Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2020/20

Junta de Govern Local

Ordinària

Data

12 / de novembre / 2020

Durada

Des de les 9:30 fins a les 12:00 hores

Lloc

Sala de Juntes telemàtica

Presidida per

Francesc Guisset i Lagresa

Secretari

Carles Fita i Alegre

Nom i Cognoms

Assisteix

Elsa Rodríguez Castaño

SÍ

Núria Escarpanter i Olivet

SÍ

Sara Gutiérrez Giner, Interventora acctal.

SÍ

Stephane Juanola Journé

SÍ

Sílvia Barris Roca

SÍ

Sònia Sarola Vila

SÍ

Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’ò rgan, el President
obre la sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del
dia
A) PART RESOLUTIVA

Aprovació de l'acta de la sessió anterior, de data 23-10-20

Es dona per llegida l'acta de la sessió anterior, de data 23-10-2020, que ha
estat tramesa junt amb la convocatòria i s'aprova per unanimitat, sense
esmenes.
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Tipus de convocatòria

Número: 2020-0020 Data: 26/11/2020

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA JUNTA JGL

Francesc Guisset i Lagresa (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 27/11/2020
HASH: 7acd15eded20ff6f6d60a4ce3c670bd5

Carles Fita i Alegre (1 de 2)
Secretari General
Data Signatura: 26/11/2020
HASH: c6c8b4b890eec2123365dc3ae52cdaac

ACTA

1.2 HISENDA Expedient 1317/2019. Aprovació pagament canon Casa Marli no
ajornat exercici 2020
Favorable

Tipus
de
votació:
Unanimitat/Assentiment

En sessió plenària de data 29 de juliol de 2019, es va aprovar l’atorgament de
la concessió demanial a favor de l’Ajuntament per part de la Generalitat de
Catalunya, sobre la finca anomenada Casa Marli per a destinar-la a usos
assistencials i socials amb un cànon fix anual de 72.498,46.-€

En el pressupost per a l’exercici 2020 consta aprovat en sessió plenària de
data 19 de desembre de 2019 i publicat per capítols al BOP número 494 de
data 28 de gener de 2020, consta consignació pressupostària suficient per a
la despesa proposada per un import de 43.896,33.-€ amb càrrec a l’aplicació
pressupostària número 2020/920.202.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local ’adopta el següent
ACORD
Primer.- APROVAR el pagament del cànon a favor de la Generalitat de
Catalunya, corresponent a la concessió demanial de la finca anomenada Casa
Marli per un import de 43.896,33.-€, corresponent a la quantitat no ajornada
per a l’exercici 2020, segons es disposa en la resolució que aprova
l’ajornament d’una part del cànon per a l’exercici 2020 per un import de
28.602,13, en dues anualitat 2021-2022, arrel de la pandèmia del covid-19.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a la Direcció General de Patrimoni de la
Generalitat i DONAR TRASLLAT del mateix al departament de Tresoreria.”

Número: 2020-0020 Data: 26/11/2020

Així mateix, en la resolució esmentada, es disposa que l’import corresponent
al cànon no ajornat per a l’exercici 2020, per un import de 43.896,33.-€,
s’haurà de fer efectiu el més aviat possible, i sempre abans de la finalització
d’aquest exercici 2020.
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En data 14 d’octubre de 2020, mitjançant registre d’entrada 2644, s’emet
resolució al respecte, concedint únicament un ajornament per un import del
cànon de 28.602,13.-€ a pagar en dos terminis durant l’exercici 2021 i 2022
(14.301,07.- cada any)

ACTA JUNTA JGL

Arrel de la pandèmia del covid-19, aquest Ajuntament va sol.licitar a la
Direcció General de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya una reducció del
cànon esmentat per la impossibilitat d’ús durant els mesos de confinament.

1.2 Serveis d'Hisenda.Expedient 2219/2020. Aprovació factures per JGL 12
Novembre.

1.2.-HISENDA- Aprov. Padró C.Dia- Expedient 2199/2020. Aprovació del Padró
Fiscal
Favorable

Tipus
de
votació:
Unanimitat/Assentiment

“En data 2 de novembre d’enguany, s’ha generat el padró del Centre de Dia

corresponent a l’assistència del mes d’octubre de 2020, per un import de
5.354,57.-€, que comença pel rebut número 2033000138 a nom del Sr. Josep
Baulenas Corbera, i que acaba pel rebut número 2033000153 a nom de la
Sra. Teresa Vilar Llosa.
El número assignat a l’expedient és: 2199/2020.
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“Des de la Junta del 23 d’octubre de 2020, s’han generat les següents
factures que necessiten ser aprovades per la Junta de Govern Local:
-FCC Medio Ambiente, S.A.U., amb número de factura 20SM1153/1002585
per import de 67.517,35€ corresponent al servei de recollida i neteja vial del
mes d’octubre.
-Consell Comarcal de l’Alt Empordà, amb registre d’entrada número
2020/2966 i per import de 33.938,48€, corresponent a la liquidació per
utilització de l’abocador comarcal durant el mes de setembre.
-Alameda-Torrent, S.L.U., amb el número de factura A682 per import de
19.946,85€ corresponent a la neteja de franges forestals.
El número assignat a l’expedient és: 2219/2020.
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, aquesta Junta de Govern Local adopta el següent
ACORD:
Únic.- APROVAR les següents factures que s’han generat des de la junta del
23 d’octubre:
-FCC Medio Ambiente, S.A.U., amb número de factura 20SM1153/1002585
per import de 67.517,35€ corresponent al servei de recollida i neteja vial del
mes d’octubre.
-Consell Comarcal de l’Alt Empordà, amb registre d’entrada número
2020/2966 i per import de 33.938,48€, corresponent a la liquidació per
utilització de l’abocador comarcal durant el mes de setembre.
-Alameda-Torrent, S.L.U., amb el número de factura A682 per import de
19.946,85€ corresponent a la neteja de franges forestals.”

Número: 2020-0020 Data: 26/11/2020

Tipus
de
votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA JUNTA JGL

Favorable

Per tot això, aquesta Junta de Govern Local adopta el següent
ACORD
Primer. - APROVAR el padró del Centre de Dia corresponent a l’assistència
del mes d’octubre de 2020, per un import de 5.354,57.-€, que comença pel
rebut número 2033000138 a nom del Sr. Josep Baulenas Corbera, i que
acaba pel rebut número 2033000153 a nom de la Sra. Teresa Vilar Llosa.
Segon.- DONAR TRASLLAT al departament de Recaptació per a la seva
tramitació.”

Tipus
de
votació:
Unanimitat/Assentiment

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

corresponent al menjador d’octubre i mensualitat de novembre de 2020, per
un import de 5.441,75.-€, que comença pel rebut número 2051000383 a nom
de la Sra. Fatima Zahra Alem, i que acaba pel rebut número 2051000428 a
nom de la Sra. Macarena Viñales Grau.
El número assignat a l’expedient és: 2197/2020.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local adopta el següent

ACTA JUNTA JGL

Favorable

Número: 2020-0020 Data: 26/11/2020

1.2.-HISENDA-Aprov. Padró Llar d'Infants-Expedient 2197/2020. Aprovació del
Padró Fiscal

Primer. - APROVAR el padró de la Llar d’Infants corresponent al menjador
d’octubre i mensualitat de novembre de 2020, per un import de 5.441,75.-€,
que comença pel rebut número 2051000383 a nom de la Sra. Fatima Zahra
Alem, i que acaba pel rebut número 2051000428 a nom de la Sra. Macarena
Viñales Grau.
Segon.- DONAR TRASLLAT al departament de Recaptació per a la seva
tramitació.”

1.2 Hisenda.Expedient 2142/2020. Aprovació revisió preus contracte FCC Medio
Ambiente SA
Favorable

Tipus
de
votació:
Unanimitat/Assentiment

En data 22 d’octubre de 2020, el senyor Martín Juanola i Cárceles, en
representació de FCC Medio Ambiente SA, mitjançant registre d’entrada
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ACORD

número 2708, sol.licita l’aprovació del coeficient de revisió de preus aplicable
al període l’1 d’octubre de 2019 al 30 de setembre de 2020, i de l’1 d’octubre
de 2020 al 30 de setembre de 2021.
L’empresa FCC Medio Ambiente SA és l’adjudicatària del servei de gestió de
recollida i transport de residus municipals, neteja viària i gestió de la
deixalleria municipal de Llançà, en sessió plenària de data 1 d’agost de 2012.

Per a la revisió s’aplicarà el coeficient definit per la variació de l’Índex de
Preus al Consum, IPC, general per Catalunya, durant els dotze darrers
mesos.
L’adjudicatari haurà de sol.licitar la revisió de preu a l’Ajuntament, mitjançant
instància, acompanyant estudi econòmic desglossat de la revisió sol.licitada i
adjuntant la certificació del Institut Nacional d’Estadística relativa a la variació
de l’IPC.
Consta en l’expedient l’estudi econòmic requerit i degudament revisat pel
departament d’Intervenció, en relació al coeficient interanual de revisió de
preus i el coeficient acumulat aplicat en origen, per als dos períodes
sol.licitats, de l’1 d’octubre de 2019 al 30 de setembre de 2020, i de l’1
d’octubre de 2020 al 30 de setembre de 2021, corresponent al contracte i a
les seves ampliacions.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local adopta el següent
ACORD :
Primer.- APROVAR els coeficients de revisió de preus del contracte de la
gestió del servei de recollida i transport de residus municipals, neteja viària i
gestió de la deixalleria municipal de Llançà, que té com a adjudicatària del
servei a l’empresa FCC Medio Ambiente SA, amb les corresponents
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I en acord de la JGL de 7 de juny de 2019 es va aprovar la segona modificació
del contracte amb la incorporació de recollida selectiva i el transport de
residus municipals de la fracció orgànica a l’ús general de la ciutadania.

ACTA JUNTA JGL

Així mateix, en acord de la JGL de data 28 de maig de 2018 es va aprovar la
primera modificació de contracte, amb la incorporació del servei de recollida
selectiva i el transport de residus municipals de la fracció orgànica de grans
productors.

Número: 2020-0020 Data: 26/11/2020

En la clàusula 16ena del Plec de Clàusules Administratives Particulars
disposa que a l’inici del segon any de contracte el contractista podrà sol.licitar
la revisió de preus, en base als preus oferts en la data de licitació. El nou preu
del contracte revisat será vàlid per al segon any i així successivament per als
anys següents.

ampliacions de contracte realitzades, pels dos períodes proposats, de l’1
d’octubre de 2019 al 30 de setembre de 2020, i de l’1 d’octubre de 2020 al 30
de setembre de 2021, segons les dades que consten en l’estudi econòmic
adjunt i presentat per a cada període i per a cada contracte i ampliació de
contracte.
Segon.- NOTIFICAR a l’empresa FCC Medio Ambiente SA per al seu
coneixement i efectes.

1.3 Serveis d’Urbanisme, Obres i Activitats - Expedient 1929/2020. Llicències
d'Ocupació

“JOSEP BESA MONTENEGRO, actuant en nom i representació de HABANA

CITY SL, mitjançant escrit RE 2020-E-RE-2392, de data 28/09/2020, sol·licita
llicència d’ocupació de via pública durant tot l’any amb expositor en el seu
establiment dedicat a fruiteria situat al C/ Palandriu, 17, concretament un
espai de 1,20m x 0,60m.
L'arquitecte tècnic ha emès informe favorable, fent constar que es concedeix
una superfície de 1,20 M X 0,60 M (és a dir 0,72 M2) per instal·lar, durant tot
l’any, un expositor de fruita fet de fusta col·locat sota la finestra, arrambat a la
paret de l’eixample de l’edifici, donant compliment a una sèrie de
condicionants.
Consta a l’expedient informe de la policia validant l’informe tècnic.
L’òrgan competent per a resoldre les sol·licituds de llicències d’ocupació de
via pública és la Junta de Govern Local per delegació de l’Alcalde-President
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.
Per tot això, aquesta Alcaldia adopta la següent
RESOLUCIÓ:
Primer.- CONCEDIR llicència a Habana City SL per ocupar la via pública amb
un expositor al carrer Palandriu, 17, ocupant un espai de 1,20m x 0,60m,
durant tot l’any. La llicència queda condicionada al compliment dels
condicionants generals que s’adjunten i els particulars següents:
-En cas que per motius de seguretat viaria, o bé per incompliment dels
condicionants de la llicència o per incompliment de l'ordenança de policia i
bon govern, sigui requerit perquè s'enretiri l'ocupació, aquesta s'haurà
d'enretirar sense dret a indemnització.
Segon.- APROVAR la liquidació número 2073000045, per un import de
38,60.- euros, corresponent a la taxa per l’ocupació del sòl a la via pública.
Tercer.- APROVAR la liquidació número 2002027407, per un import de 38,64.-

ACTA JUNTA JGL

L’Alcalde-President, en data 26-10-2020, va resoldre el Decret literal següent:

Número: 2020-0020 Data: 26/11/2020

Tipus
de
votació:
Unanimitat/Assentiment
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Favorable

euros, corresponent a la taxa d’escombraries i clavegueram d’un trimestre del
present exercici.
Quart.- DONAR TRASLLAT al Servei de Recaptació a efectes de cobrament i
a la Policia Municipal.
Cinquè.- RATIFICAR aquest decret en la propera sessió de Junta de Govern
Local que se celebri.
Sisè.- NOTIFICAR el present acord a la persona interessada.
De conformitat amb l’apartat cinquè del Decret transcrit, la Junta de Govern
Local adopta el següent
ACORD:

Tipus
de
Unanimitat/Assentiment

votació:

“ La Junta de Govern Local de l’Ajuntament en sessió celebrada en 27 d’agost

de 2020 va concedir subvenció, als 45 interessats reflectits a la taula resum
l’import corresponent detallat a la taula d’acord amb els criteris establerts en
les bases reguladores de la subvenció per a la compra o instal·lació de
mesures higièniques i de seguretat als establiments comercials i negocis amb
atenció al públic i adquisició de material de protecció d’autònoms de Llançà
davant la pandèmia COVID-19.
Dels 45 interessats, n’hi havia 11 que no havien justificat les despeses
establertes a les bases reguladores de la subvenció. En el punt quart de
l’esmentat acord, s’assenyalava que aquests interessats, disposaven de 2
mesos des de la publicació de l’acord al BOP de Girona per a presentar tota la
documentació justificativa.
Per part dels interessats afectats, s’ha aportat la documentació justificativa
establerta a les bases, donant compliment al que disposen les bases
reguladores de la subvenció.
Consta a l’expedient informe favorable de la tècnica responsable de l’àrea, de
la documentació justificativa aportada pels interessats.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local adopta el següent
ACORD:
Primer.- AUTORITZAR el pagament, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
2020.432.48 de l’exercici 2020 a tots els interessats relacionats a la següent

Número: 2020-0020 Data: 26/11/2020

Favorable

Codi Validació: 96CWRTXZC7SLYC4EY36ZFTLCG | Verificació: https://llanca.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 7 de 19

1.4 Serveis de Promoció Econòmica - Expedient 921/2020. Subvencions
Directes o Nominatives

ACTA JUNTA JGL

Únic.- DONAR-SE PER ASSABENTATS i RATIFICAR el Decret anteriorment
transcrit, en tot el seu contingut.”

taula atès que ja han presentat tota la documentació justificativa exigida per
les bases de la subvenció.

Segon.- Condicionar el pagament a l’acceptació de la subvenció per part del
beneficiari/a.
La subvenció s’entendrà tàcitament acceptada pel transcurs d’un mes a partir
del dia següent a la publicació en el BOP de Girona, sense que hagi
manifestat expressament les seves objeccions.
Tercer.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província de
Girona (BOP Girona) i al web municipal de l’Ajuntament de Llançà.
Quart.- La publicació al BOP de Girona substitueix la notificació als
interessats i produeix els mateixos efectes.

Número: 2020-0020 Data: 26/11/2020

Import concedit
368,31€
246,56€
425,40€
186,99€
260,78€
97,18€
237,25€
494,83€
159,95€
150,00€
600,00€

ACTA JUNTA JGL

Interessat
HM SC (***580***)
HG SL (***130)
IJC SLU (***290***)
JLGA (***432***)
LMM (***632***)
MJCR (***804***)
MRT (***510***)
ORC (***627***)
PM7 SL (***642***)
RCS (***950***)
TGG (***430***)

1.5 INTERIOR - Expedient 2088/2020. Llicències d'Ocupació - vialitat carrer la
Farella
Favorable

Tipus
de
votació:
Unanimitat/Assentiment

“Anna Brugué Tramunt, actuant en nom i representació de C.P. FARELLA 34,

mitjançant escrit amb registre d’entrada 2020-E-RE-2580, de data 9 d’octubre
de 2020, va posar en coneixement de l’ajuntament les queixes per sorolls i
actes incívics a la zona de la Farella durant aquest estiu i va sol·licitar que es
tanqui el carrer, convertint-lo en peatonal, amb excés exclusiu als vehicles
dels veïns col·locant algun tipus de pilona.
La Policia Municipal, en data 26 d’octubre de 2020, ha emès informe, que
consta a l’expedient i on deixa de manifest que durant els darrers mesos,
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Cinquè.- DONAR TRASLLAT a l’Àrea d’Intervenció a efectes de pagament.”

coincidint amb les restriccions per l’estat d’alarma, s’han vist incrementades
les denúncies per infraccions relacionades amb soroll, convivència ciutadana i
consum d’alcohol a la via pública a tot el municipi. En l’informe també es fa
constar Policia Local continua treballant per garantir la seguretat, la
convivència ciutadana i evitar actes incívics.
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 adopta el següent

2.1. Serveis de Govern Local - M 142 Expedient 1342/2020 - Donar compte
tramesa estadística arxiu 2019
Favorable

Tipus
de
votació:
Unanimitat/Assentiment

Vist l’informe de l’arxiver – bibliotecari de data 5 de novembre de 2020. On
s’informa que que l’Arxiu ha omplert i tramés el formulari estadístic sobre les
dades sol·licitades de l’Arxiu Municipal de Llançà a 31/12/2019 per la Direcció
General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni del Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local adopta el següent
ACORD:
Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTATS de la tramesa de l’estadística
d’arxius 2019 corresponent al nostre equipament, a la Direcció General
d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya.
Segon.- FACULTAR al senyor Joan Serra i Perals , arxiver municipal per
iniciar totes les gestions oportunes per a acomplir la resolució de l’acord.”

Número: 2020-0020 Data: 26/11/2020

Segon.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada.”
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Primer.- DESESTIMAR la sol·licitud presentada per C.P. FARELLA 34, per
prohibir l’accés dels vehicles que no siguin propietat dels veïns al carrer La
Farella, atès que es limitaria l’accés dels usuaris a una via i un espai públic
com és la platja de la Farella, tal i com es fa constar a l’informe de la Policia
Local.

ACTA JUNTA JGL

ACORD

2.4 Ensenyament. Expedient 2184/2020. ús aula de música ceip pompeu Fabra
Favorable

Tipus
de
votació:
Unanimitat/Assentiment

“CLARA RAMOS GELI actuant en representació de l’Associació Ranura,

mitjançant escrit RE núm. 2020-E-RE-2780, de data 29/10/2020 10:54, ha
sol·licitat autorització per fer ús de l'aula de música del CEIP Pompeu Fabra
de Llançà, els dimarts de 15,30 a 19h. i els dimecres de 15:30h a 17:30h ,
durant per dur a terme sessions terapèutiques amb grups de joves.
La directora del centre escolar ha expressat la conformitat.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local adopta el següent

Segon.- NOTIFICAR a l' interessat el present acord".

2.4 SERVEI D'ENSENYAMENT. Aprovar els convenis de cessió de l'ús i custòdia
de dispositius Chromebooks amb l'Escola Pompeu Fabra i l'Institut de Llançà
Favorable

Tipus
de
votació:
Unanimitat/Assentiment

Número: 2020-0020 Data: 26/11/2020

Primer.- AUTORITZAR a l’Associació Ranura, l’ ús de l'aula de música de
l’escola Pompeu Fabra de Llançà, els dimarts de 15,30 a 19h. i els dimecres
de 15:30h a 17:30h , del mes de novembre de 2020 fins el mes de juny de
2021, per dur a terme sessions terapèutiques amb grups de joves.
Condicionant: L’autorització estarà condicionada al compliment de les
mesures de prevenció en motiu del coronavirus SARs-CoV-2.

ACTA JUNTA JGL

ACORD:

COVID19 ha suposat un canvi important en l’organització i realització de les
tasques i feines diàries, a banda de suposar un canvi en la fórmula d’impartir
la docència. És per això que, des de les Àrees de Noves Tecnologies i
d’Ensenyament de l’Ajuntament de Llançà s’ha impulsat la compra
d’ordinadors per cedir-los a l’Escola Pompeu Fabra i a l’Institut municipal de
Llançà amb la finalitat de garantir una correcte i eficient educació als alumnes.
Concretament, s’ha fet palès que, durant el confinament domiciliari que es va
decretar amb la declaració de l’Estat d’Alarma del més de març de 2020,
alguns alumnes dels centres educatius de Llançà no disposaven dels mitjans
informàtics necessaris per donar continuïtat al curs escolar iniciat l’any 2019.
Per això, s’han adquirit ordinadors portàtils de la marca ASUS model
Chromebook per educació així com les respectives llicències. El Chromebook
és un dispositiu robust, senzill i segur, pensat per ser utilitzat exclusivament en
l’àmbit educatiu. Aquest ordinador connecta els alumnes a Internet i els dona
accés a l'ús de les aplicacions de Google Suite i en general a qualsevol
aplicació que funcioni en un navegador, alhora que permet que es puguin
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“En l’àmbit educatiu, la crisi sanitària originada per la pandèmia de la

compartir i que tant professors com alumnes puguin utilitzar-los per crear
contingut i col·laborar.

ACORD:
Primer.- APROVAR el Conveni entre l’Ajuntament de Llançà i l’Escola
Pompeu Fabra de Llançà per la cessió gratuïta de l’ús i custòdia de dispositius
informàtics Chromebooks, pel termini de quatre anys i d’acord amb les
condicions pactades.
Segon.- APROVAR el Conveni entre l’Ajuntament de Llançà i l’Institut
municipal de Llançà per la cessió gratuïta de l’ús i custòdia de dispositius
informàtics Chromebooks, pel termini de quatre anys i d’acord amb les
condicions pactades.

ACTA JUNTA JGL

Vist l’informe de Secretaria que determina el procediment a seguir i d ’acord
amb el que disposa a l’art. 6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, els art. 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre,
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques, l’art. 21 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i l’art. 8.1.b) de la Llei
19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local adopta el següent

Número: 2020-0020 Data: 26/11/2020

Consten a l’expedient els esborranys dels Convenis entre l’Ajuntament de
Llançà i l’Escola Pompeu Fabra de Llançà i entre l’Ajuntament de Llançà i
l’Institut municipal de Llançà, ambdós amb l’objecte de cedir gratuïtament l’ús i
la custòdia de dispositius informàtics de titularitat municipal, per a destinar-los
a finalitats exclusivament educatives, per un termini de quatre anys.

Quart.- NOTIFICAR aquest acord a l’Escola Pompeu Fabra i a l’Institut de
Llançà.
Cinquè.- PUBLICAR l’esmentat acord a la pàgina web municipal en
compliment de la Llei 19/2013, de transparència, accés a la informació pública
i bon govern.”

5.1. Cultura. Expedient 2145/2020. Subvencions 2020- Amigos Rocieros
Favorable

Tipus
de
votació:
Unanimitat/Assentiment

"ROSA MARIA CAMARA SORIANO, actuant en nom i representació de
Amigos Rocieros de Llançà, mitjançant escrit RE 2020-E-RE-2727, de
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Tercer.- FACULTAR l’Alcalde-President d’aquesta corporació, el Sr. Francesc
Guisset i Lagresa, per a la signatura dels convenis.

data 23/10/2020 13:47, sol·licita el 50% de la subvenció que tenen concedida
en el pressupost 2020.
La sol·licitud compleix els requisits de l'article 7, i acompanya la documentació
assenyalada a l'article 10 de l'Ordenança general reguladora de la concessió
de subvencions de l'Ajuntament de Llançà.
Consta en el pressupost per a l'exercici 2020 una subvenció per import de
2.250 € en concepte d'ajut directe per Amigos Rocieros de Llançà.
És d'aplicació la normativa prevista a la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions, el Real Decreto 887/2006, de 21 de juliol, pel que
s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, General de Subvencions, i
l'Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions de
l'Ajuntament de Llançà.

5.1. Expedient 1971/2020. Subvencions per Concurrència Competitiva - Informar
subvenció rebuda SAB 2020 2a convocatòria
Favorable

Tipus
de
votació:
Unanimitat/Assentiment

“Vist l’informe de l’arxiver – bibliotecari de data 5 de novembre de 2020. On

s’informa que en data 3 de novembre de 2020, es va publicar un Edicte de
notificació de resolució/acord de subvenció per part de la Oficina de suport a
la iniciativa cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
on es concedia a l’Ajuntament de Llançà la subvenció sol·licitada en espècie
per a l’adquisició de novetats editorials en català o occità destinades a les
biblioteques a través del SAB 2a convocatòria per a la biblioteca municipal
Pere Calders per la quantitat de 1.768 €..
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Primer.- CONCEDIR a la Amigos Rocieros de Llançà una subvenció de
2.250€ en concepte d'ajut directe per a les activitats pròpies de l'entitat, amb
càrrec a l'aplicació pressupostària 480.00330, del pressupost municipal per a
l'exercici 2020.
Segon.- AUTORITZAR el pagament a Amigos Rocieros de Llançà de la
subvenció per import de 1.125 €, corresponent del 50% de la subvenció, amb
càrrec a l'aplicació pressupostària 480.00.330 del pressupost municipal per
l'exercici 2020.
Tercer.- DEIXAR PENDENT el pagament del 50% restant, condicionat a la
prèvia justificació de les despeses corresponent al total subvenció.
Quart.- DONAR TRASLLAT a l'àrea d'Intervenció, als efectes oportuns.
Cinquè.- NOTIFICAR el presenta acord a l'interessat."

ACTA JUNTA JGL

ACORD:

Número: 2020-0020 Data: 26/11/2020

Per tot això, aquesta Junta de Govern Local adopta el següent

Per tot això, aquesta Junta de Govern Local adopta el següent
ACORD
Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTATS de la concessió de la subvenció
sol·licitada en espècie per a l’adquisició de novetats editorials en català o
occità destinades a les biblioteques a través del SAB per a la biblioteca
municipal Pere Calders per la quantitat de 1.768 € per part de la Oficina de
Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya,.
Segon.- ACCEPTAR expressament l’esmentada subvenció

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

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, les
successives pròrrogues aprovades pel Congrés dels Diputats, i les mesures
per fer front a la reobertura de les instal·lacions i l’exercici de l’activitat
contractual mentre persisteixi el coronavirus, ha alterat de manera significativa
l’execució del contracte.
Per Decret d’alcaldia núm. 490 de data 26 de març de 2020, es va suspendre
temporalment el contracte de gestió del servei del Centre de dia i acolliment
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.
D’altra banda, mitjançant Decret d’alcaldia núm. 788 de data 9 de juliol de

Número: 2020-0020 Data: 26/11/2020

Tipus
de
votació:
Unanimitat/Assentiment
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Favorable

ACTA JUNTA JGL

5.2. Benestar social. Exp.699/2020. Reequilibri econòmic contracte concessió
Centre de dia- mes octubre 2020

2020, es fa avinent a l’empresa, que la data d’obertura del Centre de Dia és té
que fer efectiva a partir del 15 de juliol del mateix any, i per Decret d’Alcaldia
núm. 814 de data 15 de juliol de 2020, s’aprova el Pla de contingència ajustat
a les recomanacions del PROCICAT, i aportat per l’interessat, document
necessari per a procedir a l’obertura del Centre de Dia.

En data 3 de novembre de 2020, l’interessat presenta les factures de les
despeses extraordinàries per fer front al COVID-19, corresponents al mes
d’octubre,

Número: 2020-0020 Data: 26/11/2020

Amb posterioritat, el contractista justifica les despeses extraordinàries
suportades des de la represa del servei a la instal·lació del Centre de Dia,
amb totes les mesures de prevenció, protecció i servei complementari de
neteja, corresponents als mesos de juliol, agost i setembre, i per acord de la
Junta de Govern Local de data 23 d’octubre de 2020 es modifica el contracte,
mitjançant el restabliment de l’equilibri econòmic del contracte, del període de
reobertura de l’activitat, aturada temporalment com a conseqüència de les
mesures preventives adoptades per fer front al COVID-19, modificant les
clàusules de contingut econòmic incloses en el contracte, al període comprès
des del 16 de juliol fins al 30 de setembre de 2020.

ACTA JUNTA JGL

En data 13 de juliol de 2020, R.E. núm. 1482, José Antonio Mur Sanz en
representació de UTE Centre de Dia, sol·licita la modificació del contracte en
base al determinat a l’art. 205.2.b) de la LCSP, fent constar que per la represa
de l’activitat i per ajustar-se a les mesures i recomanacions del Departament
de Treball, Afers socials i Família, en la prevenció del COVID, afecta l’àmbit
econòmic del contracte, perquè les mesures a aplicar no estaven establertes
als Plecs que regien la licitació, i aquestes modificacions generen uns costos
per l’empresa imprevisibles i inassolibles.

-Despeses extraordinàries de neteja complementària: 1.088,33 € i 228,55 €
d’IVA, el que fa un total de 1.316,88 € IVA inclòs.
És un fet que per la represa de l’activitat al Centre de Dia, aquesta porta
aparellades l’adquisició de tot un seguit de material de protecció i prevenció
del COVID, el qual genera unes despeses imprevisibles i no previstes en els
Plecs del contracte.
Els contractes administratius només podran ser modificats per raons d'interès
públic en els casos i en les formes previstes en el títol V del llibre I del Text
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), aprovat per Reial
decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i d'acord amb el procediment
regulat en l'article 282 d'aquest Text Legal.
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-Mesures preventives i EPIS: 110,06 € i 23,11 € d’IVA, el que fa un total de
133,17 € IVA inclòs

D’acord amb el que disposa l’art. 282.4.c) del TRLCSP, l’Administració ha de
restablir l’equilibri econòmic del contracte, en benefici de la part que
correspongui, en el supòsits en que actuacions de l’Administració determinin
de forma directa la ruptura substancial de l’economia del contracte.

La normativa aplicable a la represa de l’activitat és la contractual que afecta al
contracte.
La Disposició Transitòria primera, apartat segon, de la LCSP 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, disposa que els contractes
administratius adjudicats amb anterioritat a l’entrada en vigor de la present llei
es regiran, en quan als seus efectes, compliment i extinció, inclosa la
modificació, durada i règim de pròrrogues, per la normativa anterior.
Per tant, la normativa aplicable és el TRLCSP, aprovat per Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la llei
de Contractes del Sector Públic.

ACTA JUNTA JGL

Els contractes de gestió de serveis públics, modalitat concessió, són a risc i
ventura del contractista tal com estableix l’art. 277 del TRLCSP. Malgrat això, i
conscients de les despeses que comporta la prevenció del COVID-19, és fa
palesa la necessitat de modificar el contracte mitjançant el reequilibri
econòmic del mateix en el sentit de modificar les clàusules de contingut
econòmic.

Número: 2020-0020 Data: 26/11/2020

Els protocols de reobertura de les instal·lacions han estat aprovats mitjançant
Resolució TSF/1312/2020, de 9 de juny, per la qual s'estableixen els criteris
per a l'obertura de centres i serveis socials d'atenció diürna de persones grans
i persones amb discapacitat, en aplicació de l'Ordre SND/399/2020, de 9 de
maig, en la redacció donada per l'Ordre SND/414/2020, de 16 de maig.

L’art. 282.4.b), disposa que l’Administració haurà de restablir l’equilibri
econòmic del contracte, quan actuacions de l’Administració determinin de
forma directa la ruptura substancial de l’economia del contracte, i l’art. 282.5
estableix que l’equilibri econòmic del contracte es realitzarà mitjançant
l’adopció de les mesures que en cada cas procedeixin.
Per la Secretaria municipal s’ha emès informe en relació a la legislació
aplicable i el procediment a seguir i per la Intervenció municipal s’ha emès
informe assenyalant que consta consignació pressupostària suficient per a la
despesa proposada per un import màxim de 1.450,05 €, IVA inclòs, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària número 2020/231.227.06, en concepte de
reequilibri econòmic de les mesures a adoptar al Centre de Dia arrel de la
pandèmia del COVID-19, corresponent al mes d’octubre.
Per tot l’exposat, i en compliment del que disposa l’art. 282.5 del Reial Decret
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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.

Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la llei
de Contractes del Sector Públic, aquesta Junta de Govern Local adopta el
següent
ACORD:

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

5.3 Associacions. Expedient 2233/2020. canvi junta directiva Ass. Ball-Llan
Favorable

Tipus
de
votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA JUNTA JGL

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

Número: 2020-0020 Data: 26/11/2020

Primer.- PROCEDIR a la modificació del contracte de Gestió del Servei de
Centre de Dia i Acolliment diürn, modalitat concessió, a favor de l’empresa
Clece, SA i Accent Social, SL, UTE Centre de Dia Llançà, mitjançant el
restabliment de l’equilibri econòmic del contracte, corresponent al mes
d’octubre de 2020, com a conseqüència de les mesures preventives
adoptades per fer front al COVID-19, modificant les clàusules de contingut
econòmic incloses en el contracte, per import de 1.198,39 € sense impostos i
251,66 d’IVA, el que fa un total de 1.450,05 € IVA inclòs.

Per tot això, aquesta Junta de Govern Local adopta el següent
ACORD:
Únic.- DONAR-SE per assabentats de les modificacions de la nova junta
directiva de l’Associació Recreativa Ball-llan”.

6.1.- Joventut. Expedient 2146/2020. Subvencio 2020 associació Cultural
Llança't
Favorable

Tipus
de
votació:
Unanimitat/Assentiment

"ROSA MARIA CAMARA SORIANO, actuant en nom i representació de
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"FEDERICO CARDO CERVERA, actuant en nom i representació de
Associació Recreativa Ball-llan Llançà, mitjançant escrit RE 2020-E-RE-2854,
de data 05/11/2020 11:45, comunica el canvi de la junta directiva de
l’Associació Ball-LLan.

associació cultural Llança't, mitjançant escrit RE 2020-E-RE-2728, de
data 23/10/2020 14:02, sol·licita el 50 % de la subvenció que tenen concedida
en el pressupost 2020.
La sol·licitud compleix els requisits de l'article 7, i acompanya la documentació
assenyalada a l'article 10 de l'Ordenança general reguladora de la concessió
de subvencions de l'Ajuntament de Llançà.
Consta en el pressupost per a l'exercici 2020 una subvenció per import de
1700€ en concepte d'ajut directe per associació cultural llança't.
És d'aplicació la normativa prevista a la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions, el Real Decreto 887/2006, de 21 de juliol, pel que
s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, General de Subvencions, i
l'Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions de
l'Ajuntament de Llançà.

ASSUMPTES URGENTS

L’Alcalde proposa votar la urgència d’incloure els dos punts que segueixen, a
l’ordre del dia.
Per unanimitat s’acorda incloure’ls:
3.5. Serveis Medi ambient. Exp.2129/2020. Pròrroga contracte boies
Favorable

Tipus
de
votació:
Unanimitat/Assentiment

“ En data 16 d’octubre de 2020, R.E. núm. 2643, Elisenda Giró Para en

representació de Divecreus S.L., sol·licita pròrroga del contracte de serveis
d’abalisament i instal·lació de les boies de fondeig al litoral de Llançà per
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Primer.- CONCEDIR a la associació cultural Llança't una subvenció de
1.700 € en concepte d'ajut directe per a les activitats pròpies de l'entitat, amb
càrrec a l'aplicació pressupostària 480.00.326, del pressupost municipal per a
l'exercici 2020.
Segon.- AUTORITZAR el pagament a associació cultural llança't de la
subvenció per import de 850 €, corresponent del 100% de la subvenció, amb
càrrec a l'aplicació pressupostària 480.00.326, del pressupost municipal per
l'exercici 2020.
Tercer.- DEIXAR PENDENT el pagament del 50% restant, condicionat a la
prèvia justificació de les despeses corresponent al total subvenció.
Quart.- DONAR TRASLLAT a l'àrea d'Intervenció, als efectes oportuns.
Cinquè.- NOTIFICAR el presenta acord a l'interessat."

ACTA JUNTA JGL

ACORD:

Número: 2020-0020 Data: 26/11/2020

Per tot això, aquesta Junta de Govern Local adopta el següent

l’estiu de 2021.
Per acord de la Junta de Govern Local de data 7 de juny de 2018, es va
adjudicar el contracte de serveis d’abalisament i instal·lació de les boies de
fondeig al litoral de Llançà, per procediment obert, per un termini de 3 anys,
concretament els estius 2018, 2019 i 2020, a favor de l’empresa Divecreus,
S.L., per import de 74.380,17 € (24.793,39 € per temporada) sense impostos i
15.619,83 € d’IVA (5.206,61 € per temporada), el que fa un total de 90.000 €
IVA inclòs, i per un termini de 3 temporades, corresponents als estius 2018,
2019 i 2020.

Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb l’establert
a la Disposició transitòria primera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del sector Públic i als articles 23 i 303 del Text refós de la Llei de
contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14
de novembre, aquesta Junta de Govern Local adopta el següent
ACORD:
Primer. PRORROGAR el contracte de serveis d’abalisament i instal·lació de
les boies de fondeig al litoral de Llançà, per l’estiu 2021, a favor de Divecreus,
S.L., amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives Particulars, al Plec
de Prescripcions Tècniques i a les propostes tècniques presentades pel
licitador, que formen part del contracte inicial.
Segon.- PREVEURE consignació pressupostària suficient en la confecció del
pressupost per a l’exercici 2021.
El contracte quedarà condicionat a l’existència de crèdit suficient en el
pressupost de l’exercici 2021.
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a la interessada.
Quart.- DONAR TRASLLAT de l’esmentat acord a la intervenció municipal.”

Número: 2020-0020 Data: 26/11/2020

Per secretaria s’ha emès informe en relació a la legislació aplicable, i
assenyalant el procediment a seguir i l'òrgan competent per a prorrogar el
contracte.
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Per la Intervenció municipal s’ha emès informe fent constar que en la
confecció del pressupost per a l’exercici 2021, s’haurà de preveure la
consignació pressupostària suficient per atendre la despesa proposada, i que
la pròrroga del servei quedarà condicionada a l’existència de crèdit.

ACTA JUNTA JGL

La clàusula sisena del Plec de clàusules administratives del contracte, establia
que el contracte podia ser objecte d’una pròrroga d’un any, sense que la
durada de la seva vigència, inclosa les pròrroga, excedís de 4 anys, i que
l’empresa tenia que manifestar la voluntat de prorrogar el contracte abans del
31 de gener de l’any en que es sol·liciti la pròrroga.

Expedient 2268/2020 Recurs Ordinari 226/2020-CP Roger de Flor 12-14-Cafè de
l'Havana
Favorable

Tipus
de
votació:
Unanimitat/Assentiment

ACORDA:
Primer.- Comparèixer davant del Jutjat Contenciós Administratiu 3 de Girona
(UPSD Cont. Administrativa 3), en el Recurs contenciós administratiu ordinari
núm. 226/2020.
Segon.- Trametre l’expedient administratiu al Jutjat esmentat, de conformitat
amb el que determinen els articles 48.1 i 49.1 de la LJCA.
Tercer.- Notificar aquest acord a Josep Albañil Pérez, titular del establiment El
Cafè de l’Havana, com a part interessada, així com a tots els interessats que
formen part d’aquest expedient, en el termini de cinc dies, per tal que en el
termini de nou dies pugui personar-se i comparèixer a les actuacions com
demandades.
Quart.- Comunicar al Jutjat de procedència que la data d’entrada en el
Registre General de l’ofici esmentat, 2020-E-RC-3020, és el 10 de novembre
de 2020, i que aquesta administració no té coneixement de l’existència d’altres
recursos contenciosos administratius en els quals puguin concórrer els
supòsits d’acumulació que preveu la llei de la jurisdicció.
Cinquè.- Encarregar als serveis jurídics de la Diputació de Girona la defensa
de l’Ajuntament de Llançà en el present recurs contenciós administratiu
ordinari núm. 226/2020.
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Així mateix reclama a l’Ajuntament de Llançà la tramesa de l’expedient
administratiu corresponent, i cita a tots els interessats, perquè compareguin
en el procediment en el termini de nou dies.

ACTA JUNTA JGL

La Lletrada del Jutjat Contenciós Administratiu 3 de Girona, mitjançant escrit
amb registre d’entrada 2020-E-RC-3020, de data 10 de novembre de 2020,
comunica la interposició del recurs contenciós administratiu ordinari 226/2020,
per part de la Comunitat de Propietaris de la finca del carrer Roger de Flor 1214, representada per Maria Montserrat Serrat Comerma, contra el Decret
d’Alcaldia 2020/0985 de data 19 d’agost de 2020, dictat a l’expedient
1444/2020, que va acordar estimar el recurs de reposició interposat contra
l’activitat Cafè de l’Havana, ubicada al carrer Castellar,68.

