ACTA JUNTA JGL

L’article 71 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària,
estableix que els deutes tributaris d’un obligat tributari podran exigir-se total o
parcialment per compensació de crèdits reconeguts per un acte administratiu
a favor del mateix obligat, en les condicions que reglamentàriament
s’estableixin. La compensació s’acordarà d’ofici o a instància de l’obligat
tributari.

Segon.- FER CONSTAR que els rebuts es carregaran de forma fraccionada,
el 60% el dia 4 de juny i el 40% el dia 5 d’octubre d’enguany.
Tercer.- DONAR TRASLLAT al Servei de Recaptació als efectes pertinents.

1.2 SERVEIS D'HISENDA Expedient 990/2021. Autorització de Pagaments a
Justificar
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

De conformitat amb el que disposa l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003 de
28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Regim Local
de Catalunya, la competència de l’adopció de l’acord pertany a la Junta de
Govern Local per delegació de les funcions d’alcaldia.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Únic.- APROVAR les següents factures que s’han generat des de la junta del
8 d’abril:
-FCC Medio Ambiente SA, amb número de factura 21SM1153/1000873 per
import de 67.421,52€ corresponent al servei de recollida i neteja vial del mes
d’abril.
-Consell Comarcal de l’Alt Empordà, amb registre d’entrada número
2021/1129 i per import de 28.475,82€, corresponent a la liquidació per
utilització de l’abocador comarcal durant el mes de març.”

1.2 Hisenda.- Expedient 994/2021.Compensació deutes MLuisa i Carmen Falcó
Peña.- conveni cessió d'ús pàrquing Cr la Selva, 37
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Aquest Ajuntament manté vigent amb la senyora Maria Luisa i Carmen Falcó
Peña, un conveni d’utilització de la finca situada al carrer La Selva, 37,

Número: 2021-0009 Data: 21/05/2021

El número assignat a l’expedient és: 990/2021.
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necessiten ser aprovades per la Junta de Govern Local:
-FCC Medio Ambiente SA, amb número de factura 21SM1153/1000873 per
import de 67.421,52€ corresponent al servei de recollida i neteja vial del mes
d’abril.
-Consell Comarcal de l’Alt Empordà, amb registre d’entrada número
2021/1129 i per import de 28.475,82€, corresponent a la liquidació per
utilització de l’abocador comarcal durant el mes de març.

ACTA JUNTA JGL

“Des de la Junta del 8 d’abril de 2021, s’han generat les següents factures que

corresponent a ús municipal com a destí aparcament municipal, a canvi de la
compensació del rebut de l’IBI.
Consta pendent de pagament el rebut en concepte d’IBI per a 2021, número
2114001017 per import de 519,73.-€ per la finca situada al carrer La Selva,
37, referenciada 2702208. En l’actualitat aquesta finca s’està utilitzant per
aquest Ajuntament per a l’ús convingut.
Consta informe d’Intervenció emès, en el sentit que consta en l’expedient, en
relació als requisits per a poder realitzar la compensació de deutes. L’article
71 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, estableix que
els deutes tributaris d’un obligat tributari podran exigir-se total o parcialment
per compensació de crèdits reconeguts per un acte administratiu a favor del
mateix obligat, en les condicions que reglamentàriament s’estableixin.
La compensació s’acordarà d’ofici o a instància de l’obligat tributari.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Aquest Ajuntament manté vigent amb el senyor Albert Garriga Manera, un
conveni d’utilització de la finca situada al carrer Estació, 1, corresponent a ús
municipal com a destí aparcament municipal, a canvi de la compensació del
rebut de l’IBI.
Consta pendent de pagament el rebut en concepte d’IBI per a 2021, número
2114001258 per import de 1.673,65.-€ per la finca situada al carrer Estació,
número 1, referenciada 2204103.
En l’actualitat aquesta finca s’està utilitzant per aquest Ajuntament per a l’ús
convingut.
Consta informe d’Intervenció emès, en el sentit que consta en l’expedient, en
relació als requisits per a poder realitzar la compensació de deutes.
L’article 71 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària,
estableix que els deutes tributaris d’un obligat tributari podran exigir-se total o

Número: 2021-0009 Data: 21/05/2021

1.2 Hisenda.- Expedient 991/2021.Compensació deutes Albert Garriga Manera.conveni cessió d'ús pàrquing Cr Estació núm 1
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ACORDA:
Primer.- COMPENSAR el rebut a nom de Carmen Falcó Peña en concepte
d’IBI per a 2021, número 2114001017 per import de 519,73.-€ per la finca
situada al carrer La Selva, 37, referenciada 2702208, a canvi de la cessió
d’ús.
Segon.- NOTIFICAR a la interessada per al seu coneixement i efectes, i
DONAR TRASLLAT al servei de Recaptació i Tresoreria

ACTA JUNTA JGL

Per tot això, la Junta de Govern Local

parcialment per compensació de crèdits reconeguts per un acte administratiu
a favor del mateix obligat, en les condicions que reglamentàriament
s’estableixin. La compensació s’acordarà d’ofici o a instància de l’obligat
tributari.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- COMPENSAR el rebut a nom de Albert Garriga Manera en
concepte d’IBI per a 2021, número 2114001258 per import de 1.673,65.-€ per
la finca situada al carrer Estació, número 1, referenciada 2204103, a canvi de
la cessió d’ús.

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Aquest Ajuntament manté vigent amb l’empresa Promontjuic SL, un conveni
d’utilització de la finca situada a l’Av Europa 46-52, corresponent a ús
municipal com a aparcament municipal, a canvi de la compensació del rebut
de l’IBI.
Consta pendent de pagament els rebuts en concepte d’IBI per a 2021,
números 2114002280-2281 per import de 213,74 i 38,57.-€ respectivament
per la finca situada a l’Av Europa 46-52, referenciades 2604904-2604905.
En l’actualitat aquesta finca s’està utilitzant per aquest Ajuntament per a l’ús
convingut.
Consta informe d’Intervenció emès, en el sentit que consta en l’expedient, en
relació als requisits per a poder realitzar la compensació de deutes.
L’article 71 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària,
estableix que els deutes tributaris d’un obligat tributari podran exigir-se total o
parcialment per compensació de crèdits reconeguts per un acte administratiu
a favor del mateix obligat, en les condicions que reglamentàriament
s’estableixin. La compensació s’acordarà d’ofici o a instància de l’obligat
tributari.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- COMPENSAR el rebut a nom de Promontjuic SL en concepte d’IBI
per a 2021, número 2114002280-2281 per import de 213,74.-€ i 38,57.-€
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Favorable

ACTA JUNTA JGL

1.2 Hisenda.- Expedient 993/2021.Compensació deutes Promontjuic SL.conveni cessió d'ús pàrquing Av Europa 46-52

Número: 2021-0009 Data: 21/05/2021

Segon.- NOTIFICAR a l’interessat per per al seu coneixement i efectes, i
DONAR TRASLLAT al servei de Recaptació i Tresoreria.

respectivament, per la finca situada a l’Av Europa, 46-52, referenciades
2604904-905, a canvi de la cessió d’ús.
Segon.- NOTIFICAR a l’interessat per per al seu coneixement i efectes, i
DONAR TRASLLAT al servei de Recaptació i Tresoreria

1.2 Hisenda.- Expedient 992/2021.Compensació deutes Gopat del Vallès SL.conveni cessió d'ús finca Cr Joan Maragall 12

Consta pendent de pagament el rebut en concepte d’IBI per a 2021, número
2114001378 per import de 673,04.-€ per la finca situada al carrer Joan
Maragall, 12, referenciada 2704207.
En l’actualitat aquesta finca s’està utilitzant per aquest Ajuntament per a l’ús
convingut.
Consta informe d’Intervenció emès, en el sentit que consta en l’expedient, en
relació als requisits per a poder realitzar la compensació de deutes.
L’article 71 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària,
estableix que els deutes tributaris d’un obligat tributari podran exigir-se total o
parcialment per compensació de crèdits reconeguts per un acte administratiu
a favor del mateix obligat, en les condicions que reglamentàriament
s’estableixin. La compensació s’acordarà d’ofici o a instància de l’obligat
tributari.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- COMPENSAR el rebut a nom de Gopat del Vallès SL en concepte
d’IBI per a 2021, número 2114001378 per import de 673,04.-€ per la finca
situada al carrer Joan Maragall, 12, referenciada 2704207 per la finca situada
al carrer Joan Maragall, 12, a canvi de la cessió d’ús.
Segon.- NOTIFICAR a l’interessat per per al seu coneixement i efectes, i
DONAR TRASLLAT al servei de Recaptació i Tresoreria

1.2 Hisenda.- Expedient 995/2021.Compensació deutes M Luisa Falcó Peña.-

ACTA JUNTA JGL

Aquest Ajuntament manté vigent amb l’empresa Gopat del Vallès SL, un
conveni d’utilització de la finca situada al carrer Joan Maragall, 12,
corresponent a ús municipal com a magatzem de la Brigada Municipal, a canvi
de la compensació del rebut de l’IBI.

Número: 2021-0009 Data: 21/05/2021

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
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Favorable

conveni cessió d'ús pàrquing Cr Bernat Metge, 26
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Aquest Ajuntament manté vigent amb la senyora Maria Luisa Falcó Peña, un
conveni d’utilització de la finca situada al carrer Bernat Metge, 26,
corresponent a ús municipal com a destí aparcament municipal, a canvi de la
compensació del rebut de l’IBI.
Consta pendent de pagament el rebut en concepte d’IBI per a 2020, número
2114001018 per import de 1.184,87.-€ per la finca situada al carrer Bernat
Metge, 26, referenciada 2702207.

Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- COMPENSAR el rebut a nom de Maria Luisa Falcó Peña en
concepte d’IBI per a 2021, número 2114001018 per import de 1.184,87.-€ per
la finca situada al carrer Bernat Metge, 26, referenciada 2702207, a canvi de
la cessió d’ús.
Segon.- NOTIFICAR a la interessada per al seu coneixement i efectes, i
DONAR TRASLLAT al servei de Recaptació i Tresoreria

1.2.-HISENDA- Aprov. Padró C.Dia-Expedient 1007/2021. Aprovació del Padró
Fiscal
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“En data 3 de maig d’enguany, s’ha generat el padró del Centre de Dia

corresponent a l’assistència del mes d’abril de 2021, per un import de
3.531,65.-€, que comença pel rebut número 2133000044 a nom del Sr.
Antonio Avila Aguilar, i que acaba pel rebut número 2133000056 a nom de la
Sra. Teresa Vilar Llosa.
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L’article 71 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària,
estableix que els deutes tributaris d’un obligat tributari podran exigir-se total o
parcialment per compensació de crèdits reconeguts per un acte administratiu
a favor del mateix obligat, en les condicions que reglamentàriament
s’estableixin. La compensació s’acordarà d’ofici o a instància de l’obligat
tributari.

ACTA JUNTA JGL

Consta informe d’Intervenció emès, en el sentit que consta en l’expedient, en
relació als requisits per a poder realitzar la compensació de deutes.

Número: 2021-0009 Data: 21/05/2021

En l’actualitat aquesta finca s’està utilitzant per aquest Ajuntament per a l’ús
convingut.

El número assignat a l’expedient és: 1007/2021.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer. - APROVAR el padró del Centre de Dia corresponent a l’assistència
del mes d’abril de 2021, per un import de 3.531,65.-€, que comença pel rebut
número 2133000044 a nom del Sr. Antonio Avila Aguilar, i que acaba pel rebut
número 2133000056 a nom de la Sra. Teresa Vilar Llosa.
Segon.- DONAR TRASLLAT al departament de Recaptació per a la seva
tramitació.”

“En data 3 de maig d’enguany, s’ha generat el padró de la Llar d’Infants

corresponent al menjador d’abril i mensualitat de maig de 2021, per un import
de 6.300,25.-€, que comença pel rebut número 2151000206 a nom de la Sra.
Fatima Zahra Alem, i que acaba pel rebut número 2151000260 a nom de la
Sra. Macarena Viñales Grau.
El número assignat a l’expedient és: 1010/2021.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer. - APROVAR el padró de la Llar d’Infants corresponent al menjador
d’abril i mensualitat de maig de 2021, per un import de 6.300,25.-€, que
comença pel rebut número 2151000206 a nom de la Sra. Fatima Zahra Alem, i
que acaba pel rebut número 2151000260 a nom de la Sra. Macarena Viñales
Grau.
Segon.- DONAR TRASLLAT al departament de Recaptació per a la seva
tramitació.”

1.3 URBANISME, OBRES I ACTIVITATS. Expedient 263/2021. Llicències
Urbanístiques
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Torcuato Perez del Rio SL, actuant en nom i representació de Jean-Yves
Maurice Coquelin, mitjançant escrit 2021-E-RE-267, de data 4 de febrer de
2021, ha sol·licitat llicència municipal per adequar un aparcament i instal·lar
una pèrgola, a la finca situada al Jacint Verdaguer, 5-7.
L'arquitecte assessor municipal, en data 29 d’abril de 2021, ha emès informe
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Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA JUNTA JGL

Favorable

Número: 2021-0009 Data: 21/05/2021

1.2.-HISENDA- Aprov. padró Llar Infants-Expedient 1010/2021. Aprovació del
Padró Fiscal

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.

1.3 Serveis d’Urbanisme, Obres i Activitats - Expedient 887/2021. Llicències
d'Ocupació
Desfavorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“ANGELO ANNUNZIATA, mitjançant escrit RE 2021-E-RE-980, de data

22/04/2021, degut a les restriccions que hi han al sector de l’hostaleria pel
COVID, sol·licita llicència d’ocupació de via pública amb taules i cadires a
l’aparcament del Port del 1 de juny al 30 de setembre pel seu establiment de
restauració situat al Pg. Marítim, 1.
L'enginyer tècnic municipal, en data 26 d’abril de 2021, ha emès informe fent
constar que:

Número: 2021-0009 Data: 21/05/2021
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ACORDA:
Primer.- CONCEDIR a Jean-Yves Maurice Coquelin, llicència municipal per
adequar un aparcament i instal·lar una pèrgola, a la finca situada al Jacint
Verdaguer, 5-7, d'acord amb el projecte obrant a l'expedient subscrit per
l'arquitecte tècnic Josep Besa Montenegro, visat en 13 d’abril de 2021 i amb
número V/W.21.1370
La llicència queda condicionada al compliment dels condicionants generals i
els particulars següents:
Abans d'iniciar les obres caldrà presentar:
.- Un aval per un import de 1.200,00.- euros com a garantia de urbanització.
.- El document d'acceptació d'un dipòsit signat per un gestor de residus
autoritzat, el qual garanteixi la correcte destinació dels residus separats per
tipus. En aquest document s'ha de fer constar el codi del gestor, el domicili de
l'obra i l'import del dipòsit.
.- Full d’assumeix de la direcció d’obres.
Segon.- APROVAR la liquidació número 2105000117 per un import de
235,91.- euros, corresponent a l'impost sobre construccions, instal·lacions i
obres.
Tercer.- APROVAR la liquidació número 2163000128 per un import de
108,65.- euros, corresponent a la taxa administrativa.
Quart.- COMUNICAR a l'interessat que els serveis tècnics municipals podran
accedir a l´obra per a la seva inspecció, d´acord amb l´article 201 del TRLU
DL 1/2010.
Cinquè.- DONAR-NE TRASLLAT a la policia local.
Sisè.- NOTIFICAR el present acord a l'interessat.”

ACTA JUNTA JGL

Per tot això, la Junta de Govern Local

Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer – DENEGAR a ANGELO ANNUNZIATA la llicència d’ocupació de via
pública amb taules i cadires a l’aparcament del Port del 1 de juny al 30 de
setembre pel seu establiment de restauració situat al Pg. Marítim,1, d’acord
amb la part expositiva esmentada anteriorment.
Segon.- RECORDAR a l’interessat que té pendent aportar la documentació
requerida en l’expedient 2018/2020 F190 per tal d’efectuar el canvi de
titularitat.
Tercer.- INFORMAR que quan l’interessat hagi regularitzat l’expedient
2018/2020 F190 podrà sol·licitar la llicència objecte d’aquest expedient una
vegada finalitzada la temporada 2021, mitjançant una sol·licitud on deixi clara
la superfície, el lloc exacte que desitja emplaçar aquesta terrassa i el termini
de temps el qual vol tal ocupació, a fi i efecte que els serveis tècnics valorin la
seva idoneïtat i compatibilitat amb els usos de l’actual aparcament.
Quart.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada."

1.3 URBANISME, OBRES I ACTIVITATS. Expedient 2103/2020. Llicències

Número: 2021-0009 Data: 21/05/2021

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.
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-

L’aparcament del port és pràcticament tot ell destinat a ús
d’aparcament per a vehicles i zones de càrrega i descàrrega, atès que
es troba quasi tot l’espai que ocupa dins de sòl qualificat com a domini
públic marítimo terrestre. Aquest fet implica que tota activitat hagi de
ser autoritzada pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya, prèvia redacció i aprovació per part de
l’Ajuntament de Llançà del document de Pla d’Usos i Serveis de
Temporada.
Aquest document municipal ja fou redactat durant el mes d’octubre de
2020, per la temporada d’enguany, i ja resta aprovat per aquesta
temporada per part del Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya, fet que implica que no es pot modificar.
Tota terrassa amb taules i cadires d’un establiment de restauració ha
de tenir un títol habilitant d’activitat associat. A dia d’avui aquest
establiment té iniciat un expedient a petició del mateix interessat amb
número 2018/2020 F190 pel canvi de titularitat iniciat, tràmit que no
s’ha finalitzat amb èxit perquè mancava documentació, la qual li fou
requerida al mateix interessat i que no ha aportat.

ACTA JUNTA JGL

-

Urbanístiques
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Manuel Angel Martin Garcia, mitjançant escrit 2020-E-RE-2647, de data 17
d’octubre de 2020, ha sol·licitat llicència municipal per realitzar obres
d’ampliació d'una terrassa, a la finca situada al carrer Victor Català, 9 B 2,
baixos.
L'arquitecte assessor municipal, en data 21 d’abril de 2021, ha emès informe
favorable amb condicionants.

Abans d'iniciar les obres caldrà presentar:
.- El document d'acceptació d'un dipòsit signat per un gestor de residus
autoritzat, el qual garanteixi la correcte destinació dels residus separats per
tipus. En aquest document s'ha de fer constar el codi del gestor, el domicili de
l'obra i l'import del dipòsit.
.- El full d’assumeix del director de l’obra per tractar-se de la remunta d’un mur de
contenció de terres.

Aquesta autorització no eximeix d’altres autorització o permisos necessaris,
com ara el de la comunitat de propietaris.
D’acord amb el projecte presentat, el mur no podrà aixecar-se ne la seva
totalitat, més de 1,5 m sobre el terreny natural vist.
Segon.- APROVAR la liquidació número 1905000115 per un import de
243,01.- euros, corresponent a l'impost sobre construccions, instal·lacions i
obres.
Tercer.- APROVAR la liquidació número 2163000126 per un import de
108,65.- euros, corresponent a la taxa administrativa.

Número: 2021-0009 Data: 21/05/2021

La llicència queda condicionada al compliment dels condicionants generals i
els particulars següents:
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Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- CONCEDIR a Manuel Angel Martin Garcia, llicència municipal per les
obres d’ampliació d'una terrassa, a la finca situada al Victor Català, 9 B 2,
baixos, d'acord amb el projecte obrant a l'expedient subscrit per l'arquitecte
tècnic Ferran Baus Torroella.

ACTA JUNTA JGL

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.

Quart.- COMUNICAR a l'interessat que els serveis tècnics municipals podran
accedir a l´obra per a la seva inspecció, d´acord amb l´article 201 del TRLU
DL 1/2010.
Cinquè.- NOTIFICAR el present acord a l'interessat.
Sisè.- DONAR-NE TRASLLAT a la policia local

1.3 Serveis d’Urbanisme, Obres i Activitats - Expedient 871/2021. Llicències
d'Ocupació

D’acord amb el Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el
reglament del patrimoni dels ens locals, la via pública és un bé de domini
públic de competència municipal i, per tant, és competència de l’Alcalde
regular-ne l’ús.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- CONCEDIR llicència a Sandra Gonzalez Rodriguez per instal·lar una
parada de bosses i complements de moda, de 2x2 metres, al Passeig Marítim
del 15/07 al 15/08 d’enguany. L’efectivitat de la present autorització queda
sotmesa al compliment de les següents condicions:
-A l’aportació del rebut de pagament de l’assegurança de responsabilitat civil de
la parada i de la còpia del pagament d’autònoms (o document que acrediti que
es forma part d’una cooperativa o similar i que s’està al corrent de les
obligacions amb Hisenda) en el termini de 10 dies a comptar des de la rebuda
de la present notificació. La no aportació de l’esmentada documentació
suposarà la revocació de la present llicència d’ocupació de via pública. Caldrà
disposar de la documentació esmentada, juntament amb la llicència
d’ocupació de via pública a la parada, durant tot l’estiu.
-Al compliment de l’horari establert, de 20 a 24 h (horari condicionat a les
exigències marcades per l’estat d’alarma i la fase que pertoqui). El seu
incompliment suposarà la revocació de la present llicència. No obstant, es
permetrà començar a muntar les parades 30 minuts abans de l’hora
establerta.
-Al previ pagament de les taxes establertes per ocupació de via pública.
- L’emplaçament i l’amidament l’efectuaran els Serveis Tècnics Municipals.
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"SANDRA GONZALEZ RODRIGUEZ, mitjançant escrit RE 2021-E-RE-954, de
data 20/04/2021 sol·licita ocupació de via pública per una parada de 2x2m per
vendre bosses i complements de moda del 15/07 al 15/08 al Passeig Marítim
de Llançà.

Número: 2021-0009 Data: 21/05/2021

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA JUNTA JGL

Favorable

Tercer.- APROVAR la liquidació número 2177000003 per un import de
180,00.-euros, corresponent a la taxa per parades situades en terrenys d’ús
públic, sense perjudici de les que es puguin generar després de la
comprovació d’amidament per part dels Serveis Tècnics.

Número: 2021-0009 Data: 21/05/2021

Segon.- INFORMAR que l’interessat està obligat a complir amb totes les
mesures sanitàries, de seguretat i de distanciament marcades per l’estat
d’alarma i la fase que pertoqui.

ACTA JUNTA JGL

-Els beneficiaris estaran obligats al compliment de les obligacions
corresponents en relació a mercaderies, venda ambulant i, si cal, sanitat i
alimentària.
-Els beneficiaris de l’autorització seran responsables de la neteja de l’entorn de
la instal·lació.
-Un cop instal·lada la parada hauran de retirar els vehicles del Passeig Marítim.
-Es fa avinent que, com en anys anteriors, l’Ajuntament no facilitarà electricitat
per a les parades.
-Quan motius d’interès municipal ho facin necessari, haurà de retirar l’element
d’ocupació.
-La present autorització no suposa la pròrroga de la mateixa per a anys
posteriors.
- Els dies puntuals que el Passeig Marítim estigui ocupat per algun col·lectiu
firaire, o qualsevol altre tipus d’activitat municipal, s’haurà de compartir l’espai.
Això pot suposar un canvi d’ubicació de les parades habituals.
-Es recorda que l’espai autoritzat per instal·lar parades, i fer trenes, és el que hi
ha entre el Bar Restaurant Pacu-Pacu i la Gelateria Dino, qualsevol parada
situada fora d’aquest espai podrà ser retirada, en qualsevol moment, per la
Policia Local.

Cinquè.- DONAR TRASLLAT d’aquest acord al servei de Recaptació i a la
Policia Municipal pel seu coneixement i efectes.
Sisè.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada.”

1.3 Serveis d’Urbanisme, Obres i Activitats - Expedient 243/2021. Llicències
d'Ocupació
Desfavorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

"ANTOLIN AVEZUELA ARISTU, mitjançant escrit RE 2021-E-RC-127, de data
21/01/2021 sol·licita ocupació de via pública per una parada de venda de
bijuteria i articles de regal durant la temporada d’estiu al Passeig Marítim de
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Quart.- COMUNICAR a la persona interessada que haurà de personar-se a
l’Ajuntament per tal d’obtenir una tarja identificativa que haurà de col·locar en
un lloc visible de la parada.

Llançà.
D’acord amb el Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el
reglament del patrimoni dels ens locals, la via pública és un bé de domini
públic de competència municipal i, per tant, és competència de l’Alcalde
regular-ne l’ús.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- DENEGAR la llicència a Antolin Avezuela Aristu per instal·lar una
parada al Passeig Marítim, per vendre bisuteria i articles de regal, els mesos
de juliol i agost, atès que el nombre de parades de venda d’aquest tipus de
producte ja està cobert i el lloc on es sol·licita instal·lar-la, no hi ha prou espai.

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

"SILVIA SUAREZ MALATS, mitjançant escrit RE 2021-E-RE-993, de data
23/04/2020, sol·licita llicència d’ocupació de via pública per una parada
d’artesania durant la temporada d’estiu al Passeig Marítim de Llançà.
D’acord amb el Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el
reglament del patrimoni dels ens locals, la via pública és un bé de domini
públic de competència municipal i, per tant, és competència de l’Alcalde
regular-ne l’ús.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- CONCEDIR llicència a Sílvia Suárez Malats per instal·lar una parada
d’artesania de fins a 6m, al Passeig Marítim durant els mesos de juliol i agost
d’enguany. L’efectivitat de la present autorització queda sotmesa al
compliment de les següents condicions:
-A l’aportació del rebut de pagament de l’assegurança de responsabilitat civil de
la parada i de la còpia del pagament d’autònoms (o document que acrediti que
es forma part d’una cooperativa o similar i que s’està al corrent de les
obligacions amb Hisenda) en el termini de 10 dies a comptar des de la rebuda
de la present notificació. La no aportació de l’esmentada documentació
suposarà la revocació de la present llicència d’ocupació de via pública. Caldrà
disposar de la documentació esmentada, juntament amb la llicència
d’ocupació de via pública a la parada, durant tot l’estiu.

Número: 2021-0009 Data: 21/05/2021

Favorable
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1.3 Serveis d’Urbanisme, Obres i Activitats - Expedient 918/2021. Llicències
d'Ocupació

ACTA JUNTA JGL

Segon.- NOTIFICAR el present acord a la persona interessada.”

Tercer.- APROVAR la liquidació número 2177000006 per un import de
360,00.-euros, corresponent a la taxa per parades situades en terrenys d’ús
públic, sense perjudici de les que es puguin generar després de la
comprovació d’amidament per part dels Serveis Tècnics.
Quart.- COMUNICAR a la persona interessada que haurà de personar-se a
l’Ajuntament per tal d’obtenir una tarja identificativa que haurà de col·locar en
un lloc visible de la parada.
Cinquè.- DONAR TRASLLAT d’aquest acord al servei de Recaptació i a la
Policia Municipal pel seu coneixement i efectes.
Sisè.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada.”

Número: 2021-0009 Data: 21/05/2021
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Segon.- INFORMAR que l’interessat està obligat a complir amb totes les
mesures sanitàries, de seguretat i de distanciament marcades per l’estat
d’alarma i la fase que pertoqui.

ACTA JUNTA JGL

-Al compliment de l’horari establert, de 20 a 24 h (horari condicionat a les
exigències marcades per l’estat d’alarma i la fase que pertoqui). El seu
incompliment suposarà la revocació de la present llicència. No obstant, es
permetrà començar a muntar les parades 30 minuts abans de l’hora
establerta.
-Al previ pagament de les taxes establertes per ocupació de via pública.
-L’emplaçament i l’amidament l’efectuaran els Serveis Tècnics Municipals.
- Els beneficiaris estaran obligats al compliment de les obligacions
corresponents en relació a mercaderies, venda ambulant i, si cal, sanitat i
alimentària.
-Els beneficiaris de l’autorització seran responsables de la neteja de l’entorn de
la instal·lació.
-Un cop instal·lada la parada hauran de retirar els vehicles del Passeig Marítim.
-Es fa avinent que, com en anys anteriors, l’Ajuntament no facilitarà electricitat
per a les parades.
-Quan motius d’interès municipal ho facin necessari, haurà de retirar l’element
d’ocupació.
-La present autorització no suposa la pròrroga de la mateixa per a anys
posteriors.
- Els dies puntuals que el Passeig Marítim estigui ocupat per algun col·lectiu
firaire, o qualsevol altre tipus d’activitat municipal, s’haurà de compartir l’espai.
Això pot suposar un canvi d’ubicació de les parades habituals.
-Es recorda que l’espai autoritzat per instal·lar parades, i fer trenes, és el que hi
ha entre el Bar Restaurant Pacu-Pacu i la Gelateria Dino, qualsevol parada
situada fora d’aquest espai podrà ser retirada, en qualsevol moment, per la
Policia Local.

1.3 Serveis d’Urbanisme, Obres i Activitats - Expedient 764/2021. Llicències
d'Ocupació
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

"DAVID CHACON ZAFRA, actuant en nom i representació de MONICA
NOGUERA PRIM, mitjançant escrit RE 2021-E-RC-863, de data 31/03/2021,
sol·licita ocupació de via pública per una parada al passeig marítim durant els
mesos d’estiu.
D’acord amb el Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el
reglament del patrimoni dels ens locals, la via pública és un bé de domini
públic de competència municipal i, per tant, és competència de l’Alcalde
regular-ne l’ús.
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Primer.- CONCEDIR llicència a Monica Noguera Prim per instal·lar una
parada d’artesania de fins a 6m, al Passeig Marítim durant els mesos de juliol i
agost d’enguany. L’efectivitat de la present autorització queda sotmesa al
compliment de les següents condicions:
-A l’aportació del rebut de pagament de l’assegurança de responsabilitat civil de
la parada i de la còpia del pagament d’autònoms (o document que acrediti que
es forma part d’una cooperativa o similar i que s’està al corrent de les
obligacions amb Hisenda) en el termini de 10 dies a comptar des de la rebuda
de la present notificació. La no aportació de l’esmentada documentació
suposarà la revocació de la present llicència d’ocupació de via pública. Caldrà
disposar de la documentació esmentada, juntament amb la llicència
d’ocupació de via pública a la parada, durant tot l’estiu.
-Al compliment de l’horari establert, de 20 a 24 h (horari condicionat a les
exigències marcades per l’estat d’alarma i la fase que pertoqui). El seu
incompliment suposarà la revocació de la present llicència. No obstant, es
permetrà començar a muntar les parades 30 minuts abans de l’hora
establerta.
-Al previ pagament de les taxes establertes per ocupació de via pública.
-L’emplaçament i l’amidament l’efectuaran els Serveis Tècnics Municipals.
-Els beneficiaris estaran obligats al compliment de les obligacions
corresponents en relació a mercaderies, venda ambulant i, si cal, sanitat i
alimentària.
-Els beneficiaris de l’autorització seran responsables de la neteja de l’entorn de
la instal·lació.
-Un cop instal·lada la parada hauran de retirar els vehicles del Passeig Marítim.
-Es fa avinent que, com en anys anteriors, l’Ajuntament no facilitarà electricitat
per a les parades.
-Quan motius d’interès municipal ho facin necessari, haurà de retirar l’element

ACTA JUNTA JGL

ACORDA:

Número: 2021-0009 Data: 21/05/2021

Per tot això, la Junta de Govern Local

d’ocupació.
-La present autorització no suposa la pròrroga de la mateixa per a anys
posteriors.
-Els dies puntuals que el Passeig Marítim estigui ocupat per algun col·lectiu
firaire, o qualsevol altre tipus d’activitat municipal, s’haurà de compartir l’espai.
Això pot suposar un canvi d’ubicació de les parades habituals.
-Es recorda que l’espai autoritzat per instal·lar parades, i fer trenes, és el que hi
ha entre el Bar Restaurant Pacu-Pacu i la Gelateria Dino, qualsevol parada
situada fora d’aquest espai podrà ser retirada, en qualsevol moment, per la
Policia Local.

Quart.- COMUNICAR a la persona interessada que haurà de personar-se a
l’Ajuntament per tal d’obtenir una tarja identificativa que haurà de col·locar en
un lloc visible de la parada.
Cinquè.- DONAR TRASLLAT d’aquest acord al servei de Recaptació i a la
Policia Municipal pel seu coneixement i efectes.
Sisè.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada.”

Número: 2021-0009 Data: 21/05/2021

Tercer.- APROVAR la liquidació número 2177000004 per un import de
360,00.-euros, corresponent a la taxa per parades situades en terrenys d’ús
públic, sense perjudici de les que es puguin generar després de la
comprovació d’amidament per part dels Serveis Tècnics.

ACTA JUNTA JGL

Segon.- INFORMAR que l’interessat està obligat a complir amb totes les
mesures sanitàries, de seguretat i de distanciament marcades per l’estat
d’alarma i la fase que pertoqui.

Desfavorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

"SONIA GOMEZ ROVIRA, mitjançant escrit RE 2021-E-RE-892, de data
14/04/2020, sol·licita llicència d’ocupació de via pública d’un espai de 3x3 per
una parada de bijuteria artesanal durant la temporada d’estiu al Passeig
Marítim de Llançà.
D’acord amb el Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el
reglament del patrimoni dels ens locals, la via pública és un bé de domini
públic de competència municipal i, per tant, és competència de l’Alcalde
regular-ne l’ús.
Per tot això, la Junta de Govern Local
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1.3 Serveis d’Urbanisme, Obres i Activitats - Expedient 809/2021. Llicències
d'Ocupació

ACORDA:
Primer.- DENEGAR la llicència a Sònia Gómez Rovira per instal·lar una
parada al Passeig Marítim, per vendre bijuteria artesanal, els mesos de juliol i
agost, atès que el nombre de parades de venda d’aquest tipus de producte ja
està cobert i el lloc on es sol·licita instal·lar-la, no hi ha prou espai.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a la persona interessada.”

1.3 Serveis d’Urbanisme, Obres i Activitats - Expedient 765/2021. Llicències
d'Ocupació

D’acord amb el Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el
reglament del patrimoni dels ens locals, la via pública és un bé de domini
públic de competència municipal i, per tant, és competència de l’Alcalde
regular-ne l’ús.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- DENEGAR la llicència a ELISABET BARROT SANTOCILDES per
instal·lar una xurreria al Passeig Marítim, els mesos de juliol i agost, atès que
no es preveu la venta d’aquest tipus de producte i el lloc on es sol·licita
instal·lar-la, no hi ha prou espai.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a la persona interessada.”

1.3 Serveis d’Urbanisme, Obres i Activitats - Expedient 365/2021. Llicències
d'Ocupació
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

"MARIANO PASARELLO CLERICE, actuant en nom i representació de
BISUTERIA PASARELLO SL, mitjançant escrit RE 2021-E-RE-394, de data
17/02/2021, sol·licita ocupació de via pública per una parada de bijuteria
durant la temporada d’estiu al Passeig Marítim de Llançà.
D’acord amb el Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el

ACTA JUNTA JGL

"ELISABET BARROT SANTOCILDES, mitjançant escrit RE 2021-E-RC-182,
de data 28/01/2021 sol·licita ocupació de via pública per una xurreria durant la
temporada d’estiu al Passeig Marítim de Llançà.

Número: 2021-0009 Data: 21/05/2021

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
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Desfavorable

reglament del patrimoni dels ens locals, la via pública és un bé de domini
públic de competència municipal i, per tant, és competència de l’Alcalde
regular-ne l’ús.
Per tot això, la Junta de Govern Local

Segon.- INFORMAR que l’interessat està obligat a complir amb totes les

Número: 2021-0009 Data: 21/05/2021
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Primer.- CONCEDIR llicència a Mariano Pasarello Clerice per instal·lar una
parada de bijuteria de fins a 6 metres al Passeig Marítim durant els mesos de
juliol i agost d’enguany. L’efectivitat de la present autorització queda sotmesa
al compliment de les següents condicions:
-A l’aportació del rebut de pagament de l’assegurança de responsabilitat civil de
la parada i de la còpia del pagament d’autònoms (o document que acrediti que
es forma part d’una cooperativa o similar i que s’està al corrent de les
obligacions amb Hisenda) en el termini de 10 dies a comptar des de la rebuda
de la present notificació. La no aportació de l’esmentada documentació
suposarà la revocació de la present llicència d’ocupació de via pública. Caldrà
disposar de la documentació esmentada, juntament amb la llicència
d’ocupació de via pública a la parada, durant tot l’estiu.
-Al compliment de l’horari establert, de 20 a 24 h (horari condicionat a les
exigències marcades per l’estat d’alarma i la fase que pertoqui). El seu
incompliment suposarà la revocació de la present llicència. No obstant, es
permetrà començar a muntar les parades 30 minuts abans de l’hora
establerta.
-Al previ pagament de les taxes establertes per ocupació de via pública.
-L’emplaçament i l’amidament l’efectuaran els Serveis Tècnics Municipals.
-Els beneficiaris estaran obligats al compliment de les obligacions
corresponents en relació a mercaderies, venda ambulant i, si cal, sanitat i
alimentària.
-Els beneficiaris de l’autorització seran responsables de la neteja de l’entorn de
la instal·lació.
-Un cop instal·lada la parada hauran de retirar els vehicles del Passeig Marítim.
-Es fa avinent que, com en anys anteriors, l’Ajuntament no facilitarà electricitat
per a les parades.
-Quan motius d’interès municipal ho facin necessari, haurà de retirar l’element
d’ocupació.
-La present autorització no suposa la pròrroga de la mateixa per a anys
posteriors.
-Els dies puntuals que el Passeig Marítim estigui ocupat per algun col·lectiu
firaire, o qualsevol altre tipus d’activitat municipal, s’haurà de compartir l’espai.
Això pot suposar un canvi d’ubicació de les parades habituals.
-Es recorda que l’espai autoritzat per instal·lar parades, i fer trenes, és el que hi
ha entre el Bar Restaurant Pacu-Pacu i la Gelateria Dino, qualsevol parada
situada fora d’aquest espai podrà ser retirada, en qualsevol moment, per la
Policia Local.

ACTA JUNTA JGL

ACORDA:

mesures sanitàries, de seguretat i de distanciament marcades per l’estat
d’alarma i la fase que pertoqui.
Tercer.- APROVAR la liquidació número 2177000005 per un import de
360,00.-euros, corresponent a la taxa per parades situades en terrenys d’ús
públic, sense perjudici de les que es puguin generar després de la
comprovació d’amidament per part dels Serveis Tècnics.
Quart.- COMUNICAR a la persona interessada que haurà de personar-se a
l’Ajuntament per tal d’obtenir una tarja identificativa que haurà de col·locar en
un lloc visible de la parada.
Cinquè.- DONAR TRASLLAT d’aquest acord al servei de Recaptació i a la
Policia Municipal pel seu coneixement i efectes.

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

"LAURA MARGARITS MOLINET, mitjançant escrit RE 2021-E-RE-132, de
data 22/01/2021, sol·licita permís d’ocupació de via pública per una parada de
venta de creps i “La Llauneta” a l’aparcament del port durant la temporada
d’estiu.
D’acord amb el Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el
reglament del patrimoni dels ens locals, la via pública és un bé de domini
públic de competència municipal i, per tant, és competència de l’Alcalde
regular-ne l’ús.
Per tot això, la Junta de Govern Local l
ACORDA:
Primer.- CONCEDIR llicència a Laura Margarits i Molinet per instal·lar la
parada de creps del 19/06 al 12/09 i La Llauneta del 01/07 al 31/08 a
l’aparcament del port (mateixa ubicació que en la temporada 2020).
L’efectivitat de la present autorització queda sotmesa al compliment de les
següents condicions:
-A l’aportació del rebut de pagament de l’assegurança de responsabilitat civil de
la parada i de la còpia del pagament d’autònoms (o document que acrediti que
es forma part d’una cooperativa o similar i que s’està al corrent de les
obligacions amb Hisenda) en el termini de 10 dies a comptar des de la rebuda
de la present notificació. La no aportació de l’esmentada documentació

Número: 2021-0009 Data: 21/05/2021

Favorable
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1.3 Serveis d’Urbanisme, Obres i Activitats - Expedient 244/2021. Llicències
d'Ocupació

ACTA JUNTA JGL

Sisè.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada.”

Tercer.- APROVAR la liquidació número 2177000007 per un import de
600,00.-euros corresponent a la taxa per parades situades en terrenys d’ús
públic, sense perjudici de les que es puguin generar després de la
comprovació d’amidament per part dels Serveis Tècnics (La Llauneta).
Quart.- APROVAR la liquidació número 2177000011 per un import de
900,00.-euros corresponent a la taxa per parades situades en terrenys d’ús
públic, sense perjudici de les que es puguin generar després de la
comprovació d’amidament per part dels Serveis Tècnics (Creps).
Cinquè.- COMUNICAR a la persona interessada que haurà de personar-se a
l’Ajuntament per tal d’obtenir una tarja identificativa que haurà de col·locar en
un lloc visible de la parada.
Sisè.- DONAR TRASLLAT d’aquest acord al servei de Recaptació i a la
Policia Municipal pel seu coneixement i efectes.
Setè.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada.”
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Segon.- INFORMAR que l’interessat està obligat a complir amb totes les
mesures sanitàries, de seguretat i de distanciament marcades per l’estat
d’alarma i la fase que pertoqui.

ACTA JUNTA JGL

suposarà la revocació de la present llicència d’ocupació de via pública. Caldrà
disposar de la documentació esmentada, juntament amb la llicència
d’ocupació de via pública a la parada, durant tot l’estiu.
-Al compliment de l’horari establert, de 20 a 24 h (horari condicionat a les
exigències marcades per l’estat d’alarma i la fase que pertoqui). El seu
incompliment suposarà la revocació de la present llicència. No obstant, es
permetrà començar a muntar les parades 30 minuts abans de l’hora
establerta.
-Al previ pagament de les taxes establertes per ocupació de via pública.
-L’emplaçament i l’amidament l’efectuaran els Serveis Tècnics Municipals.
-Els beneficiaris estaran obligats al compliment de les obligacions
corresponents en relació a mercaderies, venda ambulant i, si cal, sanitat i
alimentària.
-Els beneficiaris de l’autorització seran responsables de la neteja de l’entorn de
la instal·lació.
-Un cop instal·lada la parada hauran de retirar els vehicles del Passeig Marítim.
-Es fa avinent que, com en anys anteriors, l’Ajuntament no facilitarà electricitat
per a les parades.
-Quan motius d’interès municipal ho facin necessari, haurà de retirar l’element
d’ocupació.
-La present autorització no suposa la pròrroga de la mateixa per a anys
posteriors.
-Els dies puntuals que el Passeig Marítim estigui ocupat per algun col·lectiu
firaire, o qualsevol altre tipus d’activitat municipal, s’haurà de compartir l’espai.
Això pot suposar un canvi d’ubicació de les parades habituals.

1.3 URBANISME, OBRES I ACTIVITATS Expedient 2536/2020. Llicències
Urbanístiques
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

David Batlle Ruiz, actuant en nom i representació de Ruth Ortega Casero,
mitjançant escrit 2020-E-RE-3259, de data 18 de desembre de 2020, ha
sol·licitat llicència municipal per reforma i ampliació d'un pis, situat al carrer
Gardissó,
1,
1r,
amb
la
referència
cadastral
número
2703124EG1920S0003HR.

En cas que es volguessin realitzar treballs en façana, serien motiu d’una altra
llicència.
Al finalitzar l’obra caldrà presentar el certificat conforme s’han protegit al foc
correctament els diferents elements estructurals realitzats amb acer.
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 s’hauran de col.locar 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.

Número: 2021-0009 Data: 21/05/2021

Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- CONCEDIR a Ruth Ortega Casero, llicència municipal per reforma i
ampliació d'un pis, a la finca situada al Gardissó, 1, d'acord amb el projecte
obrant a l'expedient subscrit per l'arquitecte David Batlle Ruiz, visat en data 17
de desembre de 2020 i número 2020402458.
La llicència queda condicionada al compliment dels condicionants generals i
els particulars següents:
Abans d'iniciar les obres caldrà presentar:
.- Un aval per un import de 3.600,00.- euros com a garantia de urbanització.
.- El document d'acceptació d'un dipòsit signat per un gestor de residus
autoritzat, el qual garanteixi la correcte destinació dels residus separats per
tipus. En aquest document s'ha de fer constar el codi del gestor, el domicili de
l'obra i l'import del dipòsit.

Codi Validació: 4WKAMY63MXZ5F5WNEW2MRDRJZ | Verificació: https://llanca.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 23 de 37

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.

ACTA JUNTA JGL

L'arquitecte assessor municipal, en data 29 d’abril de 2021, ha emès informe
favorable amb condicionants.

Els aparells exteriors d’aire condicionat, caldrà col·locar-los que no siguin
visibles des de el carrer i que no generin molèsties als veïns. En cas de
modificar la seva posició, caldrà presentar el corresponent plànol modificat.
En cas que l´obra estigués afectada per les normatives que regulen les xarxes
de serveis, caldrà convertir la seva regulació amb la companyia corresponent i
aportar una còpia del conveni a l´Ajuntament, per a la seva revisió.
Segon.- APROVAR la liquidació número 2105000118 per un import de
2.294,59.- euros, corresponent a l'impost sobre construccions, instal·lacions i
obres.

Sisè.- DONAR-NE TRASLLAT a la policia local

1.3 Serveis d’Urbanisme, Obres i Activitats - Expedient 651/2021. Llicències
d'Ocupació
Desfavorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

"LUCIA SALVA FERNANDEZ, mitjançant escrit RE 2021-E-RC-784, de data
23/03/2021 sol·licita ocupació de via pública per una food truck de menjar
durant la temporada d’estiu al Passeig Marítim de Llançà.
D’acord amb el Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el
reglament del patrimoni dels ens locals, la via pública és un bé de domini
públic de competència municipal i, per tant, és competència de l’Alcalde
regular-ne l’ús.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- DENEGAR la llicència a LUCIA SALVA FERNANDEZ per instal·lar
una food truck de menjar al Passeig Marítim, els mesos de juliol i agost, atès
que no es preveu la venta d’aquest tipus de producte i el lloc on es sol·licita
instal·lar-la, no hi ha prou espai.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a la persona interessada.”
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Cinquè.- NOTIFICAR el present acord a l'interessat.

ACTA JUNTA JGL

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.

Número: 2021-0009 Data: 21/05/2021

Tercer.- APROVAR la liquidació número 2163000130 per un import de
370,10.- euros, corresponent a la taxa administrativa.

1.3 Serveis d’Urbanisme, Obres i Activitats - Expedient 544/2021. Llicències
d'Ocupació
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

"PAU MASNOU JULIÀ, mitjançant escrit RE 2021-E-RC-612, de data
10/03/2021, sol·licita llicència d’ocupació de via pública per instal·lar una
parada de tir (9m de llarg x 2,20m d’ample) a l’aparcament del port durant la
temporada d’estiu.

Primer.- CONCEDIR llicència a Pau Masnou Julià per instal·lar una parada de
tir (9m de llarg x 2,20m d’ample) a l’aparcament del port (mateixa ubicació que
en la temporada 2020) des del 15 de juny al 31 d’agost d’enguany. L’efectivitat
de la present autorització queda sotmesa al compliment de les següents
condicions:
-A l’aportació del rebut de pagament de l’assegurança de responsabilitat civil de
la parada i de la còpia del pagament d’autònoms (o document que acrediti que
es forma part d’una cooperativa o similar i que s’està al corrent de les
obligacions amb Hisenda) en el termini de 10 dies a comptar des de la rebuda
de la present notificació. La no aportació de l’esmentada documentació
suposarà la revocació de la present llicència d’ocupació de via pública. Caldrà
disposar de la documentació esmentada, juntament amb la llicència
d’ocupació de via pública a la parada, durant tot l’estiu.
-Al compliment de l’horari establert, de 20 a 24 h (horari condicionat a les
exigències marcades per l’estat d’alarma i la fase que pertoqui). El seu
incompliment suposarà la revocació de la present llicència. No obstant, es
permetrà començar a muntar les parades 30 minuts abans de l’hora
establerta.
-Al previ pagament de les taxes establertes per ocupació de via pública.
-L’emplaçament i l’amidament l’efectuaran els Serveis Tècnics Municipals.
-Els beneficiaris estaran obligats al compliment de les obligacions
corresponents en relació a mercaderies, venda ambulant i, si cal, sanitat i
alimentària.
-Els beneficiaris de l’autorització seran responsables de la neteja de l’entorn de
la instal·lació.
-Un cop instal·lada la parada hauran de retirar els vehicles del Passeig Marítim.
-Es fa avinent que, com en anys anteriors, l’Ajuntament no facilitarà electricitat
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ACORDA:

ACTA JUNTA JGL

Per tot això, la Junta de Govern Local

Número: 2021-0009 Data: 21/05/2021

D’acord amb el Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el
reglament del patrimoni dels ens locals, la via pública és un bé de domini
públic de competència municipal i, per tant, és competència de l’Alcalde
regular-ne l’ús.

per a les parades.
-Quan motius d’interès municipal ho facin necessari, haurà de retirar l’element
d’ocupació.
-La present autorització no suposa la pròrroga de la mateixa per a anys
posteriors.
-Els dies puntuals que el Passeig Marítim estigui ocupat per algun col·lectiu
firaire, o qualsevol altre tipus d’activitat municipal, s’haurà de compartir l’espai.
Això pot suposar un canvi d’ubicació de les parades habituals.

Quart.- APROVAR la liquidació número 2177000010 per un import de 787,50.euros corresponent a la taxa de l’espai reservat al voltant de parades situades
en terrenys d’ús públic, sense perjudici de les que es puguin generar després
de la comprovació d’amidament per part dels Serveis Tècnics.
Cinquè.- COMUNICAR a la persona interessada que haurà de personar-se a
l’Ajuntament per tal d’obtenir una tarja identificativa que haurà de col·locar en
un lloc visible de la parada.
Sisè.- DONAR TRASLLAT d’aquest acord al servei de Recaptació i a la
Policia Municipal pel seu coneixement i efectes.

ACTA JUNTA JGL

Tercer.- APROVAR la liquidació número 2177000009 per un import de
1.485,00.-euros corresponent a la taxa per parades situades en terrenys d’ús
públic, sense perjudici de les que es puguin generar després de la
comprovació d’amidament per part dels Serveis Tècnics.

Número: 2021-0009 Data: 21/05/2021

Segon.- INFORMAR que l’interessat està obligat a complir amb totes les
mesures sanitàries, de seguretat i de distanciament marcades per l’estat
d’alarma i la fase que pertoqui.

1.4 - Serveis de Promoció Econòmica. Expedient 825/2021. Subvencions per
Concurrència Competitiva
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, es procedeix a convocar una
línia 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
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Setè.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada.”

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 10.000.-€ amb
càrrec a l’aplicació pressupostària número 2021/432.48.
La legislació aplicable és la següent:

Per tot, la Junta de Govern Local

Número: 2021-0009 Data: 21/05/2021

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.

ACTA JUNTA JGL

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

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.
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ACORDA:

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.

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

1.5- INTERIOR - Expedient 752/2021. Llicències d'Ocupació - reserva
estacionament diversitat funcional C/Empordà,2
Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“Albert Moral Soler, mitjançant escrit amb registre d’entrada 2021-E-RC-960,

en data 9 d’abril de 2021, ha sol·licitat que es pinti una plaça per a persones
amb diversitat funcional al carrer Empordà, 2. Adjunta la còpia de la targeta
blava d'aparcament que disposen les persones amb diversitat funcional.
La Policia Local, en data 26 d’abril de 2021, ha emès informe favorable, que
consta a l'expedient.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- ESTIMAR la sol·licitud de Albert Moral Soler, referent a pintar una
plaça d'estacionament per a persones amb diversitat funcional al carrer
Empordà, 2. Els treballs de pintura i senyalització aniran a càrrec de la
Brigada Municipal.
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Favorable

Número: 2021-0009 Data: 21/05/2021

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.

ACTA JUNTA JGL

Quart.- AUTORITZAR el crèdit i la despesa destinada a aquesta subvenció i
DOTAR una borsa per import màxim de 10.000.-€ amb càrrec a l’aplicació
pressupostària número 2021/432.48 del Pressupost del 2021.

Quart.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada.”

1.5 - INTERIOR - Expedient 827/2021. Llicències d'Ocupació - Gual i reserva de
la via pública C/Cau del Llop, 17
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“Mercè Basco Moli, mitjançant escrit, amb registre d’entrada 2021-E-RC-1057,

de data 19 d’abril 2021, sol·licitant llicència per col·locar una placa de gual al

Número: 2021-0009 Data: 21/05/2021

Tercer.- DONAR TRASLLAT de l'acord al Cap de la Brigada Municipal als
efectes que puguin realitzar els treballs de pintura i senyalització. S’hauria de
senyalitzar, al C/Empordà, davant del núm. 2, abans del gual núm. 201, costat
esquerra, sentit Passeig Marítim, i d’acord amb l’Ordre VIV/561/2010, d’1 de
febrer, estableix les dimensions i característiques que han de regular la
senyalització per aquest tipus de reserva d’estacionament, així com col·locar
la corresponent senyal d’estacionament prohibit R-308 amb la placa
complementaria de “Excepte minusvàlid”, tal i com es fa constar a l’informe de
la Policia Local.
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1-La targeta serà estrictament personal i només podrà esser utilitzada quan el
seu titular sigui transportat en el vehicle, o aquest sigui conduït per la persona
amb mobilitat reduïda titular d'aquesta.
2-La targeta s'haurà de col·locar en el parabrises davanter, de tal forma que el
seu anvers sigui llegible des de l'exterior del vehicle, i exposar-se pel seu
control si l'autoritat competent així ho requerís.
3-El titular de la targeta haurà de complir les indicacions de la Policia Local en
la interpretació de les condicions discrecionals i/o específiques de cada
municipi.
4-La targeta només dona autorització per estacionar a les zones pintades d'ús
per a persones amb mobilitat reduïda que hi ha en tot el municipi. També en
les zones de càrrega i descàrrega i altres llocs on no es pertorbi, ni es posi en
perill, la circulació de vehicles ni la de vianants.
5-Queda completament prohibit estacionar en zones reservades a
l'estacionament de determinats usuaris, com taxis, autobusos, ciclomotors i
motocicletes, bicicletes, etc.; així com a les voreres i els passos de vianants.
6-Resta prohibit estacionar en zones senyalitzades temporalment per aquesta
Policia Local, en motiu de reserva de la via pública, per qualsevol acte o
esdeveniment que requereixi tal actuació.
7.- En cas que hi hagi algun canvi respecte a la situació que ha motivat la
sol·licitud, com ara un canvi de domicili, s’hauria de comunicar a aquest
Ajuntament.

ACTA JUNTA JGL

Segon.- INFORMAR a la persona interessada que la utilització de places no
nominatives, només es podrà realitzar per persones que disposin de la targeta
acreditativa de discapacitat i amb els següents condicionants:

seu garatge, situat al carrer Cau del Llop, 17, i que es pinti la reserva de via
pública a tots dos costats de la porta del garatge.
La Policia Municipal, en data 26 d’abril de 2021, 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, la Junta de Govern Local

1.- Número 2102018517, per un import de 63,05.- €, corresponent a la placa
de gual número 1131 i als tràmits administratius.
2.- Número 2102018518, per un import de 12,23.- €, corresponent a una
tercera part de la taxa anual per la placa de gual esmentada.
3.- Número 2102018520, per un import de 6,11.- €, corresponent a una
tercera part de la taxa anual per la línia groga esmentada.
4.- Número 2102018519, per un import de 75,00.- €, corresponent la
senyalització amb pintura groga.
Tercer.- ENCARREGAR a la Brigada Municipal que pinti una línia groga de 1
metre, a cada costat de la porta del garatge situat al carrer Cau del Llop, 17.
Quart.- DONAR TRASLLAT al Servei de Recaptació i al cap de la Brigada
Municipal als efectes pertinents.
Cinquè.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada.”

1.5.- INTERIOR - Expedient 800/2021. Llicències d'Ocupació - Gual c/Era, 21
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“Núria Palmada Manera, mitjançant escrit amb registre d’entrada 2021-E-RC-

1018, de data 15 d’abril de 2021, ha sol·licitat llicència per col·locar una placa

Número: 2021-0009 Data: 21/05/2021

Segon.- APROVAR les liquidacions que es relacionen:
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Primer.- CONCEDIR llicència a Mercè Basco Moli, per col·locar una placa de
gual al carrer Cau del Llop,17, i pintar una línia groga de 1 metre de llargada a
cada costat de la porta del garatge, per tal de poder maniobrar amb el vehicle,
previ pagament de la taxa corresponent i supeditada al compliment de les
condicions adjuntes a l'acord.

ACTA JUNTA JGL

ACORDA:

de gual al garatge de carrer L'Era, 21.
La Policia Local, en data 26 d’abril de 2021, 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, la Junta de Govern Local

Segon.- APROVAR les liquidacions que es relacionen:
1. Número 21020018513, per un import de 63,05.- €, corresponent a la placa
de gual número 1130 i als tràmits administratius.
2. Número 2102018514, per un import de 12,23.- €, corresponent a tres
trimestres de la taxa anual per la placa de gual esmentada.
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada.
Quart.- DONAR TRASLLAT al Servei de Recaptació”

ACTA JUNTA JGL

Primer.- CONCEDIR llicència a Núria Palmada Manera, per col·locar una
placa de gual al carrer L'Era, 22, previ pagament de la taxa corresponent i
supeditada al compliment de les condicions adjuntes a l’acord.

Número: 2021-0009 Data: 21/05/2021

ACORDA:

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“René Pinel, mitjançant escrit amb registre d’entrada 2021-E-RC-1042, de

data 16 d’abril de 2021, ha sol·licitat llicència per col·locar una placa de gual
al seu garatge de carrer Gavines, 4.
La Policia Local, en data 29 d’abril de 2021, 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, la Junta de Govern Local
ACORDA:
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1.5- INTERIOR -Expedient 812/2021. Llicències d'Ocupació-Gual c/Gavines, 4

Primer.- CONCEDIR llicència a René Pinel, per col·locar una placa de gual al
carrer Gavines, 4, previ pagament de la taxa corresponent i supeditada al
compliment de les condicions adjuntes a l’acord.
Segon.- APROVAR les liquidacions que es relacionen:
1. Número 2102018521, per un import de 63,05.- €, corresponent a la placa
de gual número 1132 i als tràmits administratius.
2. Número 2102018522, per un import de 18,68.- €, corresponent a tres
trimestres de la taxa anual per la placa de gual esmentada.
Tercer.- DONAR TRASLLAT al Servei de Recaptació.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“Youssef Alem Mbida, mitjançant escrit amb registre d’entrada 2021-E-RE-

949, de data 20 d’abril de 2021, ha sol·licitat llicència perquè es pinti una
reserva de via pública davant del gual situat al carrer Canigó, 20, així com que
es pinti una reserva de via pública davant de l’entrada de l’habitatge, atès que
la vorera és molt estreta i si hi ha vehicles estacionats al davant, dificulta
l’entrada al domicili.

ACTA JUNTA JGL

1.5- INTERIOR - Expedient 837/2021. Llicències d'Ocupació - reserva via pública
entrada domicili c/Canigó, 20

Número: 2021-0009 Data: 21/05/2021

Quart.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada.”

L'òrgan competent per a resoldre les sol·licituds de llicències és l'AlcaldePresident de la Corporació d'acord amb el que disposa l'article 21.1.q) de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, que va
delegar la facultat a la Junta de Govern Local.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- DESESTIMAR la petició a Youssef Alem Mbida, per pintar una
reserva de via pública davant del la porta del garatge, atès que la prohibició
d’estacionar el vehicle davant del gual, ja ve donada per la pròpia placa de
gual, tal i com es fa constar a l’informe emès per la Policia Local.
Segon.- ESTIMAR la petició de Youssef Alem Mbida per pintar una reserva de
la via pública, a davant de la porta d’entrada del domicili situat al C/Canigó,
20, atès que la vorera davant de l’immoble té una amplada de 0,45m i hi ha un
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La Policia Municipal, en data 29 d’abril de 2021, ha emès un informe que
consta a l'expedient.

fanal al mig de la vorera la qual la fa impracticable. Els treballs de pintura
aniran a càrrec de la Brigada Municipal.
Tercer.- ENCARREGAR a la Brigada Municipal que pinti una línia groga de 1
metre de llarg per 0,20 m d’ample, en línia amb les places d’estacionament,
davant de la porta d’entrada al habitatge situat al c/Canigó, 20.
Quart.-. DONAR TRASLLAT al cap de la Brigada Municipal als efectes
pertinents.
Cinquè.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada.”

“Des de la Regidoria d’Infraestructures de l’Ajuntament de Llançà s’ha detectat

que la Unitat de Carreteres de l’Estat a Girona, Ministeri de Foment, han
instal·lat unes senyals d’alerta per revolt perillós a tota la carretera, una de les
quals tapava el cartell d’arribada al municipi de turisme, tal i com s’ha fet
constar a l’informe de l’arquitecte tècnic de data 9 d’octubre de 2020.
En data 15 d’octubre, mitjançant RS 2020-S-RC-1458, s’ha sol·licitat a la
Unidad de Carreteras en Girona del Ministerio de Transportes, Movilidad y
agenda Urbana, que s’executéssin els treballs necessaris per solucionar
aquesta deficiència i que, de no poder realitzar els treballs de canvi d’ubicació
de la senyal que obstaculitza la visió, se’ns comuniques en quin punt
quilomètric podem reubicar el cartell que dona la benvinguda al municipi.
En data de 20 de gener, es va rebre de la Unidad de Carreteras en Girona del
Ministerio de Transportes, Movilidad y agenda Urbana, un ofici en el qual
exposaven que els panell direccionals responen a una millora en la
senyalització i abalisament de les corbes de la carretera N-260 i que per tant
responen a criteris de seguretat i vial i que el cartell de benvinguda al
municipi, és un cartell informatiu que no és de titularitat del ministeri i que el
seu desplaçament correspon a l’Ajuntament.
Que en el mateix punt també esmenta que no se sap si l’esmentat cartell es
va col·locar amb autorització o no, dient que, correspon a l’Ajuntament el
desplaçament o la retirada, en el cas de no disposar d’autorització.
Que un cop havent estudiat el lloc, l’arquitecte tècnic municipal ha emès
informe exposant que el lloc més idoni i que no crearà interferències en els
panells direccionals col·locats, és just un cop passat el trencant que va cap a
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Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA JUNTA JGL

Favorable

Número: 2021-0009 Data: 21/05/2021

2.3 SERVEIS I INFRAESTRUCTURES. Exp.2026/2020 Nova ubicació del cartell
de benvinguda del municipi de Llançà

la riera, tal i com s’observa a la fotografia adjunta a l’informe tècnic. .
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- APROVAR el desplaçament del cartell que dona la benvinguda al
municipi de Llançà per instal·lar-lo a l’emplaçament proposat.
Segon.- SOL·LICITAR l’autorització corresponent a la Unitat de Carreteres de
l’Estat a Girona.
Tercer.- Obtinguda l’autorització, ENCARREGAR a la Brigada Municipal la
realització dels treballs de canvi d’ubicació de la senyalització en qüestió.”

"MARTA CASAS CORNELLA, actuant en nom i representació de NUTRILAB
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, mitjançant escrit RE 2021-ERE-1041, de data 28/04/2021 10:44, presenta Butlletí análisis d’aliments de la
Llar d’infants “El Patinet” de Llançà corresponent al mes d’abril de 2021, amb
un resultat d’acceptable.
Per tot això, la 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.”

5.2 BENESTAR SOCIAL Expedient 796/2021. Tallers de memòria i gimnàs per a
la gent gran, tardor 2021
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“ L’Àrea de Benestar del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, en escrit RE

núm. 2021-E-RC-1020 de data 15-04-2021, proposa la continuïtat de
realització dels tallers de memòria i de gimnàstica del “Programa d’Atenció i
Prevenció a la Dependència”, durant la tardor d’enguany per fomentar un
envelliment actiu i saludable.
És d’interès municipal la realització dels dos tallers de memòria i dos de
gimnàstica per al Casal municipal del Pensionista, aquesta tardor, amb un
cost total de 1800 €.

Número: 2021-0009 Data: 21/05/2021

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
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Favorable

ACTA JUNTA JGL

2.4 Ensenyament. Expedient 970/2021. Butlletí anàlisi llar infants més d'abril

Consta a l’expedient informe de la Interventora acctal. que hi ha consignació a
l’aplicació pressupostària núm. 2021/231.465 del Pressupost Municipal, per
realitzar-hi aquests tallers.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- SOL.LICITAR al Consell Comarcal de l’Alt Empordà la realització de
dos tallers de memòria i dos de gimnàstica , inclosos en el “Programa
d’Atenció i Prevenció a la Dependència” aquesta tardor, al Casal Municipal del
Pensionista.

B) ASSUMPTES URGENTS

L’Alcalde proposa votar la urgència de votar els 2 assumptes conclosos, per
incloure’ls a l’ordre del dia de la sessió.
Per unanimitat, s’aprova incloure els dos assumptes que segueixen:
ASSUMPTE URGE 1.3 Serveis d’Urbanisme, Obres i Activitats - Expedient
1039/2021. Llicències d'Ocupació
Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

"MARIA JOSÉ RODRIGUEZ FUENTES, mitjançant escrit RE 2021-E-RC1089, de data 30/04/2021 sol·licita ocupació de via pública per una food truck
d’entrepans i begudes durant la temporada d’estiu al Passeig Marítim de
Llançà.
D’acord amb el Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el
reglament del patrimoni dels ens locals, la via pública és un bé de domini
públic de competència municipal i, per tant, és competència de l’Alcalde
regular-ne l’ús.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- DENEGAR la llicència a MARIA JOSÉ RODRÍGUEZ FUENTES per
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Desfavorable

ACTA JUNTA JGL

Tercer.- TRASLLADAR el present acord al CCAE i a l’Àrea d’intervenció
municipal. “

Número: 2021-0009 Data: 21/05/2021

Segon.- APROVAR la despesa de 1.800 € amb càrrec a l’aplicació
pressupostària núm. 2021/231.465 del Pressupost Municipal.

instal·lar una food truck al Passeig Marítim, els mesos de juliol i agost, atès
que no es preveu la venta d’aquest tipus de producte i el lloc on es sol·licita
instal·lar-la, no hi ha prou espai.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a la persona interessada.”

ASSUMPTE URGENT 4.4. Serveis d'esports. Exp.1016/2021. Modificació
contracte Casal esportiu
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

En data 3 de maig de 2021, l’empresa Diversport, S.L. com a contractista,
sol·licita s’ampliï l’edat permesa per les inscripcions al Casal esportiu als
infants de 7 anys, per necessitats manifestades de les famílies del municipi.
El Plec de prescripcions tècniques del contracte assenyala en la seva clàusula
primera que el Casal esportiu està dirigit a infants d’edats compreses entre els
8 i els 15 anys.
Pel responsable del contracte s’ha emès informe favorable a la modificació del
contracte, fent constar que existeix un buit que afecta els menors en edat
escolar que cursen primer de primària i consta l’interès manifestat per les
famílies afectades.
Que existeixen raons d’interès públic per causes no imputables al contractista,
i no suposa alteració significativa de la naturalesa de l’objecte contractual,
mantenint-se la identitat del contracte en si mateix, i no afecta al règim
econòmic del contracte.
La modificació contractual es considera no substancial d’acord amb el previst
a l’art. 205.2.c), i el contractista l’insta i l’accepta.
Examinada la documentació que l'acompanya, i de conformitat amb allò que

Número: 2021-0009 Data: 21/05/2021

La Junta de Govern Local en sessió de data 11 de febrer de 2021 va aprovar
la pròrroga del contracte, per la temporada d’estiu 2021, de conformitat amb
allò establert a la clàusula quarta del Plec de Clàusules Administratives que
regeix el contracte.
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el contracte del Servei de Casal d’esportiu a l’empresa Diversport, S.L., per
ser l’oferta econòmicament més avantatjoses d’acord amb els criteris
d’adjudicació establerts a la clàusula 14èna del Plec de clàusules
administratives, i subjecte al Plec de Clàusules Administratives Particulars, al
Plec de Prescripcions Tècniques i a la seva oferta, per un preu de 26.883,17 €
sense impostos i 5.645,47 € d’IVA, el que fa un total de 32.528,64 € IVA inclòs,
pel termini d’un any amb possibilitat de pròrrogues per 2 anys més.

ACTA JUNTA JGL

“ La Junta de Govern Local en sessió de data 18 de juny de 2020, va adjudicar

s'ha fixat en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, la Junta de
Govern Local
ACORDA:
Primer.- APROVAR l’expedient per la modificació del contracte de gestió del
Casal esportiu, el qual no afecta al règim econòmic del contracte.
El Casal esportiu anirà dirigit a infants d’edats compreses entre els 7 i els 15
anys, quedant modificat el Plec de prescripcions tècniques en aquest sentit.
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Segon.- NOTIFICAR el present acord al contractista Diversport, S.L. i citar-lo
per a la formalització de la modificació del contracte.

