Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2021/4

Junta de Govern Local

Ordinària

Data

25 / de febrer / 2021

Durada

Des de les 9:30 fins a les 11:45 hores

Lloc

Sala de Juntes telemàtica

Presidida per

Francesc Guisset i Lagresa

Secretari

Carles Fita Alegre

Nom i Cognoms

Assisteix

Elsa Rodríguez Castaño

SÍ

Núria Escarpanter i Olivet

SÍ

Sara Gutiérrez Giner, Interventora acctal.

SÍ

Stephane Juanola Journe

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 11-02-2021
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
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Tipus de convocatòria

Número: 2021-0004 Data: 11/03/2021

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA JUNTA JGL

FRANCESC GUISSET LAGRESA (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 11/03/2021
HASH: 63203e64edd83e275598d745e7debe30

Carles Fita Alegre (1 de 2)
Secretari General
Data Signatura: 11/03/2021
HASH: 74582546d58cde3c178714b86a810666

ACTA

Es dona per llegida l'acta de la sessió anterior, de data 11-02-2021, que ha
estat tramesa junt amb la convocatòria i s'aprova per unanimitat, sense
esmenes.

1.2 HISENDA Expedient 352/2021.Aprovació padró en concepte de taxa de
publicitat a la revista la Farella, número 42
Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

En data 16 de febrer d’enguany, s’ha generat el padró
publicitat a la revista La Farella corresponent al número 42,
1.096,75.-€, que comença pel rebut número 2161000014
Llançà SL, i que acaba pel rebut número 2161000023
Alimentació i Serveis.

en concepte de
per un import de
a nom del Auto
a nom de Valvi

ACORDA:
Primer. - APROVAR el padró en concepte de publicitat a la revista la Farella
corresponent al número 42 de febrer de 2021, per un import de 1.096,75.-€,
que comença pel rebut número 2161000014 a nom del Auto Llançà SL, i que
acaba pel rebut número 2161000023 a nom de Valvi Alimentació i Serveis.
Segon.- DONAR TRASLLAT al departament de Recaptació per a la seva
tramitació.”

ACTA JUNTA JGL

Per tot això, aquesta Junta de Govern Local

Número: 2021-0004 Data: 11/03/2021

Favorable

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“La Junta de Govern Local en sessió de data 21-12-2018 va aprovar el

conveni de col·laboració amb la Diputació de Girona per facilitar el pagament
de les taxes derivades de la inserció dels anuncis en el Butlletí Oficial de la
Província, per un termini de vigència de quatre anys.
Atès que l’Ajuntament de Llançà en la mateixa sessió va aprovar un
pagament de 1.200 € i en data 8-07-2020 el pagament fou de 600 € per
publicar anuncis i edictes al Butlletí Oficial de la Província amb freqüència, i
que aquests imports s’han esgotat.
La Interventora acctal. en data 16-02-2021, ha emès informe que en el
pressupost d’enguany consta consignació pressupostària suficient per a la
despesa proposada per un import màxim de 1.500.-€ amb càrrec a l’aplicació
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1.2 HISENDA Expedient 347/2021. Provisió de fons per pagar taxes de
publicacions Edictes al BOPG

pressupostària número 2021/920.220.01
A fi de no interrompre els tràmits de les publicacions, la Junta de Govern
Local
ACORDA:
Primer.- Aprovar la despesa de 1.500 €, en concepte de fons per al pagament
de les taxes derivades de la inserció dels anuncis en el Butlletí Oficial de la
Província, aquest any.

Tercer.- Traslladar aquest acord a la Intervenció municipal i a la Diputació de
Girona.”

1.3 Serveis d’Urbanisme, Obres i Activitats - Expedient 244/2021. Llicències
d'Ocupació
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Número: 2021-0004 Data: 11/03/2021

Aquest import s’ha calculat sobre la base de l’import de la despesa realitzat
per l’Ajuntament de Llançà pels anuncis subjectes a pagament, publicats en
el BOPG durant l’exercici 2020, i es farà una liquidació definitiva abans del dia
30 de novembre de 2021.

ACTA JUNTA JGL

Segon. Ordenar el pagament de 1.500 euros, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 2021.920.220.01; mitjançant una transferència bancària al
compte corrent de titularitat de la Diputació de Girona.

data 22/01/2021, sol·licita permís d’ocupació de via pública per una parada de
venta de creps (4,70m2) per Setmana Santa (del 27/03 a 04/04) a
l’aparcament del Port.
L’espai on s’instal·la cada temporada el carret de creps, és el que hi ha
darrera l’oficina de turisme a l’aparcament del Port.
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 Laura Margarits Molinet per col·locar un carret
de creps del 27/03 al 04/04 ocupant un espai de 4,70m2 a l’aparcament del
Port, previ pagament de la taxa corresponent.
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“LAURA MARGARITS MOLINET, mitjançant escrit RE 2021-E-RE-132, de

Segon.- APROVAR la liquidació número 2077000001 per un import de
225,00.-€, corresponent a l’ocupació de via pública pel període abans
esmentat.
Tercer.- COMUNICAR a la persona interessada, que la zona on s’ha de
col·locar és al mateix lloc on ho ha fet fins ara, és a dir, a l’espai de
l’aparcament que hi ha darrera l’oficina de turisme.

-

-

Cinquè.- INFORMAR que l’interessat està obligat a complir amb totes les
mesures sanitàries, de seguretat i de distanciament vigents en el moment.
Sisè.- COMUNICAR a l’interessat que amb la notificació de la llicència,
s’adjunta una tarja identificativa que s’hauria de col·locar en un lloc visible de
la parada.

Número: 2021-0004 Data: 11/03/2021

-

Presentació del rebut de pagament de l’assegurança de
responsabilitat civil de la instal·lació i dels autònoms. (La no aportació
d’aquesta documentació suposarà la revocació d’aquesta llicència
d’ocupació de la via pública).
Pagament de les taxes establertes per ocupació de via pública.
La interessada haurà de contactar amb l’Ajuntament i amb la Policia
Local, la setmana abans de la instal·lació de la parada, per tal que es
reservi l’espai a l’aparcament i per fixar l’horari d’arribada.
L’emplaçament i l’amidament l’efectuaran els Serveis Tècnics
Municipals.
La interessada haurà de respectar, en tot moment, els metres
d’ocupació de via pública autoritzats.
La vorera de darrera i els laterals del carret de creps hauran d’estar
lliures d’elements externs (com remolcs o altres).
La interessada no podrà vendre cap altre producte que estigui
autoritzat a un altre titular que es trobi dins del mateix espai de
l’aparcament del Port. L’incompliment d’aquest condicionant pot
suposar la revocació immediata de la present llicència.
Queda completament prohibit la utilització de cap aparell musical per
tal d’evitar problemes de soroll amb els veïns.
El beneficiari estarà obligat al compliment de les obligacions
corresponents en relació a mercaderies, venda ambulant i sanitat
alimentària.
El beneficiari de l’autorització serà responsable de la neteja de
l’entorn de la instal·lació.
S’haurà de mantenir, en tot moment, una actitud de cordialitat i
respecte amb els veïns de l’entorn, així com afavorir un ambient
tranquil i agradable per tothom.
Quan motius d’interès municipal ho facin necessari, haurà de retirar
l’element d’ocupació.
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-

ACTA JUNTA JGL

Quart.- INFORMAR a la persona interessada que aquesta autorització resta
sotmesa al compliment dels següents condicionants:

Setè.- NOTIFICAR el present acord a la interessada i DONAR TRASLLAT al
Servei de Recaptació a efectes de cobrament i a la Policia Local als efectes
pertinents.”

1.5-INTERIOR - Expedient 231/2021. Llicències d'Ocupació - Línia groga c/ l'Era
per recollida amb transport adaptat.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

La Policia Municipal, en data 9 de febrer 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:

ACTA JUNTA JGL

Canet Joli, mitjançant escrit amb registre d’entrada 2021-E-RC-246, de data 2
de febrer de 2021, ha sol·licitat que es pinti una línia groga davant del domicili
del carrer L’Era, 8, per tal que els vehicles de transport adaptat que recullen el
Sr. Canet al seu domicili, puguin accedir-hi.

Número: 2021-0004 Data: 11/03/2021

“Maria Carmen Guntin Vázquez, actuant en nom i representació d’Agustí

Segon.- ENCARREGAR a la Brigada Municipal que pinti una línia groga
davant el núm. 8 del C/ Era. Aquesta s’haurà de pintar al C/ Provença
cantonada amb C/L’Era, amb una longitud de 8,00m. de llarg per 0,20m.
d’ample, en línia amb el que correspondrien els estacionaments.
Tercer.- INFORMAR a l’interessat que en cas que es produeixi algun canvi
respecte la situació que ha motivat la sol·licitud, un canvi de domicili, etc., ho
haurà de comunicar a aquesta corporació.
Quart.- DONAR TRASLLAT al Cap de la Brigada Municipal als efectes
pertinents.
Cinquè.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada.”
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Primer.- ESTIMAR la sol·licitud presentada per Agustí Canet Joli, per pintar
una línia groga davant el núm. 8 del C/ L’Era, per tal de facilitar la recollida de
l’usuari, l’aparcament i la circulació del transport adaptat.

2.4 Ensenyament. Expedient 361/2021. Butlleti anàlisis llar infants mes de febrer
de 2021
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

2.1. Govern Local - Expedient 374/2021. Vacances personal municipal
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Les sol·licitud dels períodes de vacances per a l’any 2021, corresponents al
personal municipal de l’Ajuntament de Llançà de les diferents àrees, han estat
examinades.
Els Caps d’Àrea corresponents han signat la seva conformitat d’acord amb el
que estableix la Resolució del 28 de desembre de 2012, de la Secretaria
d’Estat de les Administracions Públiques, per la qual es dicten instruccions
sobre la jornada i horaris de treball del personal al servei de l’Administració
General de l’Estat i els seus organismes públics.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- APROVAR els períodes de vacances per l’any 2021 del personal
municipal de l’Ajuntament de Llançà, d’acord amb l’annex que consta unit a
l’expedient.
Segon.- DONAR TRASLLAT dels períodes de vacances aprovats per aquesta
Junta de Govern Local als empleats municipals interessats. ”
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Segon.- DONAR TRASLLAT d’una còpia de les analítiques a la Directora de
la Llar d’infants.”

ACTA JUNTA JGL

Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- DONAR-SE per assabentats del resultat de l’analítica favorables
abans esmentada.

Número: 2021-0004 Data: 11/03/2021

"MARTA CASAS CORNELLA, actuant en nom i representació de NUTRILAB
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, mitjançant escrit RE 2021-ERE-384, de data 16/02/2021 12:48, presenta Butlletí d’anàlisi d’aliments de la
Llar d’infants “El Patinet” de Llançà corresponent al mes de febrer de 2021,
amb un resultat d’acceptable.

2.4. Serveis Ensenyament. Exp.300/2021. Inici contracte Casal d'estiu
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“ L’atenció als infants i joves constitueix una obligació ineludible de la societat i, en

particular dels poders públics.

S’ha redactat la Memòria justificativa del contracte a realitzar.
Per la Intervenció municipal s’ha emès informe favorable a l’execució del contracte,
assenyalant l’òrgan competent i fent constar que consta consignació pressupostària
suficient per a la despesa proposada a l’aplicació pressupostària 2021/320.227.06.
Pel següent exercici pressupostari, s’haurà de preveure consignació suficient per a
l’execució del contracte en l’aprovació del pressupost corresponent.
Per la Secretaria municipal s’ha emès informe jurídic fent contar el procediment
administratiu per a dur a terme la contractació.

ACTA JUNTA JGL

Les necessitats a satisfer mitjançant l’esmentat contracte, són oferir un conjunt
d’activitats i experiències que es realitzaran per part dels infants i joves en el temps
lliure, amb una intencionalitat pedagògica fora del currículum escolar i de l’àmbit
familiar, que els ajudarà a adquirir competències i habilitats socials, en un entorn
positiu d’aprenentatge.

Número: 2021-0004 Data: 11/03/2021

Constitueix l’objecte del contracte les prestacions necessàries per al
desenvolupament del servei de Casal d’estiu com a activitat específica de lleure de
titularitat municipal. Inclou les prestacions necessàries per al desenvolupament de
l’activitat, havent d’aportar el contractista els mitjans personals i materials
necessaris.

Tipus de contracte: contracte de serveis
Objecte del contracte: “ Servei de Casal d’estiu”
Procediment de contractació: obert
Codi CPV: 80410000-1 serveis escolars diversos
Valor estimat del contracte: 79.735,24 €
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 79.735,24 €
Pressupost base de licitació IVA inclòs: 87.708,76 €
Durada del contracte: 2 any
Pròrroga: No
Lots: no es preveu la divisió en lots del contracte

Tipus de Tramitació: ordinària

IVA 10 %: 7.973,52 €

Consta a l’expedient informe tècnic sobre la conveniència de no efectuar la divisió
en lots per les característiques del contracte.
A la vista de les característiques i de l'import del contracte es proposa l'adjudicació
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Característiques del contracte:

mitjançant procediment obert, de conformitat amb el previst en l'article 156 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.
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de
conformitat amb la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament
jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, la Junta de Govern Local
ACORDA:

Tercer. ORDENAR la redacció dels Plecs de clàusules administratives particulars i
de Prescripcions tècniques que han de regir el contracte i el procés d'adjudicació.
Quart. Que per la Intervenció municipal es faci la retenció de crèdit, que acrediti que
existeix crèdit suficient i adequat per finançar la despesa que comporta la celebració
del contracte.

Número: 2021-0004 Data: 11/03/2021

Segon. JUSTIFICAR la celebració del contracte per tal d’afavorir la conciliació de la
vida familiar i laboral durant el període de vacances escolars estivals, i alhora
fomentar els valors dels participants amb una intencionalitat pedagògica fora del
currículum escolar i de l’àmbit familiar, que els ajudarà a adquirir competències i
habilitats socials, en un entorn positiu d’aprenentatge

ACTA JUNTA JGL

Primer. INICIAR l'expedient per a la contractació del servei de Casal d’estiu,
mitjançant procediment obert, tramitació ordinària.

4.1. Serveis de Turisme. Exp.195/2021. Inici Contracte servei de bus estiu
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“ Des de l’Àrea de Turisme, Comerç i Promoció Econòmica de Llançà es proposa

posar a disposició de la ciutadania d’un servei d’autobús pels mesos de juliol i
agost que voregi les platges del municipi costaner, facilitant l’accés a les mateixes
així com també els desplaçaments entre el Port i la Vila.
S’ha redactat la Memòria justificativa del contracte a realitzar.
Per Provisió de la regidoria de Turisme s’ha informat la necessitat del contracte
que es justifica en la voluntat d’agilitzar i facilitar la mobilitat i accessibilitat de la
població residents i dels visitants als diferents punts d’atracció turística del
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Cinquè. Donar compte de totes les actuacions a aquesta Junta de Govern Local per
a que resolgui el què sigui procedent.”

municipi durant la temporada alta de turisme, fet que alhora contribueix en millorar
la prestació dels serveis públics que des d’aquest ajuntament s’ofereixen als
ciutadans.
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. 2021/430.226.99 del pressupost de l’exercici
2021.
Pel següent exercici pressupostari, caldrà preveure la corresponent consignació
en l’elaboració del pressupost.
Per la Secretaria municipal s’ha emès informe jurídic fent contar el procediment
administratiu per a dur a terme la contractació.

Durada del contracte: 2 anys
Lots: no es preveu la divisió en lots del contracte

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

Número: 2021-0004 Data: 11/03/2021

Tipus de contracte: contracte de serveis
Objecte del contracte: “Servei d’autobús d’estiu”
Procediment de contractació: obert simplificat abreujat
Tipus de Tramitació: ordinària
Codi CPV: 60140000-1 transport no regular de passatgers
Valor estimat del contracte: 30.900€ sense impostos (juliol i agost del 2021 i del 2022)
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 30.900€
IVA 10 %: 3.090€
Pressupost base de licitació IVA inclòs: 33.990€

ACTA JUNTA JGL

Les característiques del contracte són les següents:

Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de
conformitat amb la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer. INICIAR l'expedient per a la contractació del servei d’autobús que voregi
les platges de Llançà durant els mesos de juliol i agost, mitjançant procediment
obert simplificat, tramitació abreujada.
Segon. JUSTIFICAR la celebració del contracte per tal d’agilitzar i facilitar la
mobilitat i accessibilitat de la població residents i dels visitants als diferents punts
d’atracció turística del municipi durant la temporada alta de turisme.
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Per l'import del contracte es proposa l'adjudicació mitjançant procediment obert
simplificat de tramitació abreujada.

Tercer. ORDENAR la redacció dels Plecs de clàusules administratives particulars
i de Prescripcions tècniques que han de regir el contracte i el procés
d'adjudicació.
Quart. Que per la Intervenció municipal es faci la retenció de crèdit, que acrediti
que existeix crèdit suficient i adequat per finançar la despesa que comporta la
celebració del contracte.
Cinquè. Donar compte de totes les actuacions a aquesta Junta de Govern Local
per a que resolgui el què sigui procedent.”

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

"Rosa Maria Masriera, actuant en nom i representació de FUNDACIÓ
PRIVADA PER A LA LLUITA CONTRA L´ESCLEROSI MÚLTIPLE, mitjançant
escrit RE 2021-E-RC-354, de data 12/02/2021, sol·licita una aportació
econòmica per a la 28a Campanya “Mulla’t per l’esclerosi múltiple”, que
aquest any tindrà lloc l’11 de juliol.
Consta a l’expedient informe de la Interventora acctal, conforme a l’aplicació
pressupostària núm. 2021/231.48 hi ha quantia suficient per la concessió d’un
ajut econòmic de 100 €.
La Junta de Govern Local
ACORDA:

ACTA JUNTA JGL

Favorable

Número: 2021-0004 Data: 11/03/2021

5.2 BENESTAR SOCIAL Expedient 327/2021. Ajut economic a la campanya
"Mulla't per l'esclerosi multiple" de 2021

Segon.- APROVAR el pagament de 100 € amb càrrec a l’aplicació
pressupostària núm. 2021/231.48.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a la sol.licitant i DONAR TRASLLAT a
l’Àrea d’Intervenció.”

B) ASSUMPTES URGENTS

L’Alcalde proposa votar la urgència d’incloure l’assumpte que segueix, a l’ordre
del dia.
Per unanimitat s’aprova incloure l’acord que segueix:
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Primer.- CONCEDIR a la Fundació Privada per a la lluita contra l’esclerosi
múltiple un ajut econòmic de 100 € per a la campanya “ Mulla’t” a Llançà.

3.2 Serveis- Expedient 1121/2020. Conveni practiques alumne de Jardineria
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

"Josep Roura Massan director del centre institut Salvador Espriu , ha
presentat el pla d’activitats per la formació dual, de l’alumne I.C.M que està
estudiant un cicle formatiu de grau mitjà, nivell 2, de jardineria i floristeria, a
l’institut Salvador Espriu, de Salt.

ACORD:
Primer.- APROVAR el Pla d’activitats de l’alumne I.C.M, del 4 de març de
2021 al 4 de juny de 2021.
Segon.- DONAR d’alta a la Seguretat Social , a l’alumne en practiques I.C.M.
Tercer.- DONAR TRASLLAT a l’àrea de personal i al responsable al cap de la
brigada municipal, als efectes oportuns.

Número: 2021-0004 Data: 11/03/2021

D’acord amb el que disposa l’art. 86 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les Administracions públiques , en relació
a la subscripció de convenis que tinguin per objecte satisfer l’ interès públic, es
proposa l’adopció del següent

ACTA JUNTA JGL

Que per Junta de Govern local de data 9/07/2020 és va aprovar el conveni de
col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el
Departament d’Educació, i l’Ajuntament de Llançà, per desenvolupar, en règim
d’alternança i amb formació dual, el cicle formatiu de grau mitjà de Jardineria i
Floristeria, a l’Institut Salvador Espriu, de Salt.
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Quart.- NOTIFICAT aquest acord a la persona interessada.”

