Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2021/2

Junta de Govern Local

Ordinària

Data

28 / de gener / 2021

Durada

Des de les 9:30 fins a les 10:55 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

SÍ

Stephane Juanola Journe

SÍ

Sílvia Barris Roca

SÍ

Sònia Sarola Vila

NO, excusa la seva absència

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 14-01-2021
Favorable

Tipus de votació:
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Tipus de convocatòria

Número: 2021-0002 Data: 12/02/2021

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA JUNTA JGL

FRANCESC GUISSET LAGRESA (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 12/02/2021
HASH: 28efa5d77fdd3e1e3900e8bc7e9081aa

Carles Fita i Alegre (1 de 2)
Secretari General
Data Signatura: 12/02/2021
HASH: 60262cac6daf5277be778f0c00330acb

ACTA

Unanimitat/Assentiment

Es dona per llegida l'acta de la sessio anterior, de data 14-01-2021, que ha
estat tramesa junt amb la convocatoria i s'aprova per unanimitat, sense
esmenes.

1.2 HISENDA Expedient 120/2021. Aprovació del Padró Fiscal

1.2 HISENDA Expedient 143/2021. Autorització de Pagaments a Justificar
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En data 20 de gener d’enguany s’ha generat el Padró anual 2021, provisional,
de taxes d’escombraries i clavegueram, per un import total d’1.303.613,96.-€,
amb el següent detall:
Clavegueram 201.110,51.-€.
Concessió Aparcament Vehicles 2.600,00.-€.
Escombraries 1.077.154,69.-€.
Guals amb placa 20.459,41.-€.
Reserva via pública 2.289,35.-€.
El primer rebut, amb número 2102009250, correspon a 102 Animals de
Companyia SC i el darrer, amb número 2102018489, correspon al Sr. Rafael
Zurera Cosano.
El número assignat a l’expedient és: 120/2021 .
Per tot això, aquesta Junta de Govern adopta el següent
ACORD
Primer.- APROVAR el Padró anual 2021 de taxes d’escombraries i
clavegueram, amb el detall abans esmentat, per un import total
d’1.303.613,96.-€.
Segon.- APROVAR el període de cobrament del padró esmentat, que queda
establert del 15 de febrer al 30 d’abril, ambdós inclosos.
Tercer.- ASSENYALAR com a lloc de pagament els caixers automàtics de
”Caixabank”, per Internet a www.llanca.cat, o en les entitats col·laboradores
següents: BBVA, Banco Santander i Banc Sabadell. Als contribuents que
tinguin domiciliat el pagament a través d’una entitat bancària, se’ls passarà el
rebut directament a la mateixa.
Quart.- ASSENYALAR que, finalitzat el termini establert, els rebuts que no
hagin estat liquidats seran exigits pel procediment de cobrament en
via executiva i meritarà el corresponent recàrrec de constrenyiment,
interessos de demora i costes.
Cinquè.- EXPOSAR al públic l’esmentat padró durant un termini de vint dies,
a comptar des del dia següent al de la publicació de l’anunci en el BOP, als
efectes de possibles al·legacions que els interessats estimin adients.
Sisè.- DONAR TRASLLAT al servei de recaptació als efectes pertinents.”

Número: 2021-0002 Data: 12/02/2021

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA JUNTA JGL

Favorable

“Des de la Junta del 23 de desembre 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 20SM1153/1003194
per import de 67.517,35€ corresponent al servei de recollida i neteja vial del
mes de desembre.
-Consell Comarcal de l’Alt Empordà, amb registre d’entrada número 2021/41 i
per import de 25.208,47€, corresponent a la liquidació per utilització de
l’abocador comarcal durant el mes de novembre.
El número assignat a l’expedient és: 143/2021.
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
ACORDA:
Únic.- APROVAR les següents factures que s’han generat des de la junta del
23 de desembre:
-FCC Medio Ambiente, S.A.U., amb número de factura 20SM1153/1003194
per import de 67.517,35€ corresponent al servei de recollida i neteja vial del
mes de desembre.
-Consell Comarcal de l’Alt Empordà, amb registre d’entrada número 2021/41 i
per import de 25.208,47€, corresponent a la liquidació per utilització de
l’abocador comarcal durant el mes de novembre.”

1.2- HISENDA- Liquidació Recaptació Exercici 2020- Expedient 122/2021.
Liquidació
Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Finalitzat l’exercici 2020 la recaptadora municipal presenta les dades
corresponents a la liquidació de totes les operacions de cobrament i baixes
realitzades durant aquest període de l’1 de gener al 31 de desembre de 2020
procedint-se al tancament de l’exercici.
Aquestes dades consten examinades per la intervenció d’aquest Ajuntament.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- APROVAR els comptes de la liquidació corresponents als moviments
de cobrament i baixa realitzats durant l’exercici 2020 en el Servei Municipal de
Recaptació.
TOTAL COBRAMENTS….. 6.465.889,10.- €
TOTAL BAIXES……………. 156.941,05.- €
Segon.- DONAR-SE PER ASSEBENTATS que dins la liquidació consten els
moviments realitzats per la Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona
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Favorable

Número: 2021-0002 Data: 12/02/2021

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA JUNTA JGL

Favorable

(XALOC) durant els mesos de gener a novembre de 2020 per la gestió que
tenen delegada de cobraments de multes i sancions en període voluntari i
executiu, aixi com el procediment de recaptació en via executiva dels tributs
municipals i que ascendeixen a 409.099,70.- €.
Tercer.- DONAR CONFORMITAT de la Recaptació a 31/12/2020 segons el
detall següent:

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“Francisco Rueda Urbano, actuant en nom i representació de Francisca Cruz

Jiménez, mitjançant escrit RE 2021-E-RC-12, de data 5 de gener de 2021, ha
sol·licitat llicència perquè es pinti una línia groga davant del c/Migjorn, 36 atès
que la vorera és estreta, i si hi ha vehicles estacionats al davant de la porta,
no pot entrar ni sortir del domicili amb la cadira de rodes.
La Policia Municipal, en data 13 de gener de 2021, ha emès un informe
favorable que consta a l'expedient.
L'òrgan competent per a resoldre les sol·licituds de llicències és l'AlcaldePresident de la Corporació d'acord amb el que disposa l'article 21.1.q) de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, que va
delegar la facultat a la Junta de Govern Local.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- ESTIMAR la sol·licitud presentada per Francisca Cruz Jiménez, per
pintar una línia groga davant del número 36 del carrer Migjorn, per tal de
poder accedir al seu domicili.
Segon.- ENCARREGAR a la Brigada Municipal que realitzi els treballs de
pintura d’1 metre de llarg per 0,20 m d’ample, davant del domicili situat al
carrer Migjorn, 36.
Tercer.- DONAR TRASLLAT al Cap de la Brigada Municipal als efectes
pertinents.
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Favorable

ACTA JUNTA JGL

1.5- INTERIOR - Expedient 29/2021. Llicències d'Ocupació - pintar línia groga
davant del domicili c/Mitjorn 36

Número: 2021-0002 Data: 12/02/2021

-PENDENT EXERCICIS ANTERIORS…… 1.271.097,28.- €
-TOTAL CÀRRECS 2020…………………… 7.010.654,38.- €
-COBRAMENTS A 31/12/2020…………….. 6.465.889,10.- €
-BAIXES A 31/12/2020……………………… 156.941,05.- €
-BONIFICACIONS…………………………… 2.202,68.- €
-PENDENT A 31/12/2020…………………… 1.715.362,35.- €

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

1.5 INTERIOR Expedient 1498/2020. Queixes i Suggeriments
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

1.5 - INTERIOR - Expedient 2559/2020. Llicències d'Ocupació - contra-gual
c/Sirena 14
Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“Jessica González Gálvez, mitjançant escrit RE 2020-E-RC-3439, de data 29

de desembre de 2020, ha sol·licitat que es pinti un contra-gual al carrer
Sirena, 14.
La Policia Municipal, en data 18 de gener de 2021, ha emès un informe fent
constar que el C/Sirena, en aquest tram es tracta d’una via d’un sol sentit de
circulació, sentit C/ Castellar, amb un únic carril de circulació i places
d’estacionament en cordó només al costat esquerra en sentit de la marxa.
En el mateix informe es fa constar que, al costat dret en sentit de la marxa,
just on es demana el contra-gual, hi ha un senyal de prohibit estacionar R308.
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

Codi Validació: 62994RQ3WGSWH2LHPJC35NT94 | Verificació: https://llanca.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 5 de 15

Desfavorable

Número: 2021-0002 Data: 12/02/2021

30 de juliol de 2020, presenta escrit denunciant l’excés de velocitat i la manca
d’accessibilitat del carrer El Colomer.
La Policia Local, ha emès informe fent constar que s’hauria d’instal·lar una
senyal vertical R-301, de prohibició de circular a més de 30 Km/hora, a l’inici
del solar antic Hotel Maria Teresa, costat dret, sentit carretera GI-612, per tal
que els vehicles redueixin la velocitat a l’últim tram del carrer, on la pendent es
fa més pronunciada.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- ENCARREGAR a la Brigada Municipal, que es col·loqui una senyal
vertical R-301, de prohibició de circular a més de 30 Km/hora, a l’inici del solar
antic Hotel Maria Teresa, costat dret, sentit carretera GI-612.
Segon.- DONAR TRASLLAT d’aquest acord, a la Brigada Municipal, per tal
que col·loquin la senyal indicada en el punt primer.
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada.

ACTA JUNTA JGL

“Jeremias Juan Mateo Castill, mitjançant escrit RE 2020-E-RE-1643, de data

ACORDA:
Primer.- DENEGAR la llicència perquè es pinti un contra-gual, al altre costat
del gual situat al carrer Sirena, 14, atès que la prohibició d’estacionar ja ve
donada per la corresponent senyal de prohibició d’estacionar R-308.

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

"Josep Caula Planellas, actuant en nom i representació de Mercè Turró
Vilanova, mitjançant escrit RE2020-E-RE-3224, en data 16 de desembre de
2020, ha sol·licitat que es suprimeixi la plaça d'estacionament per a persones
amb diversitat funcional al carrer Pep Ventura, 12, atès que ja no s’utilitza.
La Policia Local, en data 13 de gener de 2020, ha emès un informe favorable,
on es fa constar que, s’han realitzat diverses comprovacions i s’ha observat
que actualment no es fa ús de la plaça ressenyada.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- ESTIMAR la sol·licitud de Mercè Turró Vilanova, referent a suprimir
una plaça d'estacionament per a persones amb diversitat funcional al carrer
Pep Ventura,12.
Segon.- ENCARREGAR a la Brigada Municipal que esborri l’estacionament
senyalitzat com a estacionament reservat a persones amb diversitat funcional.
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada.
Quart.- DONAR TRASLLAT de l'acord al Cap de la Brigada Municipal als
efectes pertinents."

1.5 - INTERIOR - Expedient 2537/2020. Llicències d'Ocupació - Gual c/Puig
d'Esquer, 4
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“Dmitry Trautvakh, actuant en nom i representació de Geldman Development

SL, mitjançant escrit RE 2020-E-RC-3381, de data 19 de desembre de 2020,
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Favorable

ACTA JUNTA JGL

1.5 - INTERIOR - Expedient 2528/2020. Llicències d'Ocupació- Despintar plaça
diversitat funcional c/Pep Ventura

Número: 2021-0002 Data: 12/02/2021

Segon.- ENCARREGAR a la Brigada Municipal, la instal·lació d’un altre
senyal R-308, al carrer Sirena cruïlla amb el carrer Vall del Sol, al costat dret
en sentit de la marxa, per tal de reforçar la senyalització i que sigui visible la
prohibició d’estacionament per als conductors que accedeixen al carrer Sirena
pel carrer Vall del Sol.
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada.
Quart.- DONAR TRASLLAT al cap de la Brigada Municipal als efectes
pertinents."

1.5 - INTERIOR Expedient 47/2021. Llicències d'Ocupació- Baixa placa de gual
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Número: 2021-0002 Data: 12/02/2021

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 Geldman Development SL, per col·locar una
placa de gual al carrer Puig d’Esquer, 4. previ pagament de la taxa
corresponent i supeditada al compliment de les condicions adjuntes a l’acord.
Segon.- APROVAR les liquidacions que es relacionen:
1. Número 2102009248, per un import de 63,05.- €, corresponent a la placa
de gual número 1122 i als tràmits administratius.
2. Número 2102009249, per un import de 16,30 €, corresponent a 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.”

ACTA JUNTA JGL

ha sol·licitat llicència per col·locar una placa de gual al seu garatge, situat al
carrer Puig d’Esquer, 4.
La Policia Local, en data 13 de gener de 2021, ha emès un informe favorable,
que consta a l’expedient.

de 2021, ha sol·licitat donar de baixa la placa de gual número 70, col·locada al
carrer Rafael Estela, 25, i ens l’ha retornat.
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.- ESTIMAR la sol·licitud de Anna Serradell Pujol, de baixa de la placa
de gual número 70, situada al carrer Rafael Estela, 25.
Segon.- DONAR DE BAIXA la taxa de l’esmentada placa de gual per l’exercici
2021 i següents.
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada.

2.3 SERVEIS I INFRAESTRUCTURES. Aprovació del Programa Funcional de la
Biblioteca Pere Calders de Llançà
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“Anna Serradell Pujol, mitjançant escrit RE 2021-E-RC-33, de data 8 de gener

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“ El municipi de Llançà actualment disposa d’una biblioteca insuficient per a

cobrir les necessitats de la població del municipi i les necessitats de la
població estacional: la Biblioteca Pere Calders. Igualment, els seus actuals
168 m2 de que disposa el servei, no compleixen amb els estàndards actuals
que estableix el Mapa de Lectura Pública de Catalunya - segons aquest
Mapa, Llançà requereix d’una biblioteca de 750 m2 de programa. Requereix,
doncs, d’un nou equipament bibliotecari.

Aquest programa ha de proporcionar el model de biblioteca que Llançà
necessita en base a l’anàlisi de la seva realitat local i a l’adequació dels
estàndards bibliotecaris vigents amb una visió de planificació a mig i llarg
termini i no pas responent a una necessitat urgent i puntual.
Per tot això, la Junta de Govern Local

Número: 2021-0002 Data: 12/02/2021

És per tot això que des de l’Ajuntament de Llançà, amb el suport del Servei de
Biblioteques de la Diputació de Girona i del Servei de Biblioteques de la
Generalitat de Catalunya, han elaborat el document titulat Programa Funcional
per a la nova biblioteca, que consta a l’expedient. Es tracte d’un document de
treball que ha de servir de base per a la gestió i la planificació dels serveis i
per al funcionament del nou equipament.

ACTA JUNTA JGL

L’Ajuntament té prevista l’ampliació de la biblioteca dins de la actual casa de
Cultura i per ubicar-hi el nou equipament bibliotecari, en superfície i espais, es
procedirà a la rehabilitació de l’edifici de la casa de Cultura.

ACORDA:

Segon. DONAR trasllat als Serveis Bibliotecaris de l’Ajuntament de Llançà i
als Serveis de Biblioteques del Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya."

2.4 Ensenyament. Expedient 1933/2020. ajut material escolar
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“ L’Ordenança reguladora de les bases per la concessió d’ajuts per a

l’adquisició de llibres i material escolar ha estat aprovada definitivament. L’ajut
va destinat a l’adquisició de material escolar de la llar d’infants, educació
infantil, primària i secundària.
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Primer. APROVAR el Programa Funcional de la Biblioteca Pere Calders de
Llançà de data desembre 2020.

En data 26 de novembre de 2020, la junta de Govern Local va concedir l’ajut
per el material escolar a totes les persones que consten en l’expedient, amb
un total de 211, per l’import de 30€, per reunir tots els requisits exigits en la
convocatoria
De les 64 sol·licituds d’ajuts que estaven pendents de resolució, 43 ha
subsanat les seves deficiències.

Primer.- CONCEDIR l’ajut per l’ajut del material escolar a totes les persones
que consten en la relació núm. 1 de l’expedient, amb un total de 43, i
perl’import que es fixa, per reunir tots els requisits exigits en la convocatòria.
Segon .- DENEGAR l’ajut per material escolar a les persones que consten
en la relació núm. 2 de l’expedient, amb un total de 21.

Número: 2021-0002 Data: 12/02/2021

S’ha requerit l’esmena de la documentació, per tal que es subsanes el
defecte, amb l’advertiment que transcorregut el termini assenyalat de 10 dies
comptats des de la data de rebuda de la notificació, sense que aquest s’hagi
subsanat els defectes es procedirà a l’arxiu de l’expedient o s’adoptarà, si
procedeix, resolució denegatòria de la seva sol·licitud.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:

ACTA JUNTA JGL

Revisada la documentació presentada, aquesta no reunia els requisits exigits
segons el que disposa l’article segon, de l’Ordenança reguladora de les bases
per la concessió d’ajuts per a l’adquisició de llibres i material escolar,
corresponent a la condició de “no tenir deutes de naturalesa tributària amb
l’Ajuntament de Llançà”.

Tercer.- PROCEDIR a l’arxiu de les actuacions.

2.4 Ensenyament. Expedient 152/2021. Butellti analisis llar infants mes de gener
de 2021
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

"MARTA CASAS CORNELLA, actuant en nom i representació de NUTRILAB
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, mitjançant escrit RE 2021-ERE-137, de data 25/01/2021, presenta Butlletí análisis d’aliments de la Llar
d’infants “el patinet” de Llançà corresponent al mes de gener de 2021, amb un
resultat d’acceptable.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- DONAR-SE per assabentats del resultat de l’analítica favorables
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Quart.- NOTIFICAR el present acord als interessats”.

abans esmentada.
Segon.- DONAR TRASLLAT d’una còpia de les analítiques a la Directora de
la Llar d’infants.”

3.4 - SALUT I MEDIAMBIENT - Expedient 2564/2020. Protecció de la Legalitat
Ambiental i d'Activitats- Pt01 - gestio i control de salubritat instal.lacions alt
risc de legionel.losi
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Pt01- Programa de suport a la gestió i control de la salubritat de les
instal·lacions d’alt risc de transmissió de legionel·losi, dóna suport per a la
gestió i control de la salubritat de les instal·lacions del Camp de futbol
municipal, l’IES Llançà, la Llar d’Infants i el Pavelló municipal.

La Intervenció municipal ha emès un informe fent constar que, per a l’exercici
del 2021, es preveu una consignació pressupostària suficient per a la despesa
proposada, amb càrrec d’aplicació pressupostària número 2021/170.227.06.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- SOL·LICITAR a Dipsalut el suport en la gestió i control de la
salubritat de les instal·lacions d’alt risc de transmissió de legionel·losi, dins del
programa Pt01.

ACTA JUNTA JGL

La taxa de Dipsalut prevista per aquest servei és de 917,00.-€ IVA inclòs.

Número: 2021-0002 Data: 12/02/2021

“Dipsalut, Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, mitjançant el

Tercer.- APROVAR el pagament de la taxa per un import de 917.-€, amb
càrrec a l’assignació pressupostària número 2021/170.227.06.
Quart.- DONAR TRASLLAT del present acord a l’Àrea de Intervenció.

3.4 SALUT I MEDIAMBIENT - Expedient 2565/2020. Protecció de la Legalitat
Ambiental i d'Activitats - Pt02 suport gestió i control de la salubritat de
instal·lacions baix risc de transmissió de legionel·losi
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“Dipsalut, Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, ha ofert a

l’Ajuntament de Llançà el Pt02 – Programa de suport a la gestió i control de la
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Segon.- AUTORITZAR a l’Alcalde-President per la signatura dels documents
que corresponguin.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“La Junta de Govern Local, en sessió de 14 de gener de 2021, va acordar

sol·licitar a Dipsalut, Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, el
suport per a l’avaluació i el control de la qualitat de l’aigua a l’aixeta del
consumidor en diferents equipaments municipals amb el programa Pt04 –
Programa d’avaluació i control de la qualitat de l’aigua de l’aixeta del
consumidor.
Els equipaments on s’ha dut a terme el programa son el Camp de Futbol
Municipal, el CEIP Pompeu Fabra, el Centre de Dia-Albera Cap de Creus,
l’IES Llançà, la Llar d’infants i el Pavelló municipal.
En data 18 de gener de 2021, l’enginyer tècnic municipal ha emès un informe
que consta a l’expedient.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTAT dels resultats analítics, dels quals
l’enginyer tècnic municipal ha informat que l’aigua mesurada a les
instal·lacions i equipaments municipals és apta pel consum humà.
Segon.- DONAR TRASLLAT de l’acta de l’analítica de cadascuna de les
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3.4- SALUT I MEDI AMBIENT - Expedient 2566/2020. Plans de Qualitat Ambiental
-Resultats analítics Pt04

ACTA JUNTA JGL

Quart.- DONAR TRASLLAT d’aquest acord a l’Àrea de Intervenció.”

Número: 2021-0002 Data: 12/02/2021

salubritat de les instal·lacions de baix risc de transmissió de legionel·losi, que
inclou les instal·lacions del CEIP Pompeu Fabra i el Centre de dia – Albera
Cap de Creus.
La taxa prevista d’aquest servei, per part de Dipsalut, és de 169,20.-€.
La Intervenció municipal ha emès un informe fent constar que, per a l’exercici
del 2021, es preveu una consignació pressupostaria suficient per a la despesa
proposada, amb càrrec d’aplicació pressupostària número 2021/170.227.06.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- SOL·LICITAR a Dipsalut el suport de la gestió i el control de la
salubritat de les instal·lacions de baix risc de transmissió de legionel·losi, dins
del programa Pt02.
Segon.- AUTORITZAR a l’Alcalde-President per la signatura dels documents
que corresponguin.
Tercer.- APROVAR el pagament de la taxa per un import de 169,20.-€, amb
càrrec a l’assignació pressupostària número 2021/170.227.06.

instal·lacions als responsables dels equipaments municipals, per tal que
s’incloguin als dossiers per si tenen algun control periòdic per part de
l’Agència de Protecció de la Salut de la Generalitat de Catalunya.
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord als diferents responsables de les
instal·lacions i equipaments municipals.”

3.4 - SALUT I MEDIAMBIENT - Expedient 2567/2020. Protecció de la Legalitat
Ambiental i d'Activitats - Pt09 gestió de la salubritat de les sorreres infantils

La taxa prevista d’aquest servei, per part de Dipsalut, és de 390.-€.
La Intervenció municipal ha emès un informe fent constar que, per a l’exercici
del 2021, es preveu una consignació pressupostaria suficient per a la despesa
proposada, amb càrrec d’aplicació pressupostària número 2021/170.227.06.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- SOL·LICITAR a Dipsalut el suport de la gestió i el control de la
salubritat de les instal·lacions de baix risc de transmissió de legionel·losi, dins
del programa Pt09.
Segon.- AUTORITZAR a l’Alcalde-President per la signatura dels documents
que corresponguin.
Tercer.- APROVAR el pagament de la taxa per un import de 390.-€, amb
càrrec a l’assignació pressupostària número 2021/170.227.06.
Quart.- DONAR TRASLLAT d’aquest acord a l’Àrea de Intervenció.”

4.2.COMUNICACIÓ Exp.149/2021. Pròrroga contracte campanya de
comunicació turisme
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“ La Junta de Govern Local de data 10 de maig de 2019 va adjudicar el

contracte de subministrament de la “Campanya de comunicació i promoció

ACTA JUNTA JGL

“Dipsalut, Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, ha ofert a
l’Ajuntament de Llançà el Pt09 – Programa de suport a la gestió de la
salubritat de les sorreres infantils del municipi de Llançà.

Número: 2021-0002 Data: 12/02/2021

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
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Favorable

d’activitats”, d’acord amb les condicions que figuraven en la seva oferta i les
que es detallaven en els Plecs de clàusules administratives i de prescripcions
tècniques, pel preu de 48.060€ sense impostos i 10.092,60 € d’IVA, el que fa
un total de 58.152,60 € IVA inclòs, corresponent als dos anys de durada del
contracte, a favor de Doble1080esa, SL. El termini de durada del contracte era
de 2 anys.
La clàusula sisena del Plec de clàusules administratives del contracte (PCA)
assenyala que el contracte té una durada de 2 anys, i que es comptarà a partir
de l’endemà al de la formalització del contracte, i fa constar que el mateix es
podrà prorrogar per 1 any més.

D’acord amb la clàusula quarta del Plec de clàusules administratives, el
sistema de determinació del preu és per preus unitaris, referits als diferents
components de la prestació que serà el material a subministrar per cada
campanya, i que és el que consta al Plec de prescripcions tècniques.
Per la Intervenció municipal s’ha emès informe favorable a l’execució del
contracte, assenyalant l’òrgan competent i fent constar que consta
consignació pressupostària a l’aplicació núm. 2021/430.226.02 del pressupost
de l’exercici 2021.
Per la Secretaria municipal s’ha emès informe jurídic fent contar el
procediment administratiu per a dur a terme la pròrroga del contracte.
Examinada la documentació que l'acompanya, i de conformitat amb allò que
s'ha fixat en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, la Junta de
Govern Local
ACORDA:

Número: 2021-0002 Data: 12/02/2021

D’acord amb l’import d’adjudicació, l’import màxim anual a aplicar en la
pròrroga del contracte és de 24.030 € sense impostos i 5.046.30 € d’IVA, el
que fa un total de 29.076,30 € anuals IVA inclòs.
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Per la responsable del contracte s’ha emès informe fent constar la necessitat
de prorrogar el contracte pel bon servei prestat en el període de durada del
mateix, amb resultat satisfactori, i per tal de donar difusió de les activitats que
es realitzen al municipi des de l’Oficina de Turisme, ja que d’això en depèn en
gran mesura l’estratègia comunicativa, amb difusió del conjunt d’activitats i
serveis d’informació, assessorament i acompanyament que s’ofereix.

ACTA JUNTA JGL

El contracte es va formalitzar en data 15 de maig de 2019, per tant expira el
15 de maig de 2021.

Primer. APROVAR la pròrroga del contracte de subministrament de la
“Campanya de comunicació i promoció d’activitats” per un termini d’un any, a
comptar des del 16 de maig de 2021 al 15 de maig de 2022, de conformitat
amb allò establert a la clàusula sisena del Plec de Clàusules Administratives
que regeix el contracte, a favor de Doble1080esa, SL., pel preu màxim de
24.030 € sense impostos i 5.046.30 € d’IVA, el que fa un total de 29.076,30 €
anuals IVA inclòs.
Segon. APROVAR i DISPOSAR LA DESPESA corresponent, a càrrec de la
consignació pressupostària 2021/430.226.02 del pressupost de despeses de
l’exercici 2021, i preveure la part que correspongui en la confecció del
pressupost de l’exercici 2022.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“L’Ajuntament de Llançà, mitjançant acord de Junta de Govern Local,

celebrada en data 24 de setembre de 2020, va acordar aprovar les Bases
reguladores del Ir. Premi Pere Calders d’assaig periodístic de Llançà i
sotmetre-les 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.
Els Serveis d’Intervenció han emès informe en data 20 de gener de 2021 fent
constar que existeix consignació pressupostària suficient per a la despesa
proposada amb càrrec a l’aplicació pressupostària número 2021/330.227.06
Consta a l’expedient Informe de Secretaria en relació al procediment a seguir i
la legislació aplicable.
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, aquesta Junta de
Govern Local
ACORDA:
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5.1 CULTURA. Convocatòria del concurs literari anomenat Premi Pere Calders i
designació dels membres del Jurat.

ACTA JUNTA JGL

Quart. NOTIFICAR el present acord al contractista, amb indicació dels
recursos pertinents.”

Número: 2021-0002 Data: 12/02/2021

Tercer. DONAR TRASLLAT del present acord a la Intervenció municipal.
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DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

ACTA JUNTA JGL

Tercer.- PUBLICAR aquest acord al taulell d’anuncis de la pàgina web de
l’Ajuntament de Llançà.”

Número: 2021-0002 Data: 12/02/2021

Primer.- CONVOCAR el concurs literari “Ir. Premi Pere Calders d’assaig
periodístic de Llançà” mitjançant anunci a la pàgina web de l’Ajuntament de
Llançà i de conformitat amb les Bases que regeixen el concurs.
Segon.- DESIGNAR la composició del Jurat que estarà format pels següents
membre:
Joan Serra Perals; en representació de l’Ajuntament de Llançà.
Diana Coromines i Calders; periodista, traductora i editora i en
representació de la família Pere Calders.
Maria Campillo i Guajardo; professora de Literatura Catalana
Contemporània a la Universitat Autònoma de Barcelona.
Agustí Pons i Mir; periodista i escriptor especialista en la bibliografia
Pere Calders.
Helena Pol i Salvà, llicenciada en Filologia Catalana i autora de
diversos estudis en vers a escriptors catalans.
Jordi Puig i Ferrer, en representació de l’Editorial Comanegra.

