Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2020/5

Junta de Govern Local

Ordinària

Data

16 / d’abril / 2020

Durada

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

Lloc

Sala de Juntes

Presidida per

Francesc Guisset i Lagresa

Secretari

Carles Fita i Alegre

Nom i Cognoms

Assisteix

Elsa Rodríguez Castaño

SÍ

Juanjo Serrán Báez

SÍ

Núria Escarpanter i Olivet

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
Aprovació de l'acta de la sessió anterior, de data 5-03-2020
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, de data 5-03-2020, que ha
estat tramesa junt amb la convocatòria i s'aprova per unanimitat, sense
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Tipus de convocatòria

Número: 2020-0005 Data: 04/05/2020

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA JUNTA JGL

Francesc Guisset i Lagresa (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 04/05/2020
HASH: 7acd15eded20ff6f6d60a4ce3c670bd5

Carles Fita i Alegre (1 de 2)
Secretari General
Data Signatura: 04/05/2020
HASH: c6c8b4b890eec2123365dc3ae52cdaac

ACTA

esmenes.
1.3 SERVEIS D'URBANISME, OBRES I ACTIVITATS. Aprovació memòria tècnica
per la realització dels treballs d’urgència a la xarxa de sanejament d’un tram del
carrer Jacint Verdaguer
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

1.3 URBANISME, OBRES I ACTIVITATS. Expedient 2366/2019. Llicències
Urbanístiques Mas d'en Gifre
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Josep Maria Ros Vilallonga, actuant en nom i representació de Pierre Cenac,
mitjançant escrit ENTRA-2018-11120, de data 15 de desembre de 2018, ha
sol·licitat llicència municipal per la construcció d'un cobert per la sala de les
instal·lacions i una estança pels estris del pati interior del local tècnic, a la
finca situada al Mas d'en Gifre a la parcel·la cadastral número
17099A008000090000OJ.
L'arquitecte assessor municipal, en data 8 d'abril de 2020, ha emès informe
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treballs d’urgència a la xarxa de sanejament d’un tram del carrer Jacint
Verdaguer.
El present document tècnic, que té per objecte la valoració dels treballs
d’urgència a realitzar consistents en la substitució i millora de la xarxa de
sanejament del tram alt del carrer Jacint Verdaguer, de Llançà.
La necessitat a satisfer són les obres de reparació de l’asfaltat i substitució del
col·lector, molt malmès com a conseqüència del creixement natural de les
arrels dels pins, les quals acaben entrant per les juntes dels tubs existent de
formigó, destrossant i obstaculitzant el cabal que haurien d’absorbir en
condicions normals i escardant l’asfaltat.
Per part de Secretaria s’ha informat sobre la legislació aplicable i el
procediment a seguir per a la seva aprovació.
Examinada la documentació que l'acompanya i de conformitat amb el que
disposen els articles 21.1 o) i 22.2 ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, en relació 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, la Junta de Govern Local
ACORDA:
UNIC.- APROVAR la “Memòria Tècnica per la realització dels treballs
d’urgència a la xarxa de sanejament d’un tram del carrer Jacint Verdaguer de
Llançà.”

ACTA JUNTA JGL

“Els Serveis tècnics han redactat la memòria tècnica per la realització dels

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Josep Oriol Pau Buch, actuant en nom i representació de Armoniallança SL,
mitjançant escrit 3553, de data 27 d'abril de 2018, ha sol·licitat llicència
municipal per la construcció d'un habitatge plurifamiliar aïllat, a la finca situada
al carrer Empúries, 1.
Josep Oriol Pau Buch, actuant en representació de Armoniallança SL,
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1.3 URBANISME, OBRES I ACTIVITATS. Expedient 1423/2019. Llicències
Urbanístiques obra Armoniallança

ACTA JUNTA JGL

favorable.
Josep Maria Ros Vilallonga, actuant en representació de Pierre Cenac,
mitjançant escrit ENTRA-2020-E-RE-695, de data 15 d'abril de 2020, ha
manifestat, de manera expressa la seva conformitat amb què no se suspengui
el termini de tramitació de l'expedient, conforme amb la Disposició Addicional
Tercera del Reial Decret 463, de 14 de març, pel qual es declara l'estat
d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID19.
L'òrgan competent per a resoldre les sol·licituds de llicències és l'AlcaldePresident de la Corporació d'acord amb el que disposa l'article 21.1.q) de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, que va
delegar la facultat a la Junta de Govern Local.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- CONTINUAR amb el tràmit del procediment administratiu llicències
urbanístiques de conformitat amb la sol·licitud formulada de manera expressa
per l'interessat amb data 15 d'abril de 2020, i que consta incorporada a
l'expedient 2366/2019.
Segon.- CONCEDIR a Pierre Cenac, llicència municipal per la construcció
d'un cobert per la sala de les instal·lacions i una estança pels estris del pati
interior del local tècnic, a la finca situada al Mas de'n Gifre, d'acord amb el
projecte obrant a l'expedient subscrit per l'arquitecte Josep Maria Ros
Vilallonga.
La llicència queda condicionada al compliment dels condicionants generals
que s'adjunten.
Tercer.- APROVAR la liquidació número 2005000097 per un import de
532,13.- euros, corresponent a l'impost sobre construccions, instal·lacions i
obres.
Quart.- APROVAR la liquidació número 2063000105 per un import de 108,65.euros, corresponent a la taxa administrativa.
Cinquè.- COMUNICAR a l'interessat que els serveis tècnics municipals
podran accedir a l´obra per a la seva inspecció, d´acord amb l´article 201 del
TRLU DL 1/2010.
Sisè.- DONAR-NE TRASLLAT a la policia local.
Setè.- NOTIFICAR el present acord a l'interessat.
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ACTA JUNTA JGL

mitjançant escrit RE 2019-378, de data 14 de gener de 2019 presenta
resolució del Servei Territorial de Carreters de Girona, del Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, autoritzant les obres de
construcció d'un habitatge plurifamiliar situat en zona de protecció de la
carretera GI-612, amb condicionants específics.
Josep Oriol Pau Buch, actuant en representació de Armoniallança SL,
mitjançant escrit 2020-E-RC-960, de data 2 d'abril de 2020, ha manifestat, de
manera expressa la seva conformitat amb què no se suspengui el termini de
tramitació de l'expedient, conforme amb la Disposició Addicional Tercera del
Reial Decret 463, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la
gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
L'arquitecte assessor municipal, en data 15 d'abril de 2020, ha emès informe
favorable amb condicionants.
L'òrgan competent per a resoldre les sol·licituds de llicències és l'AlcaldePresident de la Corporació d'acord amb el que disposa l'article 21.1.q) de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, que va
delegar la facultat a la Junta de Govern Local.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- CONTINUAR amb el tràmit del procediment administratiu llicències
urbanístiques de conformitat amb la sol·licitud formulada de manera expressa
per l'interessat amb data 2 d'abril de 2020, i que consta incorporada a
l'expedient 1423/2019.
Segon.- CONCEDIR a Armoniallança SL, llicència municipal per la
construcció d'un habitatge plurifamiliar aïllat, a la finca situada al carrer
Empúries, 1, d'acord amb el projecte obrant a l'expedient subscrit per
l'arquitecte Josep Oriol Pau Buch, visat en data 4 de desembre de 2018, amb
el número 2018402730.
La llicència queda condicionada al compliment dels condicionants generals,
dels condicionants que s'annexen en la resolució emesa pel Servei Territorial
de Carreters de Girona i els particulars següents:
A.- Abans d'iniciar les obres caldrà presentar:
1.- Un aval de runes per un import de 480,68.- euros.
2.- Un aval per un import de 5.644,78- euros com a garantia de urbanització.
B.- Projecte de Telecomunicacions.
C.- La finca on es sol·licita la llicència, per disposar de condició de solar caldrà
realitzar les escomeses d’aigua, telefonia, sanejament i xarxa elèctrica i
l’encintat, pavimentació de voreres i soterrament de l’actual xarxa de telefonia
que afecta a la parcel·la, abans de sol·licitar la llicència de primera ocupació.
D.- El color dels paraments verticals hauria de ser el blanc, per una millor
integració amb les edificacions de l’entorn. Caldrà també concretar el color i
materials de la serralleria, obertures i persianes.
E.- Caldrà especificar la situació dels aparells exteriors d’aire condicionat,
instal·lats en punts que no es vegin des de la via pública i no afectin a les
finques veïnes.
F.- Les especies a plantar hauran de ser d’acord amb l’article 5 de
l’Ordenança de Protecció de l’arbrat del municipi de Llançà de 29 d’abril de

2.4 Expedient 766/2020. Convenis projecte RUMB
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

"La Sra.Maite Aymerich Boltà, directora general de currículum i personalització
del Departament d’Ensenyament , mitjançant escrit RE 2020-E-RC-980, de
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Tercer.- APROVAR la liquidació número 2005000098 per un import de
13.460,62.- euros, corresponent a l'impost sobre construccions, instal·lacions i
obres.
Quart.- APROVAR la liquidació número 2063000106 per un import de
2.171,07.- euros, corresponent a la taxa administrativa.
Cinquè.- COMUNICAR a l'interessat que els serveis tècnics municipals
podran accedir a l´obra per a la seva inspecció, d´acord amb l´article 201 del
TRLU DL 1/2010.
Sisè.- NOTIFICAR el present acord a la persona interessada.
Setè.- DONAR-NE TRASLLAT a la policia local."

ACTA JUNTA JGL

2010, BOP Núm. 81. Caldrà col·locar 9 exemplars que hauran de tenir una
alçada mínima de dos metres i un perímetre mínim de 30 cm, mesurat a 1,00
metre de terra.
G.- El topogràfic de l’executiu haurà d’incorporar les cotes del carrer, i en
concret les del centre de les tapes de 60 cm d’enfront de la parcel·la.
H.- Al finalitzar l’obra caldrà presentar un topogràfic visat, referenciat amb la
cota de la tapa de fosa del clavegueram del carrer, justificant la correcte
execució dels nivells de projecte.
I.- Els accessos per a vehicles s’hauran d’adaptar a la pendent preexistent del
vial públic, no podent en cap cas modificar la pendent de la vorera, que haurà
de tenir un pendent mínim en sentit perpendicular a la vorada del 2% i màxim
del 3%.
J.- Pel que fa al gual per accés dels vehicles a la parcel·la, caldrà aportar
detall a E: 1/20.
K.- El talús entre la piscina i el soterrani estarà format en pedra seca o amb
terra amb les pendents reglades per a talussos.
L.- Al realitzar l’obra caldrà preveure dues llumeneres una a cada extrem de la
parcel·la amb les següents actuacions:
- Obertura de rasa des de la intercepció on posaran el nou fanal a la mitgera
fins al final de la vorera on passaran un tub de diàmetre mínim 70mm
corrugat. Allà es farà la connexió amb l'actual cablejat.
- Cable de terra 1x35mm2 de cap a cap de la rasa.
- 1 piqueta de terra.
- cable de 5x6mm2 de cap a cap de la rasa.
- 2 columnes troncocòniques galvanitzades de 4m d'alçada, del fabricant
Novatilu o equivalent.
- 2 lluminàries del fabricant Salvi, model "Clap S" de 26W led 3000k d'òptica
acabat color gris plata.

data 09/04/2020 18:51, ha presentat conveni de col·laboració entre el
Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Llançà per al projecte Rumb
d’atenció educativa a la diversitat de l’alumnat d’edudació secundària
obligatòria del Municipi en el marc dels programes de diversificació curriculars.
Aquest conveni de col·laboració serà vigent durant els cursos acadèmics
2020-2021 fins 2023-2024.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- APROVAR el Conveni de col·laboració entre el Departament
d’Educació i l’Ajuntament de Llançà.
Segon.- AUTORITZAR l’Alcalde per a la signatura del conveni.
Tercer.- TRASLLADAR el present acord al director de l’INS Llançà.

Tipus de
votació:
Unanimitat/
Assentiment

“ Per Decret d’Alcaldia de data 19 de març de 2020, núm. 2020-0461, es va resoldre

el següent:
“ Per acord de la Junta de Govern de data 24 d’octubre de 2019, es va aprovar l’expedient
per a la contractació del servei de càtering amb empresa externa consistent en l’elaboració
de menjar cuinat i el seu posterior transport fins els centres assenyalats en les
característiques del contracte, mitjançant procediment obert no harmonitzat, tramitació
ordinària, es varen aprovar els Plecs de clàusules administratives particulars i Plecs de
prescripcions tècniques, i es va obrir la licitació.

Número: 2020-0005 Data: 04/05/2020

Favorable

ACTA JUNTA JGL

2.4 SERVEIS D'ENSENYAMENT. Informar l'adjudicació del contracte del servei de
càtering al Centre de Dia, la Llar d’Infants i els Casals d’Estiu de Llançà

Tipus de contracte: contracte de serveis
Objecte del contracte: “Servei de càtering al Centre de Dia, a la Llar d’Infants i als Casals d’estiu”
Procediment de contractació: obert no harmonitzat
Tipus de Tramitació: ordinària
Codi CPV: 55523000-2 servei de subministrament de menjars per altres empreses i institucions
Valor estimat del contracte: 220.354,80 € (dues anualitats)
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 220.354,80 €
IVA 10 %: 22.035,48 €
Pressupost base de licitació IVA inclòs: 242.390,28 €
Durada del contracte: 2 anys
Lots: no es preveu la divisió en lots del contracte

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 amb càrrec a les aplicacions pressupostàries
següents, tot i tenint en compte les bosses de vinculació establertes en el bases d’execució,
i en el cas que sigui necessari en el moment de l’adjudicació del contracte, realitzant la
transferència de crèdit que es consideri adient:
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Les característiques del contracte són les següents:

-

Centre de dia 2019/231.221.05
Llar d’Infants 2019/320.221.05

Pel què fa als Casals d’Estiu i Esportiu, la despesa per a l’exercici 2019, ja està realitzada i
per tant no afecta a la consignació pressupostària per a aquest exercici, i restarà
condicionada, en el pressupost per a l’exercici 2020 a l’existència de consignació
pressupostària suficient per atendre la despesa en el període corresponent al contracte.
Per la Secretaria municipal s’ha emès informe jurídic fent contar el procediment
administratiu per a dur a terme la contractació.

En data 21 de febrer de 2020, la Mesa de Contractació reunida en acte públic, dóna a
conèixer la puntuació assignada al sobre B de l’oferta presentada per la Fundació Privada
Altem, de conformitat amb l’Informe Tècnic obrant a l’expedient i elaborat d’acord amb els
criteris dependents de judici de valor, i procedeix a l'obertura del sobre C, on hi consta la
proposició econòmica i altres criteris quantificables automàticament. Efectuada la
corresponent puntuació, la Mesa de Contractació proposa l’adjudicació del contracte a
l’única empresa admesa a licitació, la Fundació Privada Altem, qui ha obtingut 86 punts.
De conformitat amb el que es disposa a l'article 159.4.4) de la Llei 9/2017 de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, en data 5 de novembre de 2019, mitjançant RS
número 2019-S-RE-1557, s’ha requerit a la Fundació Privada Altem, per tal que en termini
màxim de 7dies hàbils següents a la recepció del mencionat requeriment, presenti la
documentació justificativa d’haver constituït la garantia definitiva per quantia de 2.344,98€,
corresponent al 5% del preu ofertat, 46.899,60€ exclòs l’IVA.
De conformitat amb el que es disposa les clàusules dissetena i divuitena del Plec de
Clàusules administratives i a l’empara dels articles 76.2 i 107.3 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, en data 24 de febrer i mitjançant 2020-S-RE496, s’ha requerit a la Fundació Privada Altem per tal que en termini màxim de 10 dies
hàbils següents a la recepció del mencionat requeriment, presenti la documentació
justificativa d’haver constituït la garantia definitiva per quantia de 11.017,74€, corresponent
al 5% del pressupost base de licitació, exclòs l’IVA així com el compromís de disposar

Número: 2020-0005 Data: 04/05/2020

En data 7 de febrer de 2020, i transcorregut el termini concedit per aportar la documentació
requerida a la Fundació Catalana de l’Esplai i vist que l’empresa ha inobservant la petició, la
Mesa de Contractació acorda tenir la seva oferta per desistida. Posteriorment, la Mesa de
Contractació procedeix a l’obertura del sobre B, declara admesa la documentació
presentada per la licitadora Fundació Privada Altem i ordena l’emplaçament dels documents
als Serveis Tècnic per tal que emetin informe tècnic valoratiu del contingut presentat
d’acord amb els criteris i a les ponderacions establertes en aquest Plec.

Codi Validació: 9KG5RY3T4Q4WPQGEPHK6GANDN | Verificació: https://llanca.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 7 de 16

La Mesa de Contractació en data 7 de febrer de 2019 va procedir a examinar formalment la
documentació continguda en el sobre digital A presentada per les dues empreses
licitadores, la Fundació Catalana de l’Esplai i la Fundació Privada Altem. La Mesa de
Contractació declara admesa l’oferta presentada per la Fundació Privada Altem i acorda
requerir a la Fundació Catalana de l’Esplai perquè presenti la documentació que justifiqui
les omissions o indeterminacions observades en la seva oferta, amb l’advertiment que en
cas de no presentar-la, es tindrà per desistida la petició.

ACTA JUNTA JGL

Consta a l’expedient informe sobre la conveniència de no efectuar la divisió en lots per les
característiques del contracte.

efectivament dels mitjans que s’han compromès a dedicar o adscriure a l'execució del
contracte.
En data 16 de març de 2020, mitjançant RE 2020-E-RC-924, el Sr. Jose Mauri Clapés,
representant de la Fundació Privada Altem, ha presentat en temps i forma el justificant de la
constitució de la garantia definitiva per import de 11.017,74€, i el document que acredita el
compromís de disposar efectivament dels mitjans que s’han compromès a dedicar o
adscriure a l'execució del contracte.
Examinada la documentació que l'acompanya, i de conformitat amb el que disposa 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 Alcaldia adopta la següent

Segon. APROVAR LA DESPESA corresponent, a càrrec de les consignacions
pressupostaries del pressupost de despeses de l’exercici 2020 que a continuació es
detallen:
-Centre de Dia i acolliment diürn: 2020/231.221.05
-Llar d’Infants i Casal d’estiu: 2020/320.221.05
-Casal esportiu: 2020/342.221.05

Número: 2020-0005 Data: 04/05/2020

Primer. ADJUDICAR el contracte, mitjançant procediment obert no harmonitzat, tramitació
ordinària, per la contractació del servei de càtering al Centre de Dia, la Llar d’Infants i els
Casals d’Estiu de Llançà, d’acord amb les condicions que figuren en la seva oferta i les que
es detallen en els Plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques, pel preu
unitari de 4,70€ € per unitat de menú sense impostos i 0,47€ d’IVA al 10%, el que fa un total
de 5,17€ IVA inclòs, a favor de la Fundació Privada Altem.

ACTA JUNTA JGL

RESOLUCIÓ:

Tercer.- INFORMAR al licitador adjudicatari que, de conformitat amb la disposició addicional
tercera del Real Decret 463/2020, de 14 de març, per el que es declara l’estat d’alarma per
la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada per el COVID-19, es suspenen els
terminis per la tramitació dels procediment administratius del sector públic fins a la pèrdua
de vigència del Real Decret. Conseqüentment, la present notificació s’entendrà efectuada
quan es reprenguin els terminis administratius i, per tant, el còmput de terminis per
formalitzar el contracte s’iniciarà en aquell moment, i es determinarà la data d’inici del
contracte.
Quart.- PUBLICAR l'anunci d’adjudicació en el perfil de contractant.
Cinquè.- NOTIFICAR el present acord a l’adjudicatari i a la resta de licitadors que han
participat en la contractació.
Sisè.- COMUNICAR al Registre Públic de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques
del contracte.
Setè.- DONAR TRASLLAT de l’esmentat acord al Servei d’Intervenció municipal i a la
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Pels exercicis pressupostaris següent, es preveurà consignació pressupostària suficient.

Direcció de cada instal·lació objecte del contracte.”

Atès que per Decret d’Alcaldia núm. 508/2020 de data 2 d’abril de 2020 es va deixar
sense efecte l’avocació de competències de la Junta de Govern en favor de
l’Alcaldia, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Únic.- DONAR COMPTE a la Junta de Govern Local de la resolució de l’Alcaldia
núm. 2020-0461 de data 19 de març de 2020."
3.2 SERVEIS MUNICIPALS-Exp. 655/2020. Canvi titularitat nínxol 81-A Ximblars
Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

2020, sol.licita el canvi de titularitat del nínxol núm. 81-A del cementiri Els
Ximblars.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- AUTORITZAR als Srs. Carme i Ramon Riera Garriga el canvi de
titularitat del nínxol núm. 81-A del cementiri Els Ximblars.
Segon.- APROVAR la liquidació núm. 2071000003 per un import de 16,25.-€,
a nom de la Sra. Carme Riera Garriga.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord als interessats i donar trasllat al servei
de Recaptació.”

ACTA JUNTA JGL

“La Sra. Carme Riera Garriga, en escrit RE núm. 207 de data 24 de gener de

Número: 2020-0005 Data: 04/05/2020

Favorable

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

La Sra. Silvia Espasa, en escrit RE núm. 252 de data 28 de gener de 2020,
sol·licita la concessió de titularitat del columbari núm. 17-D del Cementiri Els
Ximblars.
Examinada la documentació que l’acompanya i de conformitat amb la
Disposició Addicional segona punt Novè de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- CONCEDIR a la Sra. Silvia Espasa, concessió administrativa per
l’ús privatiu del columbari núm. 17-D del Cementiri Els Ximblars, pel termini de
cinquanta anys, d’acord amb el Plec de condicions i Reglament de Cementiri
municipal aprovats per l’Ajuntament en data 26-05-1993.
Segon.- Consta pagada la liquidació núm. 2071000002 per un import de 300.€, a nom de la Sra. Silvia Espasa.

Codi Validació: 9KG5RY3T4Q4WPQGEPHK6GANDN | Verificació: https://llanca.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 9 de 16

3.2 SERVEIS MUNICIPALS-Expedient 658/2020. Columbari Sra. Silvia Espasa

Tercer.- NOTIFICAR el present acord a la persona interessada. “
3.2 SERVEIS MUNICIPALS Expedient 737/2020. Contracte obres reparació accessos
i escullera platja Cau del Llop
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Per Decret d’Alcaldia de data 2 d’abril de 2020 s’ha aprovat la Memòria tècnica
d’obres per la “Reparació dels accessos i esculleres de la Platja de Cau del Llop”
de Llançà, redactat pels Serveis tècnics municipals.

Les característiques del contracte són les següents:
Tipus de contracte: contracte d’obres
Objecte del contracte: “Reparació dels accessos i esculleres Platja de Cau del Llop”
Procediment de contractació: obert simplificat abreujat
Tipus de Tramitació: ordinària
Codi CPV: 45233250-6 treballs de pavimentació excepte carreteres
Valor estimat del contracte: 20.418,26 €
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 20.418,26 €
IVA 21 %: 4.287,83 €
Pressupost base de licitació IVA inclòs: 24.706,09 €
Durada de l'execució: 1 mes
Lots: no es preveu la divisió en lots del contracte

L’adjudicació es durà a terme mitjançant procediment obert simplificat de
tramitació abreujada.
Examinada la documentació que l'acompanya, i de conformitat amb el que
disposa 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 de contractació, mitjançant procediment obert
simplificat abreujat, tramitació ordinària, per la contractació de les obres

Número: 2020-0005 Data: 04/05/2020

Per la Secretaria municipal s’ha emès informe jurídic fent contar el procediment
administratiu per a dur a terme la contractació.
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Per la Intervenció municipal s’ha emès informe favorable a l’execució del
contracte, assenyalant l’òrgan competent i fent constar que existeix consignació
pressupostària a la partida núm. 2020/150.150.619.01 del pressupost de l’exercici
2020.

ACTA JUNTA JGL

Per Provisió de la regidoria corresponent s’ha informat la necessitat del contracte,
que es justifica en la reparació dels danys patits, i sobretot per millorar-ne la
seguretat, i facilitar els accessos a la Platja de Cau del Llop.

anomenades “Reparació dels accessos i esculleres de la Platja de Cau del Llop”,
d’acord amb la Memòria tècnica dels treballs subscrit pels Serveis Tècnics
municipals.
Segon. JUSTIFICAR la celebració del contracte per tal reparar els desperfectes
causats pel temporal i millorar la seguretat dels accessos a la platja de Cau del
Llop.
Tercer. ORDENAR la redacció dels Plecs de clàusules administratives particulars i
de Prescripcions tècniques que han de regir el contracte i el procés d'adjudicació.
Quart. Que per la Intervenció municipal es faci la retenció de crèdit, que acrediti
que existeix crèdit suficient i adequat per finançar la despesa que comporta la
celebració del contracte.

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“Els Serveis tècnics han redactat la memòria tècnica per la realització de les

obres per l’adequació del Camí de Ronda tram de Grifeu a l’Argilera.
El present document tècnic, que té per objecte l’adequació i reparació urgent i
puntual del ferm de l’actual camí de ronda en el seu tram entre la platja Sant
Jordi i la de l’Argilera de Llançà, es realitza per complimentar la campanya de
reparacions i millores en els camins de ronda, de ja fa uns anys, i que té com
objectiu millorar el tram de camí de ronda més proper al nucli urbà.
El tram del camí de ronda des de Grifeu fins a la platja de l’Argilera, és un dels
trams del camí de ronda més utilitzats pel públic, en el sentit de que és l’únic
pas peatonal des de les urbanitzacions de Grifeu, Cap de Ras, Sant Genís i
Les Aigües, fins a la zona del Port de Llançà, a on hi ha totes les activitats i
serveis, degut en part per què l’únic sistema viari que hi porta, i que enllaça
aquestes urbanitzacions amb el nucli del Port, és la carretera N-260, la qual
no disposa de voreres, i per tant no està habilitada pels vianants.
La necessitat a satisfer són les obres de millora del ferm, actualment totalment
naturalitzat, i que presenta moltes irregularitats.
Per part de Secretaria s’ha informat sobre la legislació aplicable i el
procediment a seguir per a la seva aprovació.
Examinada la documentació que l'acompanya i de conformitat amb el que
disposen els articles 21.1 o) i 22.2 ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,

Número: 2020-0005 Data: 04/05/2020

Favorable
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3.3 SERVEIS DE PAISATGE URBÀ. Aprovació memòria tècnica per les obres
d'adequació del Camí de Ronda tram de Grifeu a l'Argilera

ACTA JUNTA JGL

Cinquè. Donar compte de totes les actuacions a la Junta de Govern Local.”

Reguladora de les Bases del Règim Local, en relació 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, la Junta de Govern Local
ACORDA:
UNIC.- APROVAR la Memòria Tècnica per “l’adequació del Camí de Ronda
tram de Grifeu a l’Argilera”, redactat pels Serveis tècnics municipals.”
3.3 SERVEIS DE PAISATGE URBÀ. Aprovació de la memòria tècnica pels
treballs de reforma de la vorera del C/Castellar

treballs d’urgència per la reparació del primer tram de les voreres del carrer
Castellar.
El present document tècnic, que té per objecte la valoració dels treballs
d’urgència a realitzar consistents en la reparació de les voreres del primer
tram del carrer Castella, que va des del seu inici a la cruïlla amb el carrer
Palandriu fins a la cantonada amb el carrer La Farella de Llançà.
La necessitat a satisfer són les obres de reparació de les voreres, que van ser
urbanitzades durant l’any 2007, però que els arbres que es van plantar, van
ser arbres de creixement ràpid i han provocat gran quantitat de desperfectes a
les voreres, per trencament d’aquestes i aixecament de vorades.
Per part de Secretaria s’ha informat sobre la legislació aplicable i el
procediment a seguir per a la seva aprovació.
Examinada la documentació que l'acompanya i de conformitat amb el que
disposen els articles 21.1 o) i 22.2 ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, en relació 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, la Junta de Govern Local
ACORDA:
UNIC. APROVAR la Memòria Tècnica per “la realització dels treballs
d’urgència per la reparació del primer tram de les voreres del carrer Castellar”,
redactat pels Serveis tècnics municipals.”

ACTA JUNTA JGL

“Els Serveis tècnics han redactat la memòria tècnica per la realització dels

Número: 2020-0005 Data: 04/05/2020

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
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Favorable

3.4 - SALUT - Expedient 623/2020. Plans de Qualitat Ambiental- Pt07 -Programa
de suport a la gestió de la salubritat de les platges
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

"Arrel de la salinització de l’aqüífer de la riera de Llançà durant la sequera del
2008, el CCB va instal·lar en l’EDAR de Llançà un mòdul de regeneració
d’aigua amb capacitat de producció de 25 m3/h i que inclou els tractaments de
coagulació, floculació, filtració i desinfecció combinada UV – clor. Aquesta
situació va iniciar l’aportació d’aigua regenerada a la riera de Llançà, amb
l’objectiu de frenar la intrusió d’aigua marina a l’aqüífer.
Des d’aleshores, i quan la riera deixa de tenir cabals naturals, es realitza
l’aportació d’aigua regenerada, sempre d’acord amb els serveis tècnics de
l’ajuntament de Llançà.
El Consorci de la Costa Brava ha de subministrar els volums demandats per
l’Ajuntament de Llançà dins de les possibilitats tècniques de la instal·lació i per
als usos aprovats en la concessió, i per tot això, ha presentat la memòria dels
resultats analítics de l’aigua regenerada de Llançà del 2019.
El volum total d’aigua regenerada abocada a la riera de Llançà per a evitar la
intrusió marina durant l’any 2019 ha estat de 23.094 m3, la qual cosa
correspon a un 3,0% del total depurat en el mateix període.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTAT dels resultats analítics dels
paràmetres analitzats, que es troben dins dels límits marcats per la legislació
vigent i dels establerts en la resolució de l’Agència Catalana de l’Aigua.
Segon.- INFORMAR que s’ha encarregat la redacció del projecte que pretén
ampliar la xarxa d’aigua regenerada perquè aquesta no quedi en la situació
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3-5- Medi Ambient - expedient 765/2020. Plans de Qualitat Ambiental- Memòria
resultats analítics aigua regenerada

ACTA JUNTA JGL

l’Ajuntament de Llançà el programa Pt07 - Programa de suport a la gestió de
la salubritat de les platges de Llançà que inclou el control de les dutxes i
rentapeus de les platges de Grifeu, La Farella, Cau del Llop i el Port.
Aquest servei es realitza gratuïtament.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- SOL.LICITAR a Dipsalut, Organisme de Salut Pública de la Diputació
de Girona, el suport de la gestió de la salubritat de les platges, dins del
programa Pt07.
Segon.- AUTORITZAR l’Alcalde per a la signatura dels documents que
corresponguin.”

Número: 2020-0005 Data: 04/05/2020

“Dipsalut, Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, ofereix a

actual d’abocament en el tram final de la riera, quasi bé a la desembocadura,
sinó que s’aboqui en d’altres punts aigües amunt i fins i tot donar-li usos
municipals.”
5.2 BENESTAR SOCIAL Expedient 614/2020. Subvencio MIFAS

5.2. Serveis de Benestar Social. Exp. 2475/2019. Contractació acord inici expedient
dinamització Casal Pensionista i Taller de memòria
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

“ Per Decret d’Alcaldia de data 24 de març de 2020, núm. 484, es va resoldre el

següent:
“ El Casal del Pensionista ha de contractar els serveis de gestió i dinamització del Casal i la
prestació de determinats serveis adreçats al col·lectiu de la gent gran del municipi de
Llançà.
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Albert Carbonell, President de l’Associació MIFAS , mitjançant escrit RE 2020E-RC-798, de data 05/03/2020, sol·licita col.laboració econòmica per al
projecte per garantir la igualtat d’oportunitats de les persones amb
discapacitat.
Així mateix des de l’Area de captació i recursos de MIFAS es presenta el
catàleg del Servei d’Integració Laboral MIFAS que estan oferint i informa que
a data 31 de desembre de 2019 tenenm 22 persones associades en actiu de
LLançà, que poden accedir als diferents serveis de l'entitat, molts dels quals
MIFAS està apropant mitjançant la delegació territorial ubicada en el mateix
Centre de Dia i de Recursos Pere LLonch, ubicat a Vilafant, com és el Servei
d'atenció i suport a la persona; el Servei d'Inserció Laboral, amb 3 persones
en actiu com a demandants a la borsa de treball ; Servei d'ajudes tècniques;
Sirius; etc.
Consta a l’expedient que la Interventora acctal. informa que a l’aplicació
pressupostària núm. 2020/231.48 hi ha quantia suficient per la concessió d’un
ajut econòmic de 500 €.
La Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- CONCEDIR a l’Associació MIFAS un ajut econòmic per un import de
500 € , destinats a la continuïtat de als serveis que ofereixen als seus
associats de la comarca durant el 2020 .
Segon.- APROVAR el pagament de 500 € amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 2020/231.48.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord al sol.licitant i DONAR TRASLLAT a
l’Àrea d’Intervenció.”

Número: 2020-0005 Data: 04/05/2020

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA JUNTA JGL

Favorable

Per acord del President i de la Junta de Govern del Casal del Pensionista de data 6 de
març de 2020, es varen delegar les competències en matèria de contractació que el
President i la Junta de Govern del Casal del Pensionista tenen atribuïts d’acord amb l’art.
11.e) i 13.i) dels Estatuts de creació i funcionament del Casal del Pensionista de Llançà, a
favor de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament.
D’acord amb el Decret d’alcaldia núm. 433/2020 de 17 de març de 2020, la competència és
de l’Alcaldia per avocació temporal, amb motiu de les mesures extraordinàries acordades
per prevenció de la pandèmia del coronavirus.
S’ha redactat la Memòria justificativa del contracte a realitzar.

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

Característiques del contracte:
Tipus de contracte: contracte de serveis
Objecte del contracte: “Servei de gestió i dinamització del Casal del pensionista, i altres prestacions
destinades a persones grans”
Procediment de contractació: obert simplificat
Tipus de Tramitació: ordinària
Codi CPV: 85320000-8 serveis socials
Valor estimat del contracte: 51.200 € (tres anualitats + 1 any pròrroga)
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 38.400 €
IVA 21 %: 8.064 €
Pressupost base de licitació IVA inclòs: 46.464 €
Durada del contracte: 3 anys
Pròrroga del contracte: 1 any
Lots: no es preveu la divisió en lots del contracte

Consta a l’expedient informe tècnic sobre la conveniència de no efectuar la divisió en lots
per les característiques del contracte.
Per l'import del contracte es proposa l'adjudicació mitjançant procediment obert simplificat,
de conformitat amb el previst en l'article 159 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

Número: 2020-0005 Data: 04/05/2020

Pels següents exercicis pressupostaris, s’haurà de preveure consignació suficient per a
l’execució del contracte en l’aprovació dels pressupostos corresponents del Casal del
Pensionista.
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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 en el pressupost del Casal del Pensionista per
l’exercici 2020 per import màxim 15.488 € a l’aplicació pressupostària 2020/231.227.06.

ACTA JUNTA JGL

La necessitat del contracte es justifica per al desenvolupament de l’activitat i les
competències municipals i té com a finalitat afavorir la plena integració de les persones
grans, la prevenció de situacions d’aïllament social, el foment de la relació i la promoció de
la participació activa en la vida de la comunitat.

de 2014.
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, i
Decret d’alcaldia núm. 433/2020, de 17 de març, aquesta Alcaldia adopta la següent
RESOLUCIÓ:
Primer. INICIAR l'expedient per a la contractació del servei de gestió i dinamització del
Casal del Pensionista i la prestació de determinats serveis adreçats al col·lectiu de la gent
gran del municipi de Llançà, mitjançant procediment obert simplificat, tramitació ordinària.

Quart. Que per la Intervenció municipal es faci la retenció de crèdit, que acrediti que existeix
crèdit suficient i adequat per finançar la despesa que comporta la celebració del contracte.
Cinquè. DONAR COMPTE de l’esmentada resolució a la primera Junta de Govern Local
que se celebri una vegada s’aixequi l’estat d’alarma decretat pel Govern Central.”

Atès que per Decret d’Alcaldia núm. 508/2020 de data 2 d’abril de 2020 es va deixar
sense efecte l’avocació de competències de la Junta de Govern en favor de
l’Alcaldia, i per tal de donar compliment al punt cinquè de la resolució transcrita, la
Junta de Govern Local

ACTA JUNTA JGL

Tercer. 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: 2020-0005 Data: 04/05/2020

Segon. JUSTIFICAR la celebració del contracte per tal d’afavorir la plena integració de les
persones grans, la prevenció de situacions d’aïllament social, el foment de la relació i la
promoció de la participació activa en la vida de la comunitat.

Únic.- DONAR COMPTE a la Junta de Govern Local de la resolució de l’Alcaldia
núm. 484 de data 24 de març de 2020.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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ACORDA:

