Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2019/26

Junta de Govern Local

Ordinària

Data

23 / de setembre / 2019

Durada

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

Lloc

Sala de Juntes

Presidida per

Francesc Guisset i Lagresa

Secretari

Carles Fita i Alegre

Nom i Cognoms

Assisteix

Carles Fita i Alegre

SÍ

Elsa Rodríguez Castaño

SÍ

Francesc Guisset i Lagresa

SÍ

Juanjo Serrán Báez

SÍ

Núria Escarpanter i Olivet

SÍ

Sara Gutiérrez Giner

SÍ

Sílvia Barris Roca

SÍ

Sònia Sarola Vila

SÍ

Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President obre la
sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia

A) PART RESOLUTIVA
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Tipus de convocatòria

Número: 2019-0026 Data: 07/10/2019

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA JUNTA JGL

Francesc Guisset i Lagresa (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 07/10/2019
HASH: 7acd15eded20ff6f6d60a4ce3c670bd5

Carles Fita i Alegre (1 de 2)
Secretari General
Data Signatura: 07/10/2019
HASH: c6c8b4b890eec2123365dc3ae52cdaac

ACTA

Aprovació de l'acta de la sessió anterior, de data 5-09-2019
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Llegida l'acta de la sessió anterior, de data 5-09-2019, que ha estat tramesa
junt amb la convocatòria, s'aprova per unanimitat.

1.1 SERVEIS D'ALCALDIA. Finca Sr. Josep Caula
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

La Junta de Govern Local en data 25 de març de 2019, va acordar autoritzar
la segregació i adquisició d’una porció de 42,60 m2, de conformitat amb
l’informe dels Serveis Tècnics Municipals. Un cop replantejada l’actuació
sobre el terreny ha resultat que la porció objecte de segregació i compra era
en realitat de 31,25 m2, el que fa necessari revocar l’anterior acord i adoptarne el present adaptat a les necessitats reals.
Els Serveis Tècnics Municipals han emès informe tècnic pericial sobre el valor
de la part de la finca urbana situada al carrer Nicolàs Salmerón del municipi
de Llançà, i els danys i perjudicis ocasionats, per un total de 4.448,46 €.

ACTA JUNTA JGL

situada al carrer Nicolàs Salmerón 38, propietat de ple dret del Sr. Josep
Caula Planellas, per tal d’executar les obres de reurbanització del carrer
Nicolàs Salmerón d’acord amb el Projecte d’obres redactat pels serveis
tècnics d’aquesta Corporació.

Número: 2019-0026 Data: 07/10/2019

“L’Ajuntament de Llançà està interessat en adquirir una porció de la finca

La Intervenció Municipal ha emès Informe favorable assenyalant que consta
consignació suficient per atendre la despesa en el Pressupost Municipal per a
l’exercici 2019, amb càrrec a l’aplicació pressupostària número
2019/920.600.04.
Per això, la Junta de Govern Local ACORDA:
Primer.- CONDEDIR a Josep Caula Planellas llicència per segregar 31,25 m 2
no edificables, de la finca matriu, amb referència cadastral
2302310EG1920S0001LW, situats a la part de la finca que ocupa el carrer
Salmerón.
La finca matriu està Inscrita al Registre de la Propietat Roses-2, al Tom 1.654,
llibre 47 de Llançà. Foli 27, finca 2382, inscripció 4ª.
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El Secretari ha emès Informe de la legislació aplicable i del procediment a
seguir.

Practicada l’anterior segregació la descripció de la finca matriu serà la
següent:
“ Carrer Salmerón núm 38 - Solar qualificat com a Zona de nucli antic clau 1a,

situada en el terme municipal de Llançà, de superfície de 416,75 m2, dels
quals la casa ocupa 90m2; la part frontal de la finca limita amb el carrer
Nicolàs Salmerón; la part dreta amb la finca número 34 del mateix carrer; i la
part del fons amb la finca de Teresa Company Serra i part de la finca de
Rosas-Rinaldos, SL.”
La porció de la finca segregada és descriu de la següent manera:

L'immoble s'adquireix lliure de càrregues, gravàmens i arrendaments i al
corrent en el pagament de Tributs.
Tercer.- DISPOSAR la corresponent despesa en l’aplicació pressupostària
núm. 2019/920.600.04 del Pressupost Municipal per a l’exercici 2019.
Quart.- DESTINAR la parcel·la adquirida a l’eixamplament del carrer Nicolàs
Salmerón, amb la classificació jurídica de béns de domini públic afectes a l’ús
públic, d´acord amb els articles 2, 3 i 4 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre,
pel qual s’aprova el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals.
Cinquè.- FACULTAR l’Alcalde-President perquè signi quants documents
públics i privats siguin necessaris per a l’execució del present acord.
Sisè.- NOTIFICAR al propietari la present Resolució i citar-lo davant la
Notaria, en el seu moment, per signar la corresponent escriptura.

1.2 SERVEIS D'HISENDA -Expedient 2402/2019. Proposta de Despesa
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
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Segon.- ADQUIRIR la porció segregada de 31,25 m 2 de la finca situada al
carrer Nicolàs Salmerón núm. 38 de Llançà, propietat del Sr. Josep Caula
Planellas, sense que això suposi la disminució de l’edificabilitat, pel preu de
QUATRE MIL DOS-CENTS SETZE, AMB SEIXANTA-DOS EUROS (4.216,62
€), I REVOCAR l’acord de la Junta de Govern Local en data 25 de març de
2019, d’adquisició d’una porció de 42,60 m2.

ACTA JUNTA JGL

superfície 31,25 m2 que limita amb el carrer Nicolàs Salmerón en tots els seus
extrem a excepció de la part del fons que limita amb la finca núm. 38 del
mencionat carrer.”

Número: 2019-0026 Data: 07/10/2019

“Terreny no edificable destinat a vialitat del carrer Nicolàs Salmerón de

“En data 29 d’agost de 2019, el senyor Andreu Masferrer i Clariana, actuant

en nom i representació de SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento,
S.A., arrendatària del Servei Municipal d’Abastament d’Aigua Potable de
Llançà, va presentar escrit amb registre d’entrada número 6168, mitjançant el
que sol.licita l’aprovació de la liquidació corresponent al 2n trimestre de 2019
que té un saldo favorable a l’Ajuntament per import de 30.475,58.-€
Un cop revisada la liquidació presentada, s’ha informat favorablement pels
serveis econòmics.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local adopta el següent

Segon.- NOTIFICAR el present acord a l’interessat i DONAR TRASLLAT del
mateix al departament de Tresoreria.”

1. 2 Serveis d’Hisenda Expedient 2525/2019. APROVACIO FACTURES PER
JUNTA
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“Des de la Junta del 5 de setembre de 2019, s’han generat les següents

ACTA JUNTA JGL

Primer.- APROVAR la liquidació presentada per SOREA, Sociedad Regional
de Abastecimiento, S.A., corresponent al 2n trimestre de 2019, que té un
saldo favorable per l’Ajuntament per import de 30.475,58.-€.

Número: 2019-0026 Data: 07/10/2019

ACORD

Consell Comarcal de l’Alt Empordà, amb registre d’entrada número 2019/6082
i per import de 34.582,89€, corresponent a la liquidació per utilització de
l’abocador comarcal durant el mes de juny.
Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., amb número de factura
19SM1627/1002119 per import de 67.517,35€ corresponent al servei de
recollida i neteja vial del mes d’agost.
Consell Comarcal de l’Alt Empordà, amb registre d’entrada número 2019/6180
i per import de 51.009,79€, corresponent a la liquidació per utilització de
l’abocador comarcal durant el mes de juliol.
Diego Perez Serralleria, S.L., amb el número de factura 495 per import de
38.439,70€ corresponent a la certificació número 1 per les obres de
l’ampliació del pavelló poliesportiu de Llançà.
Joaquin Gonzalez Carrillo obres y Construcciones, S.L., amb el número de
factura 866 per import de 22.981,24€ corresponent a la certificació número 2
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factures que necessiten ser aprovades per la Junta de Govern Local:

per la construcció d’uns nínxols al cementiri dels ximblars.
El número assignat a l’expedient és: 2525/2019.
De conformitat amb el que disposa l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003 de
28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Regim Local
de Catalunya, la competència de l’adopció de l’acord pertany a la Junta de
Govern Local per delegació de les funcions d’alcaldia.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local adopta el següent
ACORD:

Consell Comarcal de l’Alt Empordà, amb registre d’entrada número 2019/6180
i per import de 51.009,79€, corresponent a la liquidació per utilització de
l’abocador comarcal durant el mes de juliol.
Diego Perez Serralleria, S.L., amb el número de factura 495 per import de
38.439,70€ corresponent a la certificació número 1 per les obres de
l’ampliació del pavelló poliesportiu de Llançà.
Joaquin Gonzalez Carrillo obres y Construcciones, S.L., amb el número de
factura 866 per import de 22.981,24€ corresponent a la certificació número 2
per la construcció d’uns nínxols al cementiri dels ximblars.”

1.2.- HISENDA Expedient 2392/2019. Aprovació del Padró Fiscal
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

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

corresponent a la mensualitat d’agost de 2019, per un import de 6.467,34.-€,
que comença pel rebut número 1933000149 a nom del Sr. Joaquim Anglada
Garcia, i que acaba pel rebut número 1933000172 a nom del Sr. André
Willers.
El número assignat a l’expedient és: 2392/2019.

Número: 2019-0026 Data: 07/10/2019

Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., amb número de factura
19SM1627/1002119 per import de 67.517,35€ corresponent al servei de
recollida i neteja vial del mes d’agost.
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Consell Comarcal de l’Alt Empordà, amb registre d’entrada número 2019/6082
i per import de 34.582,89€, corresponent a la liquidació per utilització de
l’abocador comarcal durant el mes de juny.

ACTA JUNTA JGL

Únic.- Aprovar les següents factures que s’han generat des de la junta del 5
de setembre de 2019:

Per tot això, aquesta Junta de Govern Local adopta el següent
ACORD
Primer. - APROVAR el padró de la Llar d’Infants corresponent a la mensualitat
d’agost de 2019, per un import de 6.467,34.-€, que comença pel rebut número
1933000149 a nom del Sr. Joaquim Anglada Garcia, i que acaba pel rebut
número 1933000172 a nom del Sr. André Willers.
Segon.- DONAR TRASLLAT al departament de Recaptació per a la seva
tramitació.”

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“En data 2 de setembre d’enguany, s’ha generat el padró de la Llar d’Infants

corresponent al menjador d’agost de 2019, per un import de 3.705,00.-€, que
comença pel rebut número 1951000608 a nom de la Sra. Miriam Acuña
Flores, i que acaba pel rebut número 1951000662 a nom del Sr. Sergio Vilas
Barbosa.
El número assignat a l’expedient és: 2379/2019.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local adopta el següent

ACTA JUNTA JGL

Favorable

Número: 2019-0026 Data: 07/10/2019

1.2.- HISENDA Expedient 2379/2019. Aprovació del Padró Fiscal

Primer. - APROVAR el padró de la Llar d’Infants corresponent al menjador
d’agost de 2019, per un import de 3.705,00.-€, que comença pel rebut número
1951000608 a nom de la Sra. Miriam Acuña Flores, i que acaba pel rebut
número 1951000662 a nom del Sr. Sergio Vilas Barbosa.
Segon.- DONAR TRASLLAT al departament de Recaptació per a la seva
tramitació.”

1.2.- HISENDA Expedient 2388/2019. Aprovació del Padró Fiscal
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

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

corresponent a la matrícula i a la mensualitat de setembre de 2019, per un
import de 10.613,50.-€, que comença pel rebut número 1951000663 a nom de
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ACORD

la Sra. Fatima Zahra Alem, i que acaba pel rebut número 1951000722 a nom
de la Sra. Macarena Viñales Grau.
El número assignat a l’expedient és: 2388/2019.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local adopta el següent
ACORD

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“Des de la Junta del 5 de setembre s’ha generat la següent factura que

necessita ser aprovada per la Junta de Govern Local:
Hier-Cons Empordà, S.L., amb número de factura 55 per import de
30.461,60€ corresponent a la certificació número 5 de la reurbanització del
carrer Nicolás Salmerón.
De conformitat amb el que disposa l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003 de
28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Regim Local
de Catalunya, la competència de l’adopció de l’acord pertany a la Junta de
Govern Local per delegació de les funcions d’alcaldia.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local adopta el següent
ACORD:
Únic.- Aprovar la següent factura per Junta de Govern Local:
Hier-Cons Empordà, S.L., amb número de factura 55 per import de
30.461,60€ corresponent a la certificació número 5 de la reurbanització del
carrer Nicolás Salmerón.”

1.2.- HISENDA Expedient 2557/2019. Aprovació del Padró Fiscal
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
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1. 2 Serveis d’Hisenda - Expedient 2553/2019. aprovacio factura Hier-cons

ACTA JUNTA JGL

Segon.- DONAR TRASLLAT al departament de Recaptació per a la seva
tramitació.”

Número: 2019-0026 Data: 07/10/2019

Primer. - APROVAR el padró de la Llar d’Infants corresponent a la matrícula i
a la mensualitat de setembre de 2019, per un import de 10.613,50.-€, que
comença pel rebut número 1951000663 a nom de la Sra. Fatima Zahra Alem, i
que acaba pel rebut número 1951000722 a nom de la Sra. Macarena Viñales
Grau.

“En data 19 de setembre d’enguany, s’ha generat el padró del Casal Esportiu

corresponent al menjador d’agost de 2019, per un import de 675,60.-€, que
comença pel rebut número 1970000242 a nom de la Sra. Carolina Roig
Buscato, i que acaba pel rebut número 1970000256 a nom de la Sra.
Montserrat Casiñol Navarro.
El número assignat a l’expedient és: 2557/2019.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local adopta el següent
ACORD:

1.2.- HISENDA Expedient 2556/2019. Aprovació del Padró Fiscal
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“En data 19 de setembre d’enguany, s’ha generat el padró del Casal d’Estiu

corresponent al menjador d’agost de 2019, per un import de 3.652,40.-€, que
comença pel rebut número 1950000415 a nom de la Sra. Nadia Llombart
Rubio, i que acaba pel rebut número 1950000467 a nom de la Sra. Norah
Andrade Estrada.

Número: 2019-0026 Data: 07/10/2019

Segon.- DONAR TRASLLAT al departament de Recaptació per a la seva
tramitació.”

ACTA JUNTA JGL

Primer. - APROVAR el padró del Casal Esportiu corresponent al menjador
d’agost de 2019, per un import de 675,60.-€, que comença pel rebut número
1970000242 a nom de la Sra. Carolina Roig Buscato, i que acaba pel rebut
número 1970000256 a nom de la Sra. Montserrat Casiñol Navarro.

Per tot això, aquesta Junta de Govern Local adopta el següent
ACORD:
Primer. - APROVAR el padró del Casal d’Estiu corresponent al menjador
d’agost de 2019, per un import de 3.652,40.-€, que comença pel rebut número
1950000415 a nom de la Sra. Nadia Llombart Rubio, i que acaba pel rebut
número 1950000467 a nom de la Sra. Norah Andrade Estrada.
Segon.- DONAR TRASLLAT al departament de Recaptació per a la seva
tramitació.”
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El número assignat a l’expedient és: 2556/2019.

1.3- URBANISME, OBRES I ACTIVITAT- Expedient 2182/2019. Plaça per
persones amb diversitat funcional
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“S’han presentat diverses sol·licituds perquè es pinti una plaça d’aparcament

per a persones amb diversitat funcional a la carretera d’accés a la Platja de
Canyelles, tal i com estava pintada abans de realitzar l’asfaltat de la zona.

En data 7 d’agost de 2019, mitjançant escrit RE 2019-E-RC-5897, Willy
Seillier, ha sol·licitat una plaça d’aparcament per a persones amb
diversitat funcional a la carretera d’accés a la zona de Cap Ras, a la
Carretera de Sant Miquel de Colera, 28. Adjunta la còpia de la targeta
blava d’aparcament.

La Policia Local, en data 26 d’agost de 2019, ha emès un informe favorable,
fent constar que d’acord amb l’Ordre VIV/561/2010, d’1 de febrer, que
estableix les dimensions i característiques que han de regular la senyalització
per aquest tipus de reserva d’estacionament, la plaça per a persones amb
diversitat funcional s’haurà de pintar a la primera plaça d’estacionament a
continuació de la cruïlla amb el C/ Gaudí, corresponent al núm. 32 del C/ Sant
Miquel de Colera, ja que es la zona més propera a la platja de Canyelles,
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local adopta el següent
ACORD
Primer.- ESTIMAR les sol·licituds dels interessats que apareixen en la relació
adjunta al present acord, referents a pintar una plaça d’aparcament per a
persones amb diversitat funcional a la primera plaça d’estacionament, a
continuació de la cruïlla amb el C/ Gaudí, corresponent al núm. 32 del C/ Sant
Miquel de Colera.

Número: 2019-0026 Data: 07/10/2019
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Per aquesta raó es procedeix a l’acumulació de les peticions que s’exposaran
a continuació:
 En data 6 d’agost de 2019, mitjançant escrit RE 2019-E-RC-5877,
Eduard Ginesta Sendra, ha sol·licitat que es pinti una plaça
d’aparcament per a persones amb diversitat funcional a la carretera
d’accés a la Platja de Canyelles, tal i com estava pintada abans de
realitzar l’asfaltat de la zona. Adjunta la còpia de la targeta blava
d’aparcament.

ACTA JUNTA JGL

Segons disposa l’article 57 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques l’òrgan administratiu que
inicii 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.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“ La Junta de Govern Local en sessió de data 21 de desembre de 2018, va

adjudicar el contracte d’obres per la reurbanització del carrer Nicolàs
Salmerón de Llançà a l’empresa Hier Cons Empordà, S.L., per ser l’oferta
econòmicament
més
avantatjoses,
diversos
criteris
d’adjudicació
quantificables automàticament, i subjecte al Plec de Clàusules Administratives
Particulars, al Plec de Prescripcions Tècniques, i a la seva oferta, així com al
Projecte tècnic de l’obra, per import de 179.000 € sense impostos, i 37.590 €
d’IVA, el que fa un total de 216.590 € IVA inclòs.

Número: 2019-0026 Data: 07/10/2019
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1.3 URBANISME, OBRES I ACTIVITATS. Proposta aprovació certificació 5, preus
contradictoris i liquidació de les obres del C/Nicolàs Salmerón

ACTA JUNTA JGL

Segon.- INFORMAR a les persones interessades que la utilització de places
no nominatives, només es podrà realitzar per persones que disposin de la
targeta acreditativa de discapacitat i amb els següents condicionants:
1-La targeta serà estrictament personal i només podrà esser utilitzada
quan el seu titular sigui transportat en el vehicle, o aquest sigui conduït
per la persona amb mobilitat reduïda titular d'aquesta.
2-La targeta s'haurà de col·locar en el parabrises davanter, de tal forma
que el seu anvers sigui llegible des de l'exterior del vehicle, i exposarse 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.
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord a les persones interessades.
Quart.- DONAR TRASLLAT de l'acord i ENCARREGAR els treballs de pintura
al Cap de la Brigada Municipal."

Per l’interessat s’ha aportat la certificació d’obra núm. 5 i última, per import de
30.461,60€, amb la conformitat de la Direcció facultativa de l’obra.
Les esmentades obres s’han autoritzat amb càrrec a la consignació
pressupostària 2019/150.619.01 del pressupost de despeses de l’exercici
2019 reservada a tal efecte.
Per l’interessat s’ha aportat document que acredita l’existència de preus
contradictoris per import 4.531,59€ IVA inclòs, que han estat informats
favorablement per la Direcció facultativa de l’obra.

Per tot el que s’exposa, el tancament de les obres de reurbanització del carrer
Nicolàs Salmerón es realitza per sota del preu que es va adjudicar.
D’acord amb el que disposen els art. 118 i 131 i de conformitat amb l’establert
en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, pel
qual s’aprova la Llei de Contractes del Sector Públic, aquesta Junta de
Govern Local adopta el següent
ACORD:
Primer.- APROVAR la certificació d’obra núm. 5, del contracte d’obres per la
reurbanització del carrer Nicolàs Salmerón de Llançà, per import de
30.461,60€, a favor de Hier Cons Empordà, S.L..
Segon.- APROVAR els preus contradictoris observats i informats durant la
realització de les obres per la reurbanització del carrer Nicolàs Salmerón de
Llançà, per import de 4.531,59€ IVA inclòs, a favor de Hier Cons Empordà,
S.L..
Tercer.- APROVAR la certificació el certificat final d’obra per import de
156.324,88€ sense IVA, el que fa un total de 189.153,10€ IVA inclòs.
Quart.- NOTIFICAR el present acord a l’interessat.

Número: 2019-0026 Data: 07/10/2019

Per l’interessat s’ha aportat certificat final d’obra per import de 156.324,88€
sense IVA, el que fa un total de 189.153,10€ IVA inclòs, d’acord amb la
conformitat de la Direcció facultativa de l’obra.
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Per la Direcció facultativa de l’obra s’ha emès informe fent constar que durant
l’obra, tècnicament, hi ha hagut diferències d’amidament importants en relació
al projecte, per minoració i no per excés, i que es concreten en la reducció
dels amidaments d’algunes partides, bàsicament dels capítols de la Xarxa
d’Aigües Residuals, i de la Xarxa d’Aigües Pluvials.

ACTA JUNTA JGL

Per Intervenció s’ha emès informe favorable als preus contradictoris, que es
computaran a l’aplicació pressupostària 2019/150.619.01 del pressupost de
despeses de l’exercici 2019.

Cinquè.- DONAR TRASLLAT de l’esmentat acord al servei d’Intervenció
municipal.”

1.5 SERVEIS D'INTERIOR. Declarar deserta la licitació i ordenar l'inici d'un nou
expedient per la contractació del subministrament d'una grua per la Policia
Local
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentime
nt

En data 30 de maig de 2019, R.E. 2019/4755, Interdiesel, S.A. comunica que
el model ofertat és el Bàsic, el qual no incorpora aire condicionat tal com
estableix el PPT, i sol·licita que es desestimi l’adjudicació de la licitació al seu
favor seu per no donar compliment amb el PPT i la devolució de la garantia
definitiva dipositada.
Atès l’incompliment del que disposen els Plecs de Prescripcions Tècniques
per part de l’únic licitador que s’ha personat, la Junta de Govern Local de data
6 de juny de 2019 acorda declarar deserta la licitació del contracte de
subministrament, mitjançant arrendament en la modalitat de Leasing financer,
d’un vehicle grua per la Policia Local, per no existir cap oferta de cap licitador
que doni compliment al Plec de Prescripcions tècniques i, conseqüentment,
per Acord de Junta de Govern Local de data 22 de juliol de 2019 s’acorda
iniciar un nou procediment de licitació per satisfer la necessitat administrativa
que declara Memòria justificativa emesa per la Regidoria d’Interior.
La Mesa de Contractació, reunida en data 17 de setembre de 2019 a les
10:30 hores, procedeix a l’obertura dels sobres digitals presentats per l’única
empresa personada, Interdiesel, S.A., i denota un error en la descàrrega dels
documents que impedeix visualitzar-los. Informant del succés als serveis
tècnics de l’Administració Oberta de Catalunya , mitjançant petició núm.
303979 referent a "Error al descarregar documentació de sobre", ens
comuniquen que, tot i que l'empresa Interdiesel, S.A. va seleccionar els fitxers
corresponents a la presentació de l'oferta no els va acabar de pujar a través
de l'eina i, per aquest motiu, consta com a documentació no presentada.
D’acord amb l’apartat sisè de l’Ordre EHA/1307/2005, de 29 de abril, per la

Codi Validació: 6FTPKNGLEJTRLR2ATJW5QKLE7 | Verificació: http://llanca.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 12 de 25

L’empresa Interdiesel, S.A. és la única empresa que es persona a la licitació.

ACTA JUNTA JGL

l’expedient per a la contractació del subministrament mitjançant arrendament
financer modalitat leasing, d’un vehicle grua per la Policia Local, mitjançant
procediment obert simplificat, tramitació ordinària.

Número: 2019-0026 Data: 07/10/2019

“ La Junta de Govern Local de data 15 de març de 2019 va aprovar iniciar

qual es regula la utilització de mitjans electrònics en els procediments de
Contractació, en el cas que no es pogués desxifrar-se algun dels fitxers
presentats per els licitadors s’entendrà per refusada la licitació.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local adopta el següent
ACORD:
Primer.- DECLARAR DESERTA la licitació del contracte de subministrament,
mitjançant arrendament en la modalitat de Leasing financer, d’un vehicle grua
per la Policia Local, per no existir cap oferta de licitació que doni compliment
al Plec de Prescripcions tècniques.

Quart.- JUSTIFICAR la celebració del nou contracte per tal de donar servei
als guals concedits, el control de vehicles aparcats en la ubicació d’on es
realitza mercat els dimecres, i el respecte en les zones de càrrega i
descàrrega.
Cinquè.- ORDENAR la redacció dels Plecs de clàusules administratives
particulars i de Prescripcions tècniques que han de regir el contracte i el
procés d'adjudicació.

Número: 2019-0026 Data: 07/10/2019

Tercer.- INICIAR un nou expedient per a la contractació del subministrament
mitjançant arrendament financer modalitat leasing, d’un vehicle grua per la
Policia Local, mitjançant procediment obert simplificat, tramitació ordinària.

ACTA JUNTA JGL

Segon.- NOTIFICAR el present acord a l’interessat i el present acord al Cap
de la Policia Local com a responsable del contracte.

Setè.- PUBLICAR en el Perfil del contractant l’esmentat acord.
Vuitè.- Donar compte de totes les actuacions a aquesta Junta de Govern
Local per a que resolgui el què sigui procedent.”

1.5 SERVEIS D'INTERIOR. Festa Patronal de la Policial Local de Llançà 2019
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“La Prefectura de la Policia Local de l’Ajuntament de Llançà, informa que el

proper dia 29 de setembre de 2019 és el Patró de la Policia Local, Sant
Miquel, i que enguany es proposa realitzar un acte públic el divendres 27 de
setembre de 2019 a les 10 hores del matí, a la Casa de Cultura.
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Sisè.- Que per la Intervenció municipal es faci la INFORME de retenció del
crèdit, que acrediti que existeix crèdit suficient i adequat per finançar la
despesa que comporta la celebració del contracte.

El Reglament Intern de la Policia Local de Llançà, capítol X regula els
reconeixements per la realització d’actes destacables durant el servei o pels
anys dedicats a la Policia Local.
Segons l’art. 93 del Reglament Intern de la Policia Local de Llançà, els
lliuraments de les condecoracions i felicitacions publiques s’ha de fer amb la
rellevància pública i social adequada.
L’Alcalde de l’Ajuntament de Llançà i la Prefectura de la Policia Local de
Llançà, han formulat la proposta de concessió dels reconeixements als
membres que es relacionen, que tindrà lloc en el transcurs de l’acte esmentat.
De conformitat amb articles 78 i següents del Reglament Intern de la Policia
Local de Llançà, aquesta Junta de Govern Local

Número: 2019-0026 Data: 07/10/2019
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Primer.- DONAR-SE per assabentats de la realització de la Festa Patronal de
la Policia Local de Llançà el proper dia 27 de setembre de 2019 a les 10 hores
del matí a la Casa de Cultura.
Segon.- ATORGAR els següents reconeixements per la realització d’actes
destacables durant el servei o pels anys dedicats a la Policia Local, als
següents membres:
 Felicitació personal pública individual, per la “Prestació de serveis meritoris
com a Sergent Cap en Funcions” segons art. 78 a) del Reglament Intern de la
Policia Local
- al Sergent 311 Sr. Oscar SOLER i BOSCH.
2.- Felicitació personal pública individual, “Pels serveis, el compromís i la
coordinació policial al territori de Llançà”,
- al SotsCap de l’ABP dels Mossos d’Esquadra de Figueres Sr. Lluis
LUPIAÑEZ ALVAREZ
- Al SotsCap de l’ABP dels Mossos d’Esquadra de Figueres Sr. Lluis
PERIANES ESTELA.
3.- Felicitació pública individual per la implicació en el servei i per realitzar
serveis exemplars, segons art. 79 del Reglament Intern de la Policia Local de
Llançà
- Agent 112 Sra. Jordina BOADA BARRAGAN
- Agent 129 Sr. Ramón REBOLLO PACREU.
4.- Felicitació pública individual als agents interins per la tasca diària, per la
implicació i la disposició vers el servei policial, segons art. 79 del Reglament
Intern de la Policia Local de Llançà
- Agent 1014 Sra. Anna GARCIA PUJADES
- Agent 1022 Sr. Daniel GONGORA ROMERO.
- Agent 1023 Sr. Marc DIVOSI GARCIA.
- Agent 1025 Sr. Francisco DOMINGUEZ BARRAGAN.
- Agent 1026 Sr. Marc VERNET COSTA.
- Agent 1027 Sr. Héctor RODRIGUEZ GONZALEZ.
5.- Felicitació pública individual per la implicació en el servei i per realitzar
serveis exemplars, segons art. 79 del Reglament Intern de la Policia Local de
Llançà.
- Agent 109 Sra. Teresa TURRÓ PRIM.

ACTA JUNTA JGL

ACORDA:

Quart.- ORDENAR la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Girona, si
escau, NOTIFICAR la present resolució als interessats, i TRASLLADAR-LA al
Departament de Recursos Humans i a l’Arxiu Municipal.

Número: 2019-0026 Data: 07/10/2019
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Tercer.- DONAR COMPTE i imposar les Medalles concedides per Decret
d’Alcaldia als següents membres del cos:
- Medalla d’Or de Primera categoria, motiu: “35 anys serveis” segons art. 82 a)
Reglament Intern Policia Local, a l’Agent 102 Sr. Miquel PASCUAL PASCUAL.
- Medalla d’Or de Primera categoria, motiu: “35 anys serveis” segons art. 82 a)
Reglament Intern Policia Local, a l’Agent 107 Sr. Roberto GARCIA GARCIA.
- Medalla de plata segona categoria al “mèrit al servei Policial” al sotsinspector
TIP 414, segons art. 84 c) i art. 85 del Reglament de Policia Local de Llançà,
al Sotsinspector 414 Sr. Jaume SIMON ARGEMIR
- Medalla de bronze tercera categoria al “mèrit Policial” a l’agent 1023 segons
art. 84 c) i art. 85 del Reglament de la Policia Local de Llançà, a l’Agent 1023
Sr. Marc DIVOSI GARCIA.

ACTA JUNTA JGL

- Agent 1025 Sr. Francisco DOMINGUEZ BARRAGAN.
- Agent 1026 Sr. Marc VERNET COSTA.
Felicitació pública individual per la implicació en el servei i per realitzar
serveis exemplars, segons art. 79 del Reglament Intern de la Policia Local de
Llançà.
- Agent 117 Sr. Julio BERNARDO HITA.
- Agent 1025 Sr. Francisco DOMINGUEZ BARRAGAN.
Felicitació pública individual als agents de temporada d’estiu, per la
implicació en el servei i per realitzar tasques de policia de proximitat, segons
art. 79 del Reglament Intern de la Policia Local de Llançà.
- Agent 1012 Sr. Jordi SOLES RUIZ.
- Agent 1028 Sr. Julio BERNARDO MOTERA.
- Agent 1030 Sr. Marc ALFORCEA VELA.
- Agent 1031 Sr. Iago GONZALEZ LOZANO.
- Agent 1032 Sr. Victor TRAN BAGUE.
Felicitació pública individual “Servei Falcons” per la implicació en el servei
i per realitzar el servei de policia de proximitat amb bicicleta havent obtingut
uns molt bons resultats, segons art. 79 del Reglament Intern de la Policia
Local de Llançà.
- Agent 1012 Sr. Jordi SOLES RUIZ
- Agent Sr. Victor TRAN BAGUE.
9.- Felicitació pública individual als agents de Policia Local de Llançà TIP 132 i
TIP 133 per la tasca diària, per la implicació i la disposició vers el servei
policial, segons art. 79 del Reglament Intern de la Policia Local de Llançà.
- Agent 132 Sr. Jonatan GARCIA ORTEGA
- Agent 133 Sr. Gabriel BERNAL GIMENEZ.
Felicitació pública individual al Caporal de la Policia Local TIP 208 per la
tasca diària, per la implicació i la disposició vers el servei policial, segons art.
79 del Reglament Intern de la Policia Local de Llançà.
-Caporal 208 Sr. Francisco ROMERO TORRESCUSA

2.3 SERVEIS I INFRAESTRUCTURES. Expedient 2394/2019. Proveïment
d'Aigües (Baixa)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

"SOREA, SAU, mitjançant escrit RE ENTRA-2019-4151, de data 9 de maig de
2019, presenta relació individualitzada, d'abonats domèstics del servei
municipal que tenen rebuts pendents de liquidar amb la referencia 2615982.

Per tot això, aquesta Junta de Govern Local adopta el següent
ACORD:
Primer.- DONAR-SE per assabentats de la interrupció de subministrament
d'aigua dels deutors que consten a la relació amb la referència 2615982.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a SOREA, SAU."

2.3 SERVEIS I INFRAESTRUCTURES. Expedient 2363/2019. Proveïment
d'Aigües (Baixa)
Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

"Sorea Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas SAU, mitjançant escrit
RE 2019-E-RE-641, de data 29 d’agost de 2019, presenta relació
individualitzada, d'abonats domèstics del servei municipal que tenen rebuts
pendents de liquidar.
Es comunica la interrupció de subministrament, d'acord amb l'article 49 del
Reglament del servei municipal d'abastament domiciliari d'aigua a Llançà.
D'acord amb la Llei 24/2015 del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar
l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, s'adjunten
informes emesos pel Serveis Socials.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local adopta el següent
ACORD:
Primer.- DONAR-SE per assabentats de la interrupció de subministrament
d'aigua dels següents deutors:
ADV 265Y; MPS 788Q; MMV 398H; MLPF 385Z; MTML 240L; JSV 082T; JLL
065B; CMM 987C; AAL 791Z.
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Favorable

ACTA JUNTA JGL

D’acord amb la Llei 24/2015 del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar
l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, s’ha sol·licitat
informe als Serveis Socials, sobre les persones que consten al llistat.

Número: 2019-0026 Data: 07/10/2019

Es comunica la interrupció de subministrament, d'acord amb l'article 49 del
Reglament del servei municipal d'abastament domiciliari d'aigua a Llançà.

Segon.- COMUNICAR a Sorea SA, que d’acord amb l’informe emès pels
Serveis Socials, cap dels usuaris del llistat, es troben en risc d’exclusió
residencial segons els criteris establerts per la Llei 24/2015 del 29 de juliol, de
mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la
pobresa energètica.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a Sorea SAU

2.4. ENSENYAMENT: Expedient 2370/2019. Butlletí anàlisis mes d'agost de la la
llar d'infants

"MARTA CASAS CORNELLA, actuant en nom i representació de NUTRILAB
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, mitjançant escrit RE 2019-ERE-578, de data 16/08/2019 10:36, presenta Butlletíd’anàlisis d’aliments de la
Llar d’Infants “El Patinet” de Llançà corresponent al mes de juliol de 2019,
amb el resultat d’acceptable.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local adopta el següent
ACORD:
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”.

Número: 2019-0026 Data: 07/10/2019

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA JUNTA JGL

Favorable

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

"ANA MARIA BES VALLS, actuant en nom i representació de Ajuntament de
Llançà, mitjançant escrit RE 2019-E-RE-662, de data 03/09/2019 14:12,
comunica l’horari de l’equip educatiu de la Llar d’ infants “El Patinet” per el
curs 2019-2020.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local adopta el següent
ACORD:
Únic.- DONAR-SE per assabentats de l’ horari de l’equip educatiu de la Llar
d’infants “El Patinet”.

3.2 SERVEIS MUNICIPALS Expedient 2544/2019. Canvis de Titularitat de Drets
Funeraris
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2.4 ENSENYAMENT: Expedient 2406/2019. horari equip educatiu Llar infants
curs 2019/2020

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“El Sr. José María Martínez Roca, en escrit RE núm. 5825 de data 2 d’agost

de 2019, sol·licita que l’Ajuntament accepti el rescat del nínxol núm. 278 del
Cementiri del Port.
Consta a l’expedient l’escriptura de manifestació i acceptació d’herència de
data 29 d’octubre de 2018.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local adopta el següent
ACORD

Tercer.- NOTIFICAR el present acord a l’interessat.”

3.2 SERVEIS MUNICIPALS Expedient 2533/2019. Canvis de Titularitat de Drets
Funeraris
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

"La Sra. Manuela Angulo Gey, en escrit RE núm. 5192 de data 20 de juny de
2019, sol.licita la concessió de titularitat del nínxol núm. 25-C del Cementiri
Els Ximblars.

ACTA JUNTA JGL

Segon.- ACCEPTAR que les restes inhumades en el nínxol núm. 278 del
Cementiri del Port siguin dipositades a la fossa comuna.

Número: 2019-0026 Data: 07/10/2019

Primer.- ACCEPTAR el rescat del nínxol núm. 278 del Cementiri del Port.

ACORD
Primer.- CONCEDIR a la Sra. Manuela Angulo Gey, concessió administrativa
per l’ús privatiu del nínxol núm. 25-C del Cementiri Els Ximblars, pel termini de
cinquanta anys, d’acord amb el Plec de condicions i Reglament de Cementiri
municipal aprovats per l’Ajuntament en data 26-05-1993.
Segon.- APROVAR les liquidacions núms. 1971001469 i 1971001470 per un
import de 1.050.-€ i 33,60.-€, respectivament, a nom de la Sra. Manuela
Angulo Gey.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a la peticionària i DONAR TRASLLAT al
servei de Recaptació per tal de notificar la liquidació a Funerària Àltima. “
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Per tot això, aquesta Junta de Govern Local adopta el següent

3.2 SERVEIS MUNICIPALS Expedient 2534/2019. Canvis de Titularitat de Drets
Funeraris
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

"La Sra. Carolina Plaza González, en escrit RE núm. 5196 de data 20 de juny
de 2019, sol.licita la concessió de titularitat del nínxol núm. 10-C del Cementiri
Els Ximblars.
La Junta de Govern Local adopta el següent

Tercer.- NOTIFICAR el present acord a la peticionària i DONAR TRASLLAT al
servei de Recaptació per tal de notificar la liquidació a Funerària Àltima. “

3.4. Serveis de Salut. Expedient 2351/2019. Aprovació Plecs contracte bus a
piscina de Roses
Favorable

Tipus
de
votaci
ó:
Unani
mitat/A
ssenti
ment

“ La Regidora de l’Àrea d’atenció al ciutadà, Serveis municipals d’obres,

Paisatge urbà, Salut i Medi Ambient d’aquest Ajuntament, proposa la
contractació d’un autobus, de mínim 35 places, per efectuar el servei de
transport d’anada i tornada de Llançà a Roses i al revés, perquè els residents
del municipi puguin desplaçar-se fins a la piscina municipal de Roses.
S’ha redactat la Memòria justificativa del contracte a realitzar.
Per Provisió d’alcaldia s’ha informat que la necessitat administrativa a satisfer
mitjançant l’esmentat contracte és aconseguir una millor qualitat de vida dels
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Segon.- APROVAR les liquidacions núms. 1971001471 i 1971001472 per un
import de 1.050.-€ i 33,60.-€, respectivament, a nom de la Sra. Carolina Plaza
González.

ACTA JUNTA JGL

Primer.- CONCEDIR a la Sra. Carolina Plaza González, concessió
administrativa per l’ús privatiu del nínxol núm. 10-C del Cementiri Els
Ximblars, pel termini de cinquanta anys, d’acord amb el Plec de condicions i
Reglament de Cementiri municipal aprovats per l’Ajuntament en data 26-051993.

Número: 2019-0026 Data: 07/10/2019

ACORD

pensionistes i/o jubilats, o gent amb necessitats especials, del municipi,
mitjançant la realització d’activitats encaminades a millorar el seu benestar,
com és l’ús de piscina.
Per la Intervenció municipal s’ha emès informe favorable a l’execució del
contracte, assenyalant l’òrgan competent i fent constar que consta consignació
pressupostària suficient per a la despesa proposada per un import màxim de
3.888.-€ iva inclòs, amb càrrec a l’aplicació pressupostària número
2019/231.227.06, pel què fa a la despesa per a l’exercici 2019, des de l’inici de
la prestació del contracte fins a 31/12/2019, i que per la despesa corresponent
per a l’exercici 2020 s’haurà de tenir en compte la consignació pressupostària
suficient en l’aprovació del pressupost de 2020 per tal que es pugui dur a terme
la despesa proposada.

Tipus de contracte: contracte de serveis
Objecte del contracte: “Servei d’autobús piscina Roses”
Procediment de contractació: obert simplificat abreujat
Tipus de Tramitació: ordinària
Codi CPV: 60140000-1 transport no regular de passatgers
Valor estimat del contracte: 27.000€ sense impostos
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 27.000€
IVA 10 %: 2.700%
Pressupost base de licitació IVA inclòs: 29.700€
Durada del contracte: 2 anys
Pròrroga: 1 any
Lots: no es preveu la divisió en lots del contracte

ACTA JUNTA JGL

Les característiques del contracte són les següents:

Número: 2019-0026 Data: 07/10/2019

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

Per l'import del contracte es proposa l'adjudicació mitjançant procediment obert
simplificat de tramitació abreujada.
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i
de conformitat amb 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, aquesta Junta de
Govern Local adopta el següent
ACORD:
Primer. APROVAR L’EXPEDIENT per a la contractació del Servei d’autobús a
la piscina de Roses, mitjançant procediment obert simplificat, tramitació
abreujada.
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Consta a l’expedient informe tècnic sobre la conveniència de no efectuar la
divisió en lots per les característiques del contracte.

Segon. APROVAR LA DESPESA proposada, per un import màxim de 3.888€
IVA inclòs corresponent a la despesa per a l’exercici 2019, a càrrec de la
consignació pressupostària núm.2019/231.227.06 del pressupost de l’exercici
2019, i fer-ne la previsió en l’exercici pressupostari següent fins a la finalització
del contracte.
Tercer. APROVAR ELS PLECS de Clàusules Administratives Particulars i Plec
de Prescripcions Tècniques que regiran el contracte.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“La treballadora Neus Antich i Fulcarà ha presentat proposta de continuïtat

dels següents cursos de català, per a persones usuàries del Casal Municipal
del Pensionista:
El curs de català I s’iniciarà el dia 30 de setembre de 2019 i finalitzarà el dia 1
de juny de 2020. Es realitzarà tots els dilluns de 16:00 hores a les 17:30
hores.
El curs de català II s’iniciarà el dia 1 d’octubre de 2019 i finalitzarà el dia 2 de
juny de 2020. Es realitzarà tots els dimarts de les 17:00 hores a les 18:30
hores.
L’import total dels cursos ascendeix a 2.976 €.
Realitzades les comprovacions oportunes, la Junta de Govern Local adopta el
següent ACORD:
Primer.- DONAR CONFORMITAT a la realització del cursos de català per a
persones jubilades i pensionistes del Casal Municipal, d’acord amb el següent
detall:
El curs de català I s’iniciarà el dia 30 de setembre de 2019 i finalitzarà el dia 1
de juny de 2020. Es realitzarà tots els dilluns de 16:00 hores a les 17:30
hores.
El curs de català II s’iniciarà el dia 1 d’octubre de 2019 i finalitzarà el dia 2 de
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5.1 SERVEIS DE CULTURA Expedient 2479/2019. Cursos de català al Casal
Municipal del Pensionista

ACTA JUNTA JGL

Cinquè. PUBLICAR en el Perfil de contractant tota la documentació integrant
de l'expedient de contractació, així com el Plec de clàusules administratives
particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques.

Número: 2019-0026 Data: 07/10/2019

Quart. PUBLICAR l'anunci de licitació en el perfil de contractant amb el
contingut contemplat en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic.

juny de 2020. Es realitzarà tots els dimarts de les 17:00 hores a les 18:30
hores.
Segon.- APROVAR la despesa de total de 2.976 €, que serà abonada a la
nòmina de la treballadora, repartida en nou mensualitats, d’octubre de 2019 a
juny de 2020.
Tercer.- TRASLLADAR el present acord a la Sra. Neus Antich i al
Departament de Recursos Humans.”

5.1 SERVEIS DE CULTURA. Aprovació conveni compromís d'acceptació de la
donació de la biblioteca del Sr. Luís del Castillo Aragon

el Sr. Luís del Castillo Aragon, de donar a títol gratuït a la biblioteca municipal
Pere Calders de Llançà dels llibres del qual era propietari.
Donat que la Biblioteca municipal Pere Calders de Llançà no disposa d’espai
suficient per emmagatzemar en les condicions òptimes els documents que es
volen donar, des de l’Àrea de Cultura d’aquest Ajuntament s’ha iniciat el
procediment per l’elaboració i aprovació del conveni entre l’Ajuntament de
Llançà i la Sra. Laura Vericat Figarola de compromís d’acceptació de la
donació de la biblioteca personal de Lluís del Castillo amb destí a la biblioteca
Pere Calders de Llançà quan es disposi d’espai suficient per garantir la seva
tria, tractament i emmagatzematge.
Per L’arxiver-bibliotecari d’aquest Ajuntament s’ha emès informe favorable a la
donació i a la signatura del conveni de compromís d’acceptació de la donació
de la biblioteca personal de Luís del Castillo Aragon relacionada en el
document Excel incorporat a l’expedient, propietat de la senyora Laura Vericat
Figarola.
Consta a l’expedient l’esborrany del text del Conveni entre l’Ajuntament de
Llançà i la Sra. Laura Vericat Figarola de compromís d’acceptació de la
donació de la biblioteca personal de Lluís del Castillo amb destí a la biblioteca
Pere Calders de Llançà quan es disposi d’espai suficient per garantir la seva
tria, tractament i emmagatzematge.
D’acord amb el que disposa a l’art. 6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, els art. 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre,
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques, l’art. 21 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i l’art. 8.1.b) de la Llei
19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern, la Junta de Govern Local adopta el següent

ACTA JUNTA JGL

“ La Sra. Laura Vericat Figarola vol fer efectiva la voluntat del seu difunt marit,

Número: 2019-0026 Data: 07/10/2019

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
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Favorable

ACORD:
Primer.- APROVAR el Conveni entre l’Ajuntament de Llançà i la Sra. Laura
Vericat Figarola de compromís d’acceptació de la donació de la biblioteca
personal de Lluís del Castillo amb destí a la biblioteca Pere Calders de Llançà
quan es disposi d’espai suficient per garantir la seva tria, tractament i
emmagatzematge.
Segon.- FACULTAR l’Alcalde-President d’aquesta corporació, el Sr. Francesc
Guisset i Lagresa, per a la signatura del conveni.

5.2 SERVEIS DE BENESTAR Expedient 2391/2019. Subvencio al Centre El Dofí
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

"MARIA MERCÈ COLL CASTELLÓ, actuant en nom i representació de
CENTRE DE LLEURE EL DOFI, mitjançant escrit RE 2019-E-RE-625, de
data 28/08/2019, sol·licita ajuda econòmica per a les Activitats destinades a
joves amb diversitat funcional del municipi que assisteixen al centre de lleure.

ACTA JUNTA JGL

Quart.- PUBLICAR l’esmentat acord a la pàgina web municipal en compliment
de la Llei 19/2013, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern.”

Número: 2019-0026 Data: 07/10/2019

Tercer.- NOTIFICAR aquest acord a la Sra. Laura Vericat Figarola.

La Junta de Govern Local adopta el següent ACORD:
Primer.- CONCEDIR al Centre de LLeure EL DOFÍ un ajut econòmic de
700,- € per finançar les seves activitats de lleure que realitzen per a joves amb
disminució psíquica a la comarca, amb persones usuàries de Llançà.
Segon.- APROVAR el pagament de 700,- € amb càrrec a l’aplicació
pressupostària núm. 2019/231.48.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a la sol.licitant i DONAR TRASLLAT a
l’Àrea d’Intervenció.”

5.2 SERVEIS DE BENESTAR SOCIAL Expedient 1832/2019. Ajuda econòmica a
Creu Roja per servei de mobiltzacionsde majors de 65 anys
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Consta a l’expedient informe de la Interventora acctal. on indica que a la
l’aplicació pressupostària núm. 2019/231.48 hi ha quantia suficient per la
concessió d’un ajut econòmic de 700 €.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“Ferran Fernández, en representació de Creu Roja Espanyola a Llançà,

mitjançant escrit RE núm. 2019/5454 de data 11-07-2019, sol·licita ajut
econòmic per al servei de mobilitzacions de gent major de 65 anys,
acompanyant-los en trasllats d’activitats bàsiques i millorar la seva qualitat de
vida, amb un cost total de 4.619,29 €.
La Interventora acctal. ha emès informe en data 13-9-19 indicant que en el
pressupost consta consignació suficient per a la despesa proposada per un
import màxim de 4.619,29.-€, amb càrrec a l’aplicació pressupostària número
2019/231.48

Segon.- ORDENAR el pagament de l’ajut econòmic a Creu Roja Espanyola a
Llançà, amb càrrec a la partida 2019/231.48 del pressupost d’aquest
exercici.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord als beneficiaris i TRASLLADAR al
Departament d’Intervenció.”

Número: 2019-0026 Data: 07/10/2019

Primer.- APROVAR l’atorgament de l’ajut econòmic a Creu Roja Espanyola a
Llançà, per import de 4.619,29 € en concepte de realització del servei
d’acompanyament i mobilitzacions de persones majors de 65 anys durant
aquest any.

ACTA JUNTA JGL

La Junta de Govern Local adopta el següent ACORD:

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“ JUAN FRANCISCO SANCHEZ ABEL actuant en representació del CE

Llançà, mitjançant escrit RE 2019-E-RE-505, de data 05/08/2019 23:20,
comunica el canvi de la nova junta directiva interina del Club Esportiu Llançà.
La Junta de Govern Local adopta el següent
ACORD:
Únic.- DONAR-SE per assabentats de les modificacions de la nova junta
directiva interina de club Esportiu Llançà.”

6.2 FAMÍLIA I DONA. Aprovació conveni col·laboració per adherir-se a la borsa
de voluntaris del Punt Lila
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5.3 SERVEI DE VOLUNTARIAT I ASSOCIACIONS : modificació Junta directiva
interina CE Llançà

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“ L’Àrea de Família i Dona de l’Ajuntament de Llançà, coneixedora de la

importància de sensibilitzar a la població i prendre mesures contra les
violacions masclistes que pateixen les dones i el col·lectiu LGTBI, s’ha adherit
al Servei Comarcal de Prevenció de les violències en l'àmbit de l'oci nocturn.
En aquest context, la campanya anomenada “Punt Lila” té per l’objectiu
principal un espai d’informació, identificació, visualització i actuació contra els
mencionats comportaments en el context d’oci nocturn per tal que esdevingui
un entorn segur lliure de qualsevol actitud sexista.

Primer.- APROVAR el conveni de col·laboració a subscriure entre
l’Ajuntament de Llançà i l’interessat en formar part de la borsa de voluntaris
del Punt Lila.
Segon.- FACULTAR l’Alcalde-President d’aquesta corporació, el Sr. Francesc
Guisset i Lagresa, per a la signatura dels convenis que es derivin de les
instàncies presentades.
Tercer.- PUBLICAR l’esmentat acord a la pàgina web municipal en
compliment de la Llei 19/2013, de transparència, accés a la informació pública
i bon govern.”

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

Número: 2019-0026 Data: 07/10/2019

D’acord amb el que disposa a l’art. 6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, els art. 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre,
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques, l’art. 21 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i l’art. 8.1.b) de la Llei
19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern, la Llei 45/2015, de 14 d’octubre, de Voluntariat i la Llei 25/2015,
de 30 de juliol, del voluntariat i del foment de l’associacionisme, la Junta de
Govern Local adopta el següent ACORD:
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Consta a l’expedient la instància específica per sol·licitar l’adhesió a la borsa
de voluntaris del Punt Lila així com el text del Conveni de col·laboració que
haurà de subscriure l’Ajuntament de Llançà i l’interessat en formar part a la
mencionada borsa.

ACTA JUNTA JGL

Per tal de dur a terme aquesta campanya, es crearà una borsa de voluntaris
del Punt Lila, on qualsevol persona interessada haurà de presentar una
instància d’inscripció a l’Ajuntament i, posteriorment, haurà de signar un
conveni tipus que vinculi a l’interessat voluntari amb l’Ajuntament.

