JGL/2020/17

Junta de Govern Local

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data

24 / de setembre / 2020

Durada

Des de les 9:00 fins a les 12:15 hores

Celebració

Videoconferència

Lloc

Sala de Juntes telemàtica

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 14-9-20
Favorable

Tipus de votació:
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Expedient núm.:

ACTA JUNTA JGL

Carles Fita i Alegre (1 de 2)
Secretari General
Data Signatura: 08/10/2020
HASH: c6c8b4b890eec2123365dc3ae52cdaac

ACTA

Unanimitat/Assentiment

Es dona per llegida l'acta de la sessió anterior, de data 14-09-2020, que ha
estat tramesa junt amb la convocatòria i s'aprova per unanimitat, sense
esmenes.

1.1 ALCALDIA. Adhesió a les addendes del conveni de col·laboració de data 10
de juny de 2010, subscrit entre el Consorci Localret i Telefònica de España,
SAU, pel desenvolupament de xarxes de telecomunicacions a Catalunya

La Comissió de Govern va aprovar l’acord d’adhesió als convenis de data de
18 d’abril de 2001, 23 de juliol de 2001, 15 de maig de 2003 i 26 de juny de
2006 que el Consorci Localret va signar amb Telefònica de España SAU,
Retevisión SAU, Catalana de Telecomunicacions Societat Operadora de
Xarxes SA (AL-PI) i Cable i Televisió de Catalunya SAU, respectivament, on
s’establia el marc d’actuacions i de relacions que contempli tots els aspectes
relatius a la construcció i posterior ús de les infraestructures canalitzades
subterrànies necessàries per a la prestació de serveis de telecomunicacions
en zones residencials i polígons industrials de nova construcció, en tot el
territori dels Ajuntaments consorciats.
En data 10 de juny de 2010, es va subscriure entre el consorci i Telefónica un
conveni de col·laboració entre les parts establint un nou marc convencional.
En data 11 de juny de 2012, el Consorci Localret i Telefónica de España SAU,
van signar una addenda, mitjançant la qual es modifiquen alguns aspectes de
gestió, tècnics i econòmics del Conveni de col·laboració de data 10 de juny de
2010.
En data 30 de març de 2015, el Consorci Localret i Telefónica de España,
SAU van signar una nova addenda, mitjançant la qual es modifiquen alguns
aspectes de gestió, tècnics i econòmics del Conveni de col·laboració de data
10 de juny de 2010, davant la dificultat per l’inici de les obres
d’infraestructures de telecomunicacions vinculades al conveni marc, i
s’estableix un règim transitori introduint diverses modificacions al mateix.
Els serveis tècnics municipals han emès informe de data 16 de setembre de
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“ L’Ajuntament de Llançà és membre del Consorci Localret, consorci format
per les administracions locals de Catalunya per actuar, de manera coordinada
i unitària, davant el desenvolupament de les xarxes i els serveis de
telecomunicacions, així com en l’aplicació de les TIC (tecnologies de la
informació i la comunicació) per millorar l’acció dels governs locals en l’impuls
de la societat de la informació.

Número: 2020-0017 Data: 08/10/2020

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA JUNTA JGL

Favorable

2020 favorable al fet que l’Ajuntament de Llançà s’adhereixi a les addendes
presentades als convenis de desenvolupament de xarxes de
telecomunicacions a Catalunya i a fi i efecte de seguir sent assessorats pel
Consorci Localret en aspectes de TIC (tecnologies de la informació i la
comunicació).
Vist lo anterior, resulta necessari ratificar el conveni i adherir-se a les
addendes del conveni de col·laboració de data 10 de juny de 2010, subscrit
entre el Consorci Localret i Telefònica de España, SAU, pel desenvolupament
de xarxes de telecomunicacions a Catalunya, signades el 11 de juny de 2012 i
30de març de 2015.
Per tot això, la Junta de Govern Local

Tercer.- NOTIFICAR aquest acord al Consorci Localret.
Quart.- PUBLICAR l’acord i el conveni, a efectes de transparència, al web
municipal i al Portal de la Transparència de l‘Ajuntament. ”

1.2.-HISENDA- Aprov. Padró C.Dia-Expedient 1773/2020. Aprovació del Padró
Fiscal
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

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

corresponent a l’assistència del mes d’agost de 2020, per un import de
4.985,50.-€, que comença pel rebut número 2033000102 a nom del Sr. Josep
Baulenas Corbera, i que acaba pel rebut número 2033000120 a nom de la
Sra. Teresa Vilar Llosa.
El número assignat a l’expedient és: 1773/2020.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:

Número: 2020-0017 Data: 08/10/2020

Segon.- FACULTAR a l’Alcalde d’aquesta Corporació per a la signatura del
conveni i documents que resultin necessaris per a l’efectivitat del present
acord.
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Primer.- ADHERIR-SE a les addendes del conveni de col·laboració de data 10
de juny de 2010, subscrit entre el Consorci Localret i Telefònica de España,
SAU, pel desenvolupament de xarxes de telecomunicacions a Catalunya,
signades el 11 de juny de 2012 i 30de març de 2015..

ACTA JUNTA JGL

ACORDA:

Primer. - APROVAR el padró del Centre de Dia corresponent a l’assistència
del mes d’agost de 2020, per un import de 4.985,50.-€, que comença pel rebut
número 2033000102 a nom del Sr. Josep Baulenas Corbera, i que acaba pel
rebut número 2033000120 a nom de la Sra. Teresa Vilar Llosa.
Segon.- DONAR TRASLLAT al departament de Recaptació per a la seva
tramitació.”

1.2.-HISENDA- Aprov. Padró Llar Infants-Expedient 1767/2020. Aprovació del
Padró Fiscal
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer. - APROVAR el padró de la Llar d’Infants corresponent a la matrícula i
mensualitat de setembre de 2020, per un import de 4.871,75.-€, que comença
pel rebut número 2051000301 a nom de la Sra. Fatima Zahra Alem, i que
acaba pel rebut número 2051000340 a nom de la Sra. Macarena Viñales
Grau.
Segon.- DONAR TRASLLAT al departament de Recaptació per a la seva
tramitació.”

1.2.-HISENDA- Aprov. Padró Llar d'Infants-Expedient 1765/2020. 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 al menjador d’agost de 2020, per un import de 1.340,50.-€, que
comença pel rebut número 2051000285 a nom del Sr. Mario Alemán
Fernández, i que acaba pel rebut número 2051000300 a nom de la Sra.
Patricia Serrato de Tena.

Número: 2020-0017 Data: 08/10/2020

El número assignat a l’expedient és: 1767/2020.
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corresponent a la matrícula i mensualitat de setembre de 2020, per un import
de 4.871,75.-€, que comença pel rebut número 2051000301 a nom de la Sra.
Fatima Zahra Alem, i que acaba pel rebut número 2051000340 a nom de la
Sra. Macarena Viñales Grau.

ACTA JUNTA JGL

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

El número assignat a l’expedient és: 1765/2020.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer. - APROVAR el padró de la Llar d’Infants corresponent al menjador
d’agost de 2020, per un import de 1.340,50.-€, que comença pel rebut número
2051000285 a nom del Sr. Mario Alemán Fernández, i que acaba pel rebut
número 2051000300 a nom de la Sra. Patricia Serrato de Tena.

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“Des de la Junta del 27 d’agost de 2020, s’han generat les següents factures

que necessiten ser aprovades per la Junta de Govern Local:
-FCC Medio ambiente, S.A., amb número de factura 20SM1153/1002152 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
2020/2143 i per import de 54.784,37€, corresponent a la liquidació per
utilització de l’abocador comarcal durant el mes de juliol.
-Pro Activa Serveis Aquàtics, S.L., amb el número de factura 2020/A/2020198
per import de 18.998,43€ corresponent al servei de prevenció, vigilància,
salvament i socorrisme a les platges de Llançà durant el mes d’agost.
El número assignat a l’expedient és: 1828/2020.
De conformitat amb el que disposa l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003 de
28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Regim Local
de Catalunya, la competència de l’adopció de l’acord pertany a la Junta de
Govern Local per delegació de les funcions d’alcaldia.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Únic.- APROVAR les següents factures que s’han generat des de la junta del
27 d’agost:
-FCC Medio ambiente, S.A., amb número de factura 20SM1153/1002152 per
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Favorable

ACTA JUNTA JGL

1.2 HISENDA Expedient 1828/2020. Autorització de Pagaments a Justificar

Número: 2020-0017 Data: 08/10/2020

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

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
2020/2143 i per import de 54.784,37€, corresponent a la liquidació per
utilització de l’abocador comarcal durant el mes de juliol.
-Pro Activa Serveis Aquàtics, S.L., amb el número de factura 2020/A/2020198
per import de 18.998,43€ corresponent al servei de prevenció, vigilància,
salvament i socorrisme a les platges de Llançà durant el mes d’agost.

1.2 HiSENDA.- Frank Vacher Devolució boia no utilizada sense acreditació

1.2 HiSENDA.- Mariona Guix, devolució dies no utilizació boia
Desfavorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Codi Validació: 6QZK9N9KEEGDMGF9KHQF94DRW | Verificació: https://llanca.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 6 de 22

En data 26 d’agost d’enguany, el senyor Frank Vacher, mitjançant registre
d’entrada número 2100, sol.licita que es retornin els dies de lloguer de la boia
M7 al.legant que no l’ha utilitzat perquè no s’han desplaçat a Llançà.
Consta concedida una autorització per als dies 3 al 18 d’agost d’enguany en
concepte de lloguer de la boia.
No s’adjunta acreditació de l’avaria, ni documentació que acrediti
l’excepcionalitat del cas.
L’article 5 de l’Ordenança Fiscal número 4.22 que regula la taxa per utilització
privativa o aprofitament especial del domini públic per ocupació de la zona
marítimo terrestre amb caràcter temporal disposa que en casos excepcionals
de no utilització de la concessió autoritzada degudament justificada, la Junta
de Govern Local, valorarà en cada cas, la possibilitat de la devolució
d’ingressos per a períodes de quinzenes naturals no utilitzades ( 1 al 15, i del
16 al 31 de mes acreditat)
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- DESESTIMAR la petició del senyor Frank Vacher en relació a la
devolució dels ingressos en concepte de concessió per ocupació marítimo
terrestre, per a les boies de l’estiu de 2020, atès que no compleix els requisits
regulats a l’Ordenança Fiscal número 4.22, ja que no consta aportada cap
justificació, així mateix no consta comunicat amb antel.lació, per tal que la
boia esmentada es pogués desbloquejar i tornar-la a oferir per a un possible
lloguer per les mateixes dates.
Segon.- NOTIFICAR a l’interessat per al seu coneixement i efectes.

Número: 2020-0017 Data: 08/10/2020

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA JUNTA JGL

Desfavorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

En data 21 d’agost d’enguany, el senyor Alain Peysson, mitjançant registre
d’entrada número 2055, sol.licita que es retornin els dies de lloguer de la boia
al.legant que no l’ha utilitzat, per avaria de l’embarcació.
Consta concedida una autorització per als dies 25 de juliol fins al 21 d’agost
d’enguany en concepte de lloguer de la boia.
En la sol.licitud s’acredita que l’embarcació va entrar al taller en data 27 de
juliol al 12 d’agost. Amb posterioritat a aquesta data, es va utilitzar la boia
autoritzada.
L’article 5 de l’Ordenança Fiscal número 4.22 que regula la taxa per utilització
privativa o aprofitament especial del domini públic per ocupació de la zona
marítimo terrestre amb caràcter temporal disposa que en casos excepcionals
de no utilització de la concessió autoritzada degudament justificada, la Junta
de Govern Local, valorarà en cada cas, la possibilitat de la devolució
d’ingressos per a períodes de quinzenes naturals no utilitzades ( 1 al 15, i del
16 al 31 de mes acreditat)
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- DESESTIMAR la petició del senyor Alain Peysson en relació a la
devolució dels ingressos en concepte de concessió per ocupació marítimo

Número: 2020-0017 Data: 08/10/2020

Desfavorable
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1.2.- HiSENDA.- Alain Peysson, Devolució dies no utilitzats de lloguer de boia

ACTA JUNTA JGL

En data 7 de setembre d’enguany, la senyora Mariona Guix Casas, mitjançant
registre d’entrada número 2087, sol.licita que es retornin els dies de lloguer de
la boia G3 al.legant que l’ha enretirat l’embarcació el dia 5 de setembre per
disconformitat amb el servei de barqueig.
Consta concedida una autorització per als dies 21 d’agost al 10 de setembre
d’enguany en concepte de lloguer de la boia.
No s’adjunta acreditació de l’avaria, ni documentació que acrediti
l’excepcionalitat del cas.
L’article 5 de l’Ordenança Fiscal número 4.22 que regula la taxa per utilització
privativa o aprofitament especial del domini públic per ocupació de la zona
marítimo terrestre amb caràcter temporal disposa que en casos excepcionals
de no utilització de la concessió autoritzada degudament justificada, la Junta
de Govern Local, valorarà en cada cas, la possibilitat de la devolució
d’ingressos per a períodes de quinzenes naturals no utilitzades ( 1 al 15, i del
16 al 31 de mes acreditat)
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- DESESTIMAR la petició de la senyora Mariona Guix Casas en
relació a la devolució dels ingressos en concepte de concessió per ocupació
marítimo terrestre, per a les boies de l’estiu de 2020, atès que no compleix els
requisits regulats a l’Ordenança Fiscal número 4.22.
Segon.- NOTIFICAR a l’interessat per al seu coneixement i efectes.

terrestre, per a les boies de l’estiu de 2020, atès que no compleix els requisits
regulats a l’Ordenança Fiscal número 4.22.
Segon.- NOTIFICAR a l’interessat per al seu coneixement i efectes.

1.2 HiSENDA.- Devolució Sr Pascal Poirier taxa lloguer boia F3

1.5- INTERIOR - Expedient 1762/2020. Llicències d'Ocupació- canvi sentit
circulació C/Empúries
Desfavorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“Alexandre Jordan, mitjançant escrit amb registre d’entrada 2020-E-RC-2129,

de data 1 de setembre de 2020, ha sol·licitat que es canviï el sentit de
circulació del C/ Empúries.
La Policia Municipal, en data 17 de setembre de 2020, ha emès un informe
fent constar que actualment els carrers Empúries i les Tonyines son d’un únic
sentit de circulació, excepte un tram a l’inici del carrer (accés C/ Venturer, vial
sense sortida) i un tram per accedir al núm. 31 del C/ Empúries ( vial sense
sortida). Els vehicles poden accedir des la Ctra. GI-612 fins als carrers
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En data 16 de setembre d’enguany, el senyor Pascal Poirier, mitjançant
registre d’entrada número 2299, sol.licita la devolució dels dies no gaudits del
lloguer de la boia F3, al.legant avaria de l’embarcació.
Consta concedida una autorització per als dies 19 de juliol fins al 31 de juliol
d’enguany en concepte de lloguer de la boia.
En la sol.licitud s’acredita una factura de reparació de l’embarcació de data 31
de juliol d’enguany.
L’article 5 de l’Ordenança Fiscal número 4.22 que regula la taxa per utilització
privativa o aprofitament especial del domini públic per ocupació de la zona
marítimo terrestre amb caràcter temporal disposa que en casos excepcionals
de no utilització de la concessió autoritzada degudament justificada, la Junta
de Govern Local, valorarà en cada cas, la possibilitat de la devolució
d’ingressos per a períodes de quinzenes naturals no utilitzades ( 1 al 15, i del
16 al 31 de mes acreditat)
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- DESESTIMAR la petició del senyor Pascal Poirier en relació a la
devolució dels ingressos en concepte de concessió per ocupació marítimo
terrestre, per a les boies de l’estiu de 2020, atès que no compleix els requisits
regulats a l’Ordenança Fiscal número 4.22.
Segon.- NOTIFICAR a l’interessat per al seu coneixement i efectes.

Número: 2020-0017 Data: 08/10/2020

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA JUNTA JGL

Desfavorable

Venturer, les Tonyines i Empúries, i sortir pel mateix C/ Empúries a la Ctra. GI612 o pel C/ Faralló, Llebeig i l’Olivar, fins a la mateixa Ctra. GI-612, segons el
destí o les preferències de cada usuari.
L'òrgan competent per a resoldre les sol·licituds de llicències és l'AlcaldePresident de la Corporació d'acord amb el que disposa l'article 21.1.q) de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, que va
delegar la facultat a la Junta de Govern Local.
Per tot això, la Junta de Govern Local

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

1.5- INTERIOR- Expedient 1024/2020. Llicències d'Ocupació - Placa de gual puig d'esquer 3
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“David Ladero Cortegana, mitjançant escrit RE 2020-E-RE-998, de data 4 de

ACTA JUNTA JGL

Primer.- DESESTIMAR la sol·licitud presentada per Alexandre Jordan, per
canviar el sentit de circulació del c/Empúries, atès que es considera que
invertint el sentit de la circulació del C/Empúries, la pendent que haurien de
superar els vehicles seria superior a l’actual traçat i que en cap cas
solucionaria el problema de la manca de visibilitat, tal i com es fa constar a
l’informe de la Policia Local.

Número: 2020-0017 Data: 08/10/2020

ACORDA:

La Policia Local, en data 16 de setembre de 2020, ha emès un informe
favorable, que consta a l’expedient.
L’òrgan competent per a resoldre les sol·licituds de llicències és l’AlcaldePresident de la Corporació d’acord amb el que disposa l’article 21.1.q) de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, que va
delegar la facultat a la Junta de Govern Local.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- CONCEDIR llicència a David Ladero Cortegana, per col·locar una
placa de gual al carrer Puig d'Esquer, 3, previ pagament de la taxa
corresponent i supeditada al compliment de les condicions adjuntes a l’acord.
Segon.- APROVAR les liquidacions que es relacionen:
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juny de 2020, sol·licitant llicència per col·locar una placa de gual al seu
garatge de carrer Puig d'Esquer, 3.

1. Número 20020027394, per un import de 63,05.- €, corresponent a la placa
de gual número 1118 i als tràmits administratius.
2. Número 2002027395, per un import de 4,08.- €, corresponent a un trimestre
de la taxa anual per la placa de gual esmentada.
Tercer.-NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada.
Quart.- DONAR TRASLLAT al Servei de Recaptació i al cap de la Brigada
Municipal als efectes pertinents.”

1.5. INTERIOR. Exp.1650/2020. Contracte arrendament vehicle policial

2016, es va adherir al sistema d’adquisició centralitzada de l’ACM i del
Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL), per tal de poder efectuar
l’adquisició de béns, subministraments i contractació de serveis a través de la
Central de Copres de l’ACM-CCDL en les condicions i preus vigents en els
contractes subscrits pel mateix i amb les empreses adjudicatàries.
2.- El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de
l’Associació Catalana de Municipis (ACM), i prèvia tramitació del corresponent
procediment administratiu a tal efecte de conformitat amb els plecs de
clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats en
sessió de la Comissió Executiva de data 14 de juny de 2017 i publicats al
perfil de contractant de l’entitat, va aprovar, en la sessió de la seva Comissió
Executiva de data 19 d’octubre de 2017, adjudicar l’Acord marc de mobilitat
sostenible amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2016.02) a
les empreses que resultaren seleccionades en l’esmentat procediment.
3.- En data 15 de gener de 2018, es va formalitzar, entre el CCDL i les
diferents entitats mercantils seleccionades, el corresponent contracte com a
adjudicatàries de l’Acord marc de mobilitat sostenible, licitat per part del
CCDL.
4.- En la sessió de la Comissió Executiva del CCDL celebrada el dia 26 d’abril
de 2018 i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a tal
efecte, va ser adoptat un acord en virtut del qual es disposà aprovar
definitivament la cessió de l’Acord marc en qüestió, a favor de l’ACM, per tal
que aquesta última, que la va acceptar formalment, es subrogués en la posició
del CCDL en relació amb tots els drets i deures derivats de la relació
contractual, així com en relació a qualsevol altre efecte jurídic, procedint-se a
formalitzar-se les citades actuacions entre les entitats cedida, cedent i
cessionària, el dia 27 d’abril de 2018.

ACTA JUNTA JGL

“ 1.- Que l’Ajuntament Ple, en sessió ordinària de data 12 de desembre de

Número: 2020-0017 Data: 08/10/2020

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
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Favorable

Es justifica la necessitat del contracte en el fet que cal anar renovant
periòdicament la flota de vehicles del Cos policial atès que l’existent presenta
problemes mecànics i s’està acabant la vida útil d’algun vehicle.
La Central de Compres de l’ACM, ofereix el servei en la modalitat
d’arrendament amb o sense opció de compra, amb destí a les entitats locals
de Catalunya, dins l’Acord marc de mobilitat sostenible, amb destinació a les
entitats locals de Catalunya (Exp. 2016.02).
La Policia Local està interessada en el Lot 5, arrendament de vehicles
patrulla, Sublot 3, turisme policial híbrid, per una durada de 48 mesos i sense
la opció de compra, de l’esmentat Acord marc, i fan constar que no es preveu
que se superin els 20.000 Km. anuals.
L’empresa adjudicatària d’aquest Sublot, ALD Automotive, S.A.U. i en la seva
representació Angel Vara Arias de BBVA Autorenting, ha enviat la seva oferta
d’acord amb la petició formulada, i amb tots els accessoris i complements
addicionals sol·licitats per la Policia Local, d’acord amb el que disposa l’art. 47
del PCA de l’Acord marc.
Les característiques i l’import de l’oferta presentada és la següent:
LOT 5: arrendament de vehicles patrulla
Sublot 3: turisme policial híbrid
Els materials i accessoris inclosos en l’oferta són els següents:
-Model Dacia Duster Essenial TCE 74 kW (100CV) 4x2
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7.- És interès de la Policia Local l’adquisició d’un vehicle policial, per tal de
realitzar les funcions pròpies d’aquest Cos policial.

ACTA JUNTA JGL

6.- Finalitzada la primera pròrroga de l’Acord marc, i de conformitat amb els
principis d’eficàcia, eficiència, racionalització, etc, que regeixen l’actuació dels
poders públics, per Resolució de la Central de contractació de data 19 de
desembre de 2019 es va aprovar definitivament la segona pròrroga dels
sublots de l’Acord marc de mobilitat sostenible amb destinació a les entitats
locals de Catalunya.

Número: 2020-0017 Data: 08/10/2020

5.- Finalitzat el període de vigència inicial de l’Acord marc, i de conformitat
amb els principis d’eficàcia, eficiència, racionalització, etc, que regeixen
l’actuació dels poders públics, per Resolució de la Central de contractació de
data 7 de novembre de 2018 es va aprovar definitivament la primera pròrroga
de la totalitat dels sublots de l’Acord marc de mobilitat sostenible amb
destinació a les entitats locals de Catalunya, amb excepció dels sublots 3.5,
5.4 i 8.2. Actuacions que es van formalitzar en contracte administratiu amb les
diferents empreses adjudicatàries i seleccionades, en data 12 de novembre de
2018.

9.- Per la Secretaria municipal s’ha emès informe de la legislació aplicable i
del procediment a seguir.
10.- L’objecte d’aquest Acord marc es qualifica com a contracte administratiu
mixt de subministrament i serveis.
Fonament de dret:
- Art. 227 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del
Sector Públic (LCSP), en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la creació i

Número: 2020-0017 Data: 08/10/2020
Codi Validació: 6QZK9N9KEEGDMGF9KHQF94DRW | Verificació: https://llanca.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 12 de 22

8.- Per la intervenció municipal s’ha emès informe fent constar que existeix
consignació pressupostària suficient per un import màxim de 1.850,46 € IVA
inclòs, amb càrrec a l’aplicació pressupostària núm. 2020/132.204, i que per a
la resta d’exercicis pressupostaris s’haurà de consignar la corresponent
aplicació pressupostària per atendre la despesa prevista.

ACTA JUNTA JGL

-Durada del contracte: 48 mesos
-Quilòmetres any: 20.000 Km.
-Quilòmetres a 4 anys: 80.000 Km.
-Preu vehicle: 509,77 € al mes/vehicle IVA exclòs
-Abonament quilòmetres no consumits: 0,0242 euros/km. sense IVA
-Pagament km. en excés: 0,0393 euros/km sense IVA
-Opció estimada de compra a 48 mesos: 7.914,80 € sense impostos
-Equipament inclòs: pack modularitat, climatització, serveis generals segons petició de la
Policia local, extintor, catifes de goma i rotulació del vehicle amb escut i lletres de la Policia
Local.
Cobertures:
-Manteniment i reparacions
-Canvi de neumàtics il·limitat
-Gestió de multes
-Assistència en carretera 24 hores
-Assegurança tot risc tancada
-Pont doble nivell arcus blau de 1100mm X 115 mm X 494 mm
-2 corones de 22 leds blau 3w
- altaveu incorporat en la part central del pont
- 2 mòduls frontals de 3 leds 3W blancs
- 2 mòduls frontals de 3 leds 3 W vermells
- 2 mòduls laterals de 3 leds 3 W blancs
- barra posterior 8 mòduls de 3 leds ambar
- connector sostre
- fixacions
- amplificador 12V 100W comandament remot amb micròfon amb control per volum, tecles
retroiluminades amb pictogrames, suport amb ròtula orientable pel comandament, 5
sortides per funcions
- control de barra de fletxa, teclat amb potència dia/nit, cablejat amb connector
- focus 3 leds blau clear lens baix perfil
- foco 3 leds ambar clear lens baix perfil
- foco 6 leds blau quadre de comandament amb ventosa
- llanterna stinger led completa 1 carregador
- conus groc per stintger
- pintura vehicle policial
- retolació vehicle policial
- enfosquiment vidres posteriors
- instal·lació i posada en marxa

règim de Centrals de Contractació i l’adhesió a aquestes i articles concordants
del TRLCSP en relació a les adhesions formalitzades abans de l’entrada en
vigor de la nova LCSP.
- Articles 219 a 222 de la LCSP en relació al règim dels Acords marc, i
l’adjudicació de contractes basats en aquests.
- Article 153 i 220 de la LCSP pel que fa a la formalització dels contractes
administratius mitjançant la signatura per les parts del contracte dels
corresponents documents contractuals.
- Disposició addicional 2ª i 3ª de la LSCP.
- Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que
regeixen l’Acord marc de mobilitat sostenible: subministrament i serveis de
vehicles de serveis generals i policials amb destinació a les entitats locals de
Catalunya (Exp. 2016.02).

Segon.- ADJUDICAR el contracte a l’empresa adjudicatària del lot 5 sublot 3
de l’Acord marc de mobilitat sostenible, ADL Automotive, S.A.U. per un termini
de 48 mesos, i sense opció de compra, en la modalitat d’arrendament i pels
imports que ha especificat en la seva oferta, i que són els següents:
Model Lot 5 - Sublot 3

Preu lloguer mensual
(sense impostos)

Dacia Duster Essential 509,77 €
TCE 74Kw (100CV) 4x2

Preu lloguer mensual
(IVA inclòs)

Preu a 48 mesos
(sense impostos)

Preu a 48 mesos
(IVA inclòs)

616,82 €

24.468,96 €

29.607,44 €

Import total del contracte per una durada de 48 mesos:
24.468,96 € sense impostos i 5.138,48 € d’IVA, el que fa un total de 29.607,44
€ IVA inclòs.
L’adjudicatari del contracte haurà de donar compliment als Plecs de clàusules
administratives i Plec de prescripcions tècniques que regulen l’Acord marc de
sostenibilitat sostenible, pel que fa al Lot i sublot assenyalat.
El termini de lliurament del vehicle es realitzarà en el termini màxim de 90 dies
comptat des de la signatura de la formalització del contracte, atès que el
mateix s’ha de transformar en vehicle policial d’acord amb les característiques
sol·licitades i incorporades a la seva oferta, i en compliment de la clàusula 49
del PCA reguladores de l’Acord marc.
Tercer.- APROVAR l'autorització i disposició de la despesa per import de
1.850,46 € IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació pressupostària núm.
2020/132.204 de l’exercici 2020, i que per a la resta d’exercicis pressupostaris
s’haurà de consignar la corresponent aplicació pressupostària per atendre la
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Primer.- DISPOSAR l’adhesió de l’Ajuntament de Llançà a l’Acord marc de
mobilitat sostenible: subministrament i serveis de vehicles de serveis generals
i policials amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2016.02).

ACTA JUNTA JGL

ACORDA:

Número: 2020-0017 Data: 08/10/2020

Per tot això, la Junta de Govern Local

despesa prevista.
Quart.- NOTIFICAR aquest acord a ALD Automotive, S.A., com a empresa
adjudicatària del contracte derivat de l’Acord marc de mobilitat sostenible, i per
tal que realitzi en un termini de 10 dies hàbils la formalització de l’esmentat
encàrrec mitjançant la signatura del corresponent document contractual.
Cinquè.- NOTIFICAR l’esmentada resolució al Consorci Català pel
Desenvolupament Local – CCDL i a la Central de contractació de l’ACM pel
seu coneixement i efectes.
Sisè.- DESIGNAR a Oscar Soler Bosch persona responsable del contracte.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“El Consell Comarcal de l’Alt Empordà va aprovar en sessió plenària de data 4

d’agost de 2020 el Pla Estratègic de recollida de residus de l'Alt Empordà
(2020-2025). Des de l'Àrea de Medi Ambient del consell han iniciat els treballs
per l'execució del Pla Estratègic de Residus, d’entre els quals destaca els
estudis tècnics d'implantació dels canvis de models per zona, segons els
acords i decisions preses durant el procés de participació de tots els
municipis.
Aquest Pla proposa la modificació dels sistemes de recollida de residus amb
l'objectiu de complir els percentatges de recollida selectiva que marquen les
legislacions vigents. Per tal de portar a terme els canvis en els models de
recollida, i fer-ho de la manera més eficient, el Pla proposa realitzar un estudi
tècnic per cadascuna de les 5 zones que permeti proposar una recollida
conjunta amb sinergies tècniques i econòmiques entre els municipis que
integren la zona. Per tot això, per d’adherir-se als estudis de la zona de Llançà
del Pla Estratègic, s’ha de retornar, degudament firmat, un document de
sol·licitud d’adhesió.
Els serveis tècnic de l’Ajuntament de Llançà han emès informe on s’hi fa
constar que resulta interessant que l’Ajuntament de Llançà formi part d’aquest
estudi tècnic dels servei conjunt de recollida de residus amb els municipis de
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2.3 SERVEIS I INFRAESTRUCTURES. Adhesió a l'estudi tècnic del Consell
Comarcal de l'Alt Empordà en desenvolupament del Pla Estratègic de recollida
de residus de l'Alt Empordà (2020-2025).

ACTA JUNTA JGL

Vuitè.- DONAR TRASLLAT de l’esmentada resolució a la Intervenció
municipal i a la Policia Local.”

Número: 2020-0017 Data: 08/10/2020

Setè.- PUBLICAR en el Perfil de contractant l’adjudicació d’aquest encàrrec
de provisió.

la zona.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- ADHERIR-SE als estudis tècnics que el Consell Comarcal de l’Alt
Empordà han iniciat seguint el curs del desenvolupant del Pla Estratègic de
recollida de residus de l'Alt Empordà (2020-2025).
Segon.- TRAMETRE al Consell Comarcal de l’Alt Empordà el model de
sol·licitud d’adhesió degudament firmat”

“Lluís Bosch Costa, amb DNI 39286883P, veí del Carrer Villar, 38, 3er, 1era de

Barcelona, 08041, vol fer una donació a favor de l’Ajuntament de Llançà de
l’obra d’art amb el nom “Port i Castellar”, valorada en 70. -euros, pintada amb
la tècnica de pintura d’aquarel·la i que té unes dimensions de 50 cm per 60
cm.
D’acord amb el que disposa l’art. 21. P) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases de règim local, en concordança amb l’art. 53.1.q) del
D.L. 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la llei Municipal i
de règim local de Catalunya i la Junta de Govern Local, per delegació de
funcions.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- APROVAR el conveni de donació subscrit entre l’Ajuntament de
Llançà i el Sr. Lluís Bosch Costa, pel qual cedeix gratuïtament la propietat de
la seva obra, titulada “Port i Castellar”, valorada en 70. -euros €.
Segon.- ACCEPTAR la donació abans esmentada, feta pel Sr. Lluís Bosch
Costa.
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a l’interessat amb l’agraïment del
Consistori per la donació.

5.1 CULTURA. Aprovació bases concurs literari anomenat Premi Pere Calders
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“Des de l’Ajuntament de Llançà s’ha comunicat la voluntat d’iniciar el

procediment de redacció de les bases que guiaran el concurs literari

Número: 2020-0017 Data: 08/10/2020

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
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Favorable

ACTA JUNTA JGL

5.1 CULTURA conveni donació quadre. Expedient 1778/2020. Donació quadre
Lluís Bosch

anomenat Premi Pere Calders, que serà convocat l’exercici 2021. El
mencionat concurs té per objecte animar a la ciutadania a deixar anar la seva
imaginació i endinsar-se en la redacció d’un assaig en llengua catalana, en
qualsevol de les seves modalitats i obert a qualsevol camp del pensament:
literari, sociològic, científic, biogràfic, filosòfic, etc.
L’acord de concessió dels premis del concurs, així com l’abonament de les
dietes al jurat, es realitzarà durant l’exercici pressupostari 2021, i sempre i
quan el Pressupost municipal estigui aprovat definitivament amb caràcter
previ.

L’article 53.1.g) Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, estableix que
correspon a l’alcalde la gestió de l’activitat econòmica d'acord amb el
pressupost municipal aprovat, autoritzar i disposar despeses dins els límits de
la seva competència. D'acord amb el Decret d’Alcaldia de data 18 de juny de
2019, l'alcalde delega a la Junta de Govern Local la competència en matèria
de concessió d'ajuts assistencials i benèfics.
Per tot això, la Junta de Govern Local

Número: 2020-0017 Data: 08/10/2020

Consta a l’expedient Informe de Secretaria en relació al procediment a seguir i
la legislació aplicable.

ACTA JUNTA JGL

La celebració del concurs literari suposa una despesa estimada de 9.000
euros, 6.000 euros dels quals aniran destinats a premiar els autors
guanyadors i els 3.000 restants destinats a satisfer les dietes als membres de
jurat seleccionat i convocat a tal efecte, despesa la qual s’haurà de preveure
en la confecció del pressupost de l’exercici 2021.

Primer.- APROVAR les bases reguladores del Premi Pere Calders d’assaig
periodístic de Llançà.
Segon.- CONDICIONAR la convocatòria pública del procediment de
concurrència per a la presentació de les propostes culturals a l’existència de
consignació pressupostària suficient i adequada per a la despesa proposada
en el projecte de pressupostos de l’exercici 2021.
Tercer.- Sotmetre les bases reguladores de la convocatòria a informació
pública pel període d’un mes mitjançant anunci al Punt Diari, al Setmanari de
l’Alt Empordà i al taulell d’anuncis de la pàgina web de l’Ajuntament de Llançà.
Durant el període d’informació pública, quedarà l’expedient a disposició de
qualsevol que vulgui examinar-lo, als efectes que es presentin les al·legacions
i suggeriments que es considerin pertinents.”
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ACORDA:

B) ASSUMPTES URGENTS
L’Alcalde proposa votar la urgència de dos assumptes que segueixen, per incloure’ls
en l’ordre del dia.
Per unanimitat, s’aprova incloure’ls, i són els següent:
1.5 INTERIOR .- Expedient 1528/2020. Símbols i Distincions Honorífiques Policia
Local - Sant Miquel

El Reglament Intern de la Policia Local de Llançà, al capítol X, regula els
reconeixements pel servei i les felicitacions, i concretament al article 80 del
mateix reglament disposa la forma com s’han de realitzar.
D’altra banda, la Conselleria de Salut de la Generalitat de Catalunya ha dictat
la RESOLUCIÓ SLT/2207/2020, de 10 de setembre, per la qual es prorroguen
les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot
epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, limitant els
actes i reunions socials públiques i privades a deu persones.
El Secretari de l’Ajuntament ha emès sengles informes que consten a
l’expedient.
De conformitat amb articles 78 i següents del Reglament Intern de la Policia
Local de Llançà, aquesta Junta de Govern Local proposa l'adopció del
següent
ACORD:
Primer.- DENEGAR la realització de l’acte de la Festa Patronal de la Policia
Local de Llançà el proper dia 29 de setembre de 2020, a les 12 hores del
migdia, a la Sala d’Actes de la Casa de Cultura, per les raons sanitàries
esmentades.
Segon.- CONCEDIR la felicitació pública individual al Sotsinspector 411,
Jaume Simon Argemí, al Sergent 311, Òscar Soler i Bosch i al Caporal 208 ,
Francisco Romero Torrescusa, per la seva meritòria tasca en la prestació del
servei durant la pandèmia.

ACTA JUNTA JGL

“En motiu de la celebració de la festa patronal de la Policia Local d’enguany,
Sant Miquel, la Prefectura de la Policia Local de l’Ajuntament de Llançà
proposa realitzar un acte públic el proper dimarts 29 de setembre de 2020 a
les 12 hores del migdia, a la Sala d’Actes de la Casa de Cultura, i ha formulat
la proposta de concessió dels reconeixements d’enguany.

Número: 2020-0017 Data: 08/10/2020

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
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Favorable

Tercer.- CONCEDIR la felicitació pública col·lectiva per la disponibilitat, esforç
i implicació durant la pandèmia a:

Cinquè.- ORDENAR la publicació d’aquest acord, si s’escau, al Butlletí Oficial
de la Província de Girona.
Sisè.- NOTIFICAR aquest acord a les persones interessades.”

5.2. Benestar social. Exp.699/2020. Reequilibri cte Centre de Dia
Favorable

Número: 2020-0017 Data: 08/10/2020

Quart.- DONAR TRASLLAT d’aquest acord a la Prefectura de la Policia Local
de Llançà, al departament de Recursos Humans i a l’Arxiu municipal.

ACTA JUNTA JGL

-Agent 118 Sra. Beatriz Ventura Merino
-Agent 122 Sr. Jordi No Díaz
-Agent 125 Sr. Joan Fontdecaba Corcoll
-Agent 129 Sr. Ramon Rebollo Pacreu
-Agent 132 Sr. Jonatan Garcia Ortega
-Agent 133 Sr. Gabriel Bernal Gimenez
-Agent 134 Sr. Daniel Góngora Romero
-Agent Interí 1012 Sr. Jordi Soles Ruiz
-Agent Interí 1014 Sra. Anna Pérez Pujades
-Agent Interí 1025 Sr. Francisco Domínguez Barragán
-Agent Interí 1027 Sr. Hèctor Rodríguez González
-Agent Interí 1031 Sr. Iago González Lozano
-Agent Interí 1032 Sr. Victor Tran Bagué

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

adjudicar el contracte de Gestió del Servei de Centre de Dia i Acolliment dïurn,
per contracte de gestió de serveis públics, modalitat concessió, a favor de
l’empresa Clece, SA i Accent Social, SL, Unió Temporal d’Empreses, el qual
fou formalitzat en document i amb una durada contractual de 3 anys, amb inici
el 2 de maig de 2018.
L’esmentat contracte fou adjudicat d’acord amb la normativa de contractació
vigent en la seva tramitació, Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel que s’aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic.
L’estat d’alarma declarat mitjançant el Reial Decret 463/2020, de 14 de març,
amb la finalitat de fer front a la pandèmia provocada pel COVID-19, així com
les successives pròrrogues aprovades pel Congrés dels Diputats, ha alterat la
manera d’execució d’alguns contractes, i aquest ha quedat afectat.
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“ Per acord de Junta de Govern Local Local de data 16 d’abril de 2018, es va

Per Decret d’alcaldia núm. 490 de data 26 de març de 2020, es va suspendre
temporalment el contracte de gestió del servei del Centre de dia i acolliment
diürn de Llançà, a l’empresa Clece S.A. y Accent Social, S.L., UTE Centre de
Dia de Llançà, i fins que desaparegués la situació que ho ha generat i es
pugues reprendre la prestació del servei, degut a la impossibilitat de la seva
execució, com a conseqüència de les mesures adoptades per combatre el
coronavirus, COVID-19.

Per acord de la Junta de Govern de data 27 d’agost de 2020, es va procedir a
la modificació del contracte de Gestió del Servei de Centre de Dia i Acolliment
diürn, modalitat concessió, a favor d’UTE Centre de Dia Llançà, mitjançant el
restabliment de l’equilibri econòmic del contracte, del període de suspensió,
comprès del 16 de març al 30 de juny de 2020, en compliment de l’assenyalat
a l’art. 34.4 del RDL 8/2020, modificant les clàusules de contingut econòmic
incloses en el contracte, i es va compensar al concessionari, per la pèrdua
d’ingressos, respecte als previstos en l’execució ordinària del contracte durant
el període de durada de la situació de fet creada pel COVID-19, amb motiu
d’actuacions de l’Administració que han comportat la suspensió de l’activitat
durant el període comprès des de la declaració de l’estat d’alarma i fins el 30
de juny de 2020, valorats amb 28.063,04 €, d’acord amb la documentació
justificativa aportada.
En data 14 de setembre de 2020, per part de l’interessat es sol·licita
l’abonament de la indemnització per danys i perjudicis soferts de forma
efectiva, durant el període de suspensió del contracte, comprès de l’1 al 16 de
juliol de 2020, que es quantifica en 4.583,10 €, corresponent a les despeses
de personal a les quals ha fet front, així com indemnització corresponent al
3% del preu de les prestacions que s’haurien d’haver executat durant el
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En data 14 de juliol de 2020, R.E. 1487, l’interessat formula sol·licitud
d’indemnització del contracte, i com abonament parcial a compte, per import
de 28.063,04 €, corresponents a les despeses salarials, cotitzacions a la
seguretat social, vacances i prorrateig vacances, i indemnització corresponent
a un 3% del preu de les prestacions que s’haurien d’haver executat durant el
període de suspensió de l’activitat, pel període de suspensió comprès del 16
de març al 30 de juny, i aporta els justificants (còpia de les nòmines) dels
treballadors de l’empresa relacionats amb el contracte.

ACTA JUNTA JGL

Per l’interessat s’ha acreditat la realitat, efectivitat i quantia de les despeses
sol·licitades, en compliment de l’assenyalat a l’art. 34.4 del Reial Decret Llei
8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a
l’impacte econòmic i social del COVID-19.

Número: 2020-0017 Data: 08/10/2020

D’altra banda, mitjançant Decret d’alcaldia núm. 788 de data 9 de juliol de
2020, es fa avinent a l’empresa, que la data d’obertura del Centre de Dia s’ha
de fer efectiva a partir del 15 de juliol del mateix any, i per Decret d’Alcaldia
núm. 814 de data 15 de juliol de 2020, s’aprova el Pla de contingència aportat
per l’interessat, document necessari per a procedir a l’obertura.

període de la suspensió, i aporta els justificants dels costos salarials amb
còpia de les nòmines i Relació nominal de treballadors (RNT) i Rebut de
liquidació de cotitzacions (RLC) de la Tresoreria General de la Seguretat
Social.
El servei al Centre de Dia i acolliment diürn consta restablert el 17 de juliol de
2020 per part de l’empresa concessionària.
Consta a l’expedient informe d’intervenció fent constar que consten
justificades les despeses assumides per part del concessionari i consta
acreditada la impossibilitat de prestació del servei, per causes sobrevingudes.
La despesa acreditada pel concessionari per import de 4.583,10 €, es farà
efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària núm. 2020/231.227.06, en
concepte de reequilibri econòmic del contracte.

Queda palesa la impossibilitat total d’execució del contracte i pel Decret
d’Alcaldia núm. núm. 490 de data 26 de març de 2020, es va suspendre
temporalment el contracte de gestió del servei del Centre de dia i acolliment
diürn de Llançà.
L’art. 34.7 del Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents
extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19,
modificat pel RDL 17/2020, de 5 de maig, pel que s’aproven mesures de
suport al sector cultural i de caràcter tributari per fer front a l’impacte econòmic
i social del COVID-19, assenyala que només tindran la consideració de
contractes públics aquells que amb subjecció als seus plecs estiguin
subjectes, entre altres normatives contractuals, al Reial Decret legislatiu
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L’art. 34.4 del Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents
extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19,
disposa que els contractes públics de concessió d’obres i serveis vigents a
l’entrada en vigor d’aquest RDL, la situació de fet creada pel COVID-19 i les
mesures adoptades per combatre’l, donaran dret al concessionari al
restabliment de l’equilibri econòmic del contracte mitjançant, segons
procedeixi en cada cas, a l’ampliació de la seva durada inicial fins un màxim
d’un 15% o mitjançant la modificació de les clàusules de contingut econòmic
incloses en el contracte.
Aquest equilibri en tot cas, compensarà als concessionaris per la pèrdua
d’ingressos i l’increment dels costos suportats, entre els que es consideraran
les possibles despeses addicionals salarials que efectivament haguessin
abonat, respecte als previstos en l’execució ordinària del contracte durant el
període de durada de la situació de fet creada pel COVID-19.
Això només procedirà quan l’òrgan de contractació hagués apreciat la
impossibilitat d’execució del contracte com a conseqüència de la situació
descrita i únicament respecte de la part del contracte afectada per aquesta
impossibilitat.

ACTA JUNTA JGL

Fonament jurídic:

3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, normativa aplicable al contracte afectat en la
seva adjudicació.

La Disposició Transitòria primera, apartat segon, de la LCSP 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, disposa que els contractes
administratius adjudicats amb anterioritat a l’entrada en vigor de la present llei
es regiran, en quan als seus efectes, compliment i extinció, inclosa la
modificació, durada i règim de pròrrogues, per la normativa anterior.
Serà d’aplicació en aquest cas, el que preveu l’art. 282 del TRLCSP de 2011,
referent a modificació del contracte i manteniment de l’equilibri econòmic.
L’art. 282.4.b), disposa que l’Administració haurà de restablir l’equilibri
econòmic del contracte, quan actuacions de l’Administració determinin de
forma directa la ruptura substancial de l’economia del contracte, i l’art. 282.5
estableix que l’equilibri econòmic del contracte es realitzarà mitjançant
l’adopció de les mesures que en cada cas procedeixin.
L’art. 220 TRLCSP aprovat per RDL 3/2011, pel que fa a la suspensió dels
contractes, assenyala que l’Administració ha de pagar al contractista pels
danys i perjudicis efectivament soferts per aquest, sense entrar a definir quins
conceptes.
Queda acreditat que la prestació del servei per part del concessionari ha
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El concessionari, Clece, SA i Accent Social, SL, Unió Temporal d’Empreses,
sol·licita l’opció prevista a l’art. 34.4 en el sentit de modificació del contracte de
les clàusules de contingut econòmic previstes al contracte.
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L’informe de l’Advocacia de l’Estat de 2 d’abril de 2020, fa constar que l’art. 34
del RDL 8/2020 és norma especial i s’aplica amb preferència a la legislació
ordinària de contractes públics, mentre duri l’estat d’alarma i les seves
conseqüències, la legislació de contractes públics només serà aplicable per
resoldre una incidència contractual relacionada amb el COVID quan no
s’oposi al RDL 8/2020 i als principis que la inspiren.
Per tant, caldrà aplicar la normativa contractual sempre que no s’oposi al RDL
8/2020, aplicable en cada moment, segons quan s’adjudiqués el contracte. En
aquest cas, la normativa aplicable és el TRLCSP, aprovat per Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la llei
de Contractes del Sector Públic.

ACTA JUNTA JGL

La normativa autonòmica, Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures
urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus
sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i
econòmica, modificat parcialment pel Decret llei 8/2020, de 24 de març, a l’art.
2 en relació a l’art. 1.6 de la mateixa norma, estableix que els contractes de
concessió de serveis queden subjectes al règim establert a l’art. 34.4. de Reial
Decret Llei 8/2020, de 17 de març.

resultat impossible, per la declaració de l’estat d’alarma i les normes dictades
en el seu desenvolupament, i que aquest ha mantingut els llocs de treball
afectes al contracte durant aquest període.
Per tot l’exposat, i en compliment del que disposa l’art. 34.4 del Reial Decret
Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a
l’impacte econòmic i social del COVID-19, i art. 282.5 del Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la llei
de Contractes del Sector Públic, la Junta de Govern Local

Tercer.- APROVAR LA DESPESA corresponent, a càrrec de la consignació
pressupostària número 2020/231.227.06 del pressupost de despeses de
l’exercici 2020.
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a l’interessat.
Cinquè.- DONAR TRASLLAT al Servei d’Intervenció municipal.”
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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Segon.- COMPENSAR al concessionari, UTE Centre de Dia Llançà, per la
pèrdua d’ingressos, respecte als previstos en l’execució ordinària del
contracte durant el període de durada de la situació de fet creada pel COVID19, amb motiu d’actuacions de l’Administració que han comportat la
suspensió de l’activitat durant el període comprès des de la declaració de
l’estat d’alarma i fins el 15 de juliol de 2020, valorats amb 4.583,10 €, d’acord
amb la documentació justificativa aportada.
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Primer.- PROCEDIR a la modificació del contracte de Gestió del Servei de
Centre de Dia i Acolliment diürn, modalitat concessió, a favor de l’empresa
Clece, SA i Accent Social, SL, UTE Centre de Dia Llançà, mitjançant el
restabliment de l’equilibri econòmic del contracte, del període de suspensió,
comprès de l’1 al 16 de juliol de 2020, en compliment de l’assenyalat a l’art.
34.4 del RDL 8/2020, modificant les clàusules de contingut econòmic incloses
en el contracte.

ACTA JUNTA JGL

ACORDA:

