Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2021/3

Junta de Govern Local

Ordinària

Data

11 / de febrer / 2021

Durada

Des de les 9:30 fins a les 10:30 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 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 28-01-2021
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
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Tipus de convocatòria

Número: 2021-0003 Data: 26/02/2021

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA JUNTA JGL

FRANCESC GUISSET LAGRESA (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 26/02/2021
HASH: 63203e64edd83e275598d745e7debe30

Carles Fita Alegre (1 de 2)
Secretari General
Data Signatura: 26/02/2021
HASH: 74582546d58cde3c178714b86a810666

ACTA

Es dona per llegida l'acta de la sessió anterior, de data 28-1-2021, que ha
estat tramesa junt amb la convocatòria i s'aprova per unanimitat, sense
esmenes.

1.1 ALCALDIA. Renovació del conveni subscrit entre Dipsalut i aquesta
corporació per la cessió d’ús de desfibril·ladors i la gestió de la seva xarxa.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Aquest acord no modifica les vigents bases reguladores de manteniment de
l’estat de la xarxa de desfibril·ladors, aprovades pel Consell Rector el 3 de
novembre de 2015.
En data 14 de gener de 2020, mitjançant RE 2021-E-RC-58, l’Organisme
Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut), ha manifestat
la necessitat de renovar el Conveni de cessió d’ús de desfibril·ladors i gestió
de la seva xarxa amb l’Ajuntament de Llançà.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- APROVAR la renovació del conveni subscrit entre Dipsalut i aquesta
corporació per la cessió d’ús de desfibril·ladors i la gestió de la seva xarxa.
Segon.- FACULTAR l’Alcalde, Francesc Guisset i Lagresa, per a la signatura
dels documents que resultin necessaris per a l’efectivitat del present acord.
Tercer.- NOTIFICAR-HO a Dipsalut, Organisme de Salut Pública de la
Diputació de Girona.”
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El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària celebrada l’11 de febrer
de 2020, va acordar aprovar un nou text d’aquest conveni, l’objecte del qual
és establir els termes i condicions de la cessió d’ús a favor de l’Ajuntament
dels desfibril·ladors fixos i les seves cabines o bé dels desfibril·ladors mòbils
propietat de Dipsalut, així com establir les condicions per a la gestió dels
desfibril·ladors instal·lats en el terme municipal, en el marc de l’esmentat
programa Pm05.

ACTA JUNTA JGL

va acordar renovar el conveni firmat amb Dipsalut en el marc del programa
“Girona, Territori Cardioprotegit”, implantant desfibril·ladors automàtics fixos i
mòbils; per tal d’adaptar-lo a les noves bases reguladores del conveni
aprovades en el Consell Rector de l’Organisme, en la sessió ordinària del 8 de
març de 2016.

Número: 2021-0003 Data: 26/02/2021

“ Per Junta de Govern Local celebrava en data 15 de desembre de 2016, es

1.2.-HISENDA- Aprov. Padró Llar d'Infants- Expedient 222/2021. Aprovació del
Padró Fiscal
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

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

corresponent al menjador de gener i mensualitat de febrer de 2021, per un
import de 5.047,75.-€, que comença pel rebut número 2151000049 a nom de
la Sra. Fatima Zahra Alem, i que acaba pel rebut número 2151000098 a nom
de la Sra. Macarena Viñales Grau.
El número assignat a l’expedient és: 222/2021.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local

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

1.2.- HISENDA- Aprov. Padró C.Dia-Expedient 205/2021. Aprovació del Padró
Fiscal
Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“En data 1 de febrer d’enguany, s’ha generat el padró del Centre de Dia

corresponent a l’assistència del mes de gener de 2021, per un import de
4.291,75.-€, que comença pel rebut número 2133000001 a nom del Sr.
Antonio Avila Aguilar, i que acaba pel rebut número 2133000017 a nom de la
Sra. Teresa Vilar Llosa.
El número assignat a l’expedient és: 205/2021.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer. - APROVAR el padró del Centre de Dia corresponent a l’assistència
del mes de gener de 2021, per un import de 4.291,75.-€, que comença pel
rebut número 2133000001 a nom del Sr. Antonio Avila Aguilar, i que acaba pel
rebut número 2133000017 a nom de la Sra. Teresa Vilar Llosa.
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Favorable

Número: 2021-0003 Data: 26/02/2021

Primer. - APROVAR el padró de la Llar d’Infants corresponent al menjador de
gener i mensualitat de febrer de 2021, per un import de 5.047,75.-€, que
comença pel rebut número 2151000049 a nom de la Sra. Fatima Zahra Alem, i
que acaba pel rebut número 2151000098 a nom de la Sra. Macarena Viñales
Grau.

ACTA JUNTA JGL

ACORDA:

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

1.2.- HISENDA- Aprov. Padró Mercat 2021- Expedient 170/2021. Aprovació del
Padró Fiscal
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- APROVAR els Padrons anuals 2021 de la taxa de prestació de servei
de mercat, segons es detalla:
Padró Mercat de la Vila 9.580,00.-€
Padró Mercat del Port 31.278,70.-€

ACTA JUNTA JGL

 Padró Mercat de la Vila per import de 9.580,00.-€
 Padró Mercat del Port per import de 31.278,70.-€

Número: 2021-0003 Data: 26/02/2021

“En data 1 de febrer d’enguany, s’han generat els Padrons anuals 2021,
provisionals, de taxes de prestació dels serveis de mercat, per un import total
de 40.858,70.-€, amb el detall següent:

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 els 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.”
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Segon.- APROVAR el període de cobrament dels esmentats padrons, que
queda establert del 15 de març al 14 de maig de 2021, ambdós inclosos.

1.2 Servei Hisenda. 240/2021 - Aprovació liquidacio del recàrrec provincial de
l'IAE de l'exercici 2020 a favor de la Diputacio de Girona
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

El departament de tresoreria d’aquest Ajuntament presenta la liquidació del
recàrrec provincial de l’Impost d’Activitats Econòmiques a favor de la
Diputació de Girona per l’exercici 2020 per import de 7.980,47.-€, segons les
dades següents:
LIQUIDACIÓ RECÀRREC PROVINCIAL

IMPORT

CARRECS PADRONS I ALTES
DEVOLUCIONS
CARREC NET

7.353,46

RECAPTACIO NETA

7.353,46

INGRES EXERCICIS TANCATS

RECAPTACIO TOTAL

627,01
7.980,47

RECÀRRECS

0,00

INTERESSOS DE DEMORA

0,00

0,00
7.353,46

Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- APROVAR la liquidació per un import de 7.980,47.-€ per a l’exercici
2020 en concepte de recàrrec provincial de l’IAE a favor de la Diputació de
Girona.
Segon.- AUTORITZAR el pagament de la liquidació aprovada a la Diputació
de Girona corresponent a la quota provincial recaptada al compte corrent que
consta a l’expedients.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a l'interessat per al seu coneixement i
efectes.

1.2 SERVEIS D'HISENDA Expedient 241/2021. APROVACIÓ FACTURES JUNTA
11 FEBRER
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
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CONCEPTE

Número: 2021-0003 Data: 26/02/2021

2020

ACTA JUNTA JGL

EXERCICI

“Des de la Junta del 28 de gener de 2021, s’han generat les següents
factures que necessiten ser aprovades per la Junta de Govern Local:

-FCC Medio Ambiente SA, amb número de factura 21SM1153/1000114 per
import de 67.517,35€ corresponent al servei de recollida i neteja vial del mes
de gener.
-Consell Comarcal de l’Alt Empordà, amb registre d’entrada número 2021/168
i per import de 25.802,02€, corresponent a la liquidació per utilització de
l’abocador comarcal durant el mes de desembre.

ACORDA:
Únic.- APROVAR les següents factures que s’han generat des de la junta del
28 de gener:
-FCC Medio Ambiente SA, amb número de factura 21SM1153/1000114 per
import de 67.517,35€ corresponent al servei de recollida i neteja vial del mes
de gener.
-Consell Comarcal de l’Alt Empordà, amb registre d’entrada número 2021/168
i per import de 25.802,02€, corresponent a la liquidació per utilització de
l’abocador comarcal durant el mes de desembre.”

1.2 Servei Hisenda 242/2021. .- Aprovació liquidació exercici 2020 quotes
urbanització a favor de la Junta de Compensació del PMU núm 3 Séctor Súper
Fener
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

En data 8 d’octubre de 2018, la senyora Laura Karina Corsunsky Zeitune en
representació de la Junta de Compensació del PMU núm 3 Sector Súper
Fener, mitjançant registre d’entrada 9038, sol.licita que s’acordi iniciar la via
de constrenyiment de la reclamació de les quotes ordinàries de la Junta de
Compensació impagades.
En sessió plenària ordinària de data 29 de juliol de 2019, s’aprova l’ampliació
de delegacions de competències de recaptació en període executiu de les
quotes d’urbanització, conservació i qualsevol altre derivada de processos
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Per tot això, aquesta Junta de Govern Local

ACTA JUNTA JGL

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.

Número: 2021-0003 Data: 26/02/2021

El número assignat a l’expedient és: 241/2021.

urbanístics que resultin impagades a les Juntes de Compensació o al propi
Ajuntament a favor de la Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona
Atès la finalització de l’exercici 2020, s’ha de procedir a la regularització dels
ingressos rebuts per part de Xaloc en concepte de quotes d’urbanització, a
favor de la Junta de Compensació del PMU núm 3 Sector Súper Fener, amb
les dades que consten al present expedient per un import total de 11.402,61€
Durant l’exercici 2020, s’han rebut els ingressos següents en concepte de
quotes d’urbanització en període executiu, un cop descomptades les taxes de
recaptació que regulen les ordenances fiscals de Xaloc, amb les dades
següents:

Liquidació octubre
2020
Liquidació novembre
2020
Liquidació desembre
2020

Interessos

8.371,54.-€

Import
principal
8.371,54.-€

Catafau Pividal, M
Luisa 39036093X
Lheritier Pierre Marie
A X1200838P
Suñer Mariano
Ricardo 40461283M
Suñer Mariano
Ricardo 40461283M
Suñer Mariano
Ricardo 40461283M

2.277,71.-€

2.229,61.-€

48,10.-€

250,99.-€

243,87.-€

7,12.-€

251,12.-€

243,25.-€

7,87.-€

251,25.-€

242,60.-€

8,65.-€

0,00.-€

Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- APROVAR la liquidació per un import de 11.402,61.-€ per a l’exercici
2020 en concepte de quotes d’urbanització del PMU núm 3 del Sector Super
Fener a favor de la Junta de Compensació
Segon.- AUTORITZAR el pagament de la liquidació aprovada a la Junta de
Compensació corresponent als ingressos rebuts per part de l’Ajuntament en
concepte de quotes d’urbanització al compte corrent segons les dades que
consten a l’expedient arrel de la delegació de competències signada a favor
de Xaloc Girona.
Per a procedir a l’ingrés corresponent la Junta de Compensació haurà de
presentar una fitxa de creditor degudament omplerta amb un compte titularitat
de la Junta de Compensació.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a l'interessat per al seu coneixement i
efectes.

1.2.-HISENDA- Aprov. Padró IVTM-Expedient 226/2021. Aprovació del Padró
Fiscal
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Número: 2021-0003 Data: 26/02/2021

Liquidació juliol 2020

Ingrés Ajuntament
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Liquidació juny 2020

Contribuent

ACTA JUNTA JGL

Període

En data 5 de febrer d’enguany, s’ha generat el Padró anual 2021 de l’impost
sobre vehicles de tracció mecànica de l’exercici 2021, per un import total de
314.936,92.-€.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- APROVAR el padró corresponent a l’exercici 2021 de l’impost sobre
vehicles de tracció mecànica, per un import total de 314.936,92.-€.

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.”

1.2 HISENDA Expedient 256/2021. Suspensio cobrament rebut ICIO i Abocament
de runes a nom de Vasil Shibaev
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

En data de 14 de gener d’enguany, la Junta de Goven Local va aprovar la
concessió a Vasil Shibaev i Elena Shibaeva, llicència municipal per la
construcció d’una casa unifamiliar aïllada, a la finca situada al carrer Sant
Pau, 12.
Que es van aprovar les liquidacions número 2105000003 en concepte d’ICIO
per import de 14.572,33.- €, número 2163000005 en concepte de taxes per
llicència d’obra major, per import de 2.350,38.- € i liquidació número
2179000003 en concepte de taxes per la gestió d’abocament de runes.
En data 4 de febrer d’enguany el Sr. David Caminero Rodriguez-Barbero en
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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 els corresponent recàrrec de constrenyiment, interessos
de demora i costes.

ACTA JUNTA JGL

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.

Número: 2021-0003 Data: 26/02/2021

Segon.- APROVAR el període de cobrament dels esmentats padrons, que
queda establert del 15 de març al 14 de maig de 2021, ambdós inclosos.

representació del Sr. Shibaev, mitjançant registre d’entrada número 251,
sol.licita la suspensió de les liquidacions durant l’any 2021 degut a la situació
d’incertesa provocada per la pandèmia del Covid19.
L’article 2 de l’Ordenança Fiscal número 4.3 reguladora de la taxa per
llicències urbanístiques disposa que el fet imposable de la taxa urbanística es
constitueix per l’activitat municipal, tècnica i administrativa necessària per
determinar si procedeix o no, concedir la llicència sol.licitada, i, en el seu cas,
la concessió de llicències urbanístiques exigides per la legislació de sòl i
ordenació urbana.

Segon.- DESESTIMAR la petició de suspensió de la liquidació en concepte de
taxa per llicències urbanístiques, núm. 2163000005 per import de 2.350,38.- €
atès el que disposa L’article 2 de l’Ordenança Fiscal número 4.3 reguladora de
la taxa per llicències urbanístiques.
Tercer.- COMUNICAR a l’interessat que el termini de la suspensió serà fins a
que s’iniciïn les obres, i que tindrà un termini màxim de deu dies per a
comunicar aquest inici. En el cas que no es comuniqui aquest extrem, i es
detecti que s’han iniciat les obres, s’aixecarà la suspensió d’ofici, amb l’inici
del períodes de recaptació que estableixen legalment.
Quart.- NOTIFICAR el present acord a l’interessat als efectes oportuns .

1.3 URBANISME, OBRES I ACTIVIATS. Expedient 1015/2020. Llicències
Urbanístiques instal·lació pèrgola
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Número: 2021-0003 Data: 26/02/2021

Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- ESTIMAR la suspensió de les liquidacions en concepte d’ICIO i taxes
d’abocament de runes, números 2105000003 i 2179000003, per import de
14.572,33.- € i 546,00.- €, respectivament, atès el que disposa l’article 9 de
l’Ordenança Fiscal número 2.3 reguladora de l’impost sobre construccions,
instal.lacions i obres.
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Per aquest motiu, i atès que fins que no s’iniciin les obres, no s’haurà meritat
l’impost i la taxa d’abocament de runes, l’interessat disposarà de 10 dies per
informar a aquest Ajuntament de l’inici de les obres, data en que es donarà
per finalitzat el termini de suspensió.

ACTA JUNTA JGL

L’article 9 de l’Ordenança Fiscal número 2.3 reguladora de l’impost sobre
construccions, instal.lacions i obres disposa que dit impost es merita en el
moment d’iniciar-se la construcció, instal.lació o obra, encara que no s’ha
obtingut la corresponent llicència municipal.

Antoni Calle Ortega, actuant en nom i representació de Josep Juanola
Lacasa, mitjançant escrit 2020-E-RE-984, de data 4 de juny de 2020, ha
sol·licitat llicència municipal per instal·lar una pèrgola de fusta, a la finca
situada al Rosselló, 5.
L'arquitecte assessor municipal, en data 14 de gener de 2021, ha emès
informe favorable amb condicionants.
L'òrgan competent per a resoldre les sol·licituds de llicències és l'AlcaldePresident de la Corporació d'acord amb el que disposa l'article 21.1.q) de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, que va
delegar la facultat a la Junta de Govern Local.

La Regidora Sra. Silvia Barris s'absenta de la sessió.
1.3 URBANISME, OBRES I ACTIVITATS. Expedient 203/2020. Llicències
Urbanístiques modificat de projecte
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

"La Junta de Govern Local en sessió de data 26 d’abril de 2019, va acordar
concedir llicència a Sílvia Barris Roca, per la construcció d’un habitatge
unifamiliar, a la finca situada al carrer Mitjarola, 4-8.
Francesc de Paula Risques Corbella, actuant en nom i representació de Silvia
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ACORDA:
Primer.- CONCEDIR a Josep Juanola Lacasa, llicència municipal per instal·lar
una pèrgola de fusta, a la finca situada al Rosselló, 5, d'acord amb el projecte
obrant a l'expedient subscrit per l'arquitecte tècnic F. Xavier Baldrich
Fàbrega visat en data 7 d’octubre de 2020 i número V/W.20.3016.
La llicència queda condicionada al compliment dels condicionants generals i
els particulars següents:
.- En cas que l´obra estigués afectada per les normatives que regulen les
xarxes de serveis, caldrà convertir la seva regulació amb la companyia
corresponent i aportar una còpia del conveni a l´Ajuntament, per a la seva
revisió.
Segon.- APROVAR la liquidació número 2105000019 per un import de 76,88.euros, corresponent a l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
Tercer.- APROVAR la liquidació número 2163000026 per un import de
108,65.- euros, corresponent a la taxa administrativa.
Quart.- COMUNICAR a l'interessat que els serveis tècnics municipals podran
accedir a l´obra per a la seva inspecció, d´acord amb l´article 201 del TRLU
DL 1/2010.
Cinquè.- NOTIFICAR el present acord a la persona interessada.
Setè.- DONAR-NE TRASLLAT a la policia local."

ACTA JUNTA JGL

Per tot això, aquesta Junta de Govern Local

Barris Roca, mitjançant escrit 2020-E-RC-140, de data 23 de gener de 2020,
presenta modificat de projecte, pel que fa a la disposició de les cobertes i
incorpora la definició dels colors i les xarxes de serveis soterrades, a la finca
situada al L'Era, 4 – Mitjarola, 4-8.
L'arquitecte assessor municipal, en data 8 de maig de 2020, ha emès informe
favorable sobre la modificació presentada.
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.

Segon.- APROVAR la liquidació número 2163000021 per un import de
108,65.- euros, corresponent a la taxa administrativa.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a la interessada.”
Es reincorpora novament a la sessió la Sra. Silvia Barris.
1.3 URBANISME OBRES I ACTIVITATS. Expedient 2439/2020. Llicències
Urbanístiques CONSTRUCCIÓ D'UN MUR
Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Ferran Baus Torroella, actuant en nom i representació de Roland Fontaine,
mitjançant escrit 2020-E-RE-3105, de data 1 de desembre de 2020, ha
sol·licitat llicència municipal per substituir un muret de 1,20 d’alçada,
actualment de totxana, per un muret de bloc de formigó, a la finca situada al
carrer Anselm Clavé, 8.
L'arquitecte tècnic municipal, en data 21 de gener de 2021, ha emès informe
favorable fent constar que només s’intervé en una cantonada, i que l’alçada
del mur a realitzar no supera, en cap cas els 1.20 m, essent sempre enterrat, i
per tant ajustant-se a l’establert a l’article 44 del Pla General que regula les
tanques i a l’article 45 que regula l’adaptació topogràfica.
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.
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Favorable

Número: 2021-0003 Data: 26/02/2021

ACORDA:
Primer.- CONCEDIR a Silvia Barris Roca, llicència al modificat de projecte
presentat en data 23 de gener de 2020, on es modifica la disposició de les
cobertes, a la finca situada al L'Era, 4 – Mitjarola, 4-8.

ACTA JUNTA JGL

Per tot això, aquesta Junta de Govern Local

Per tot això, aquesta Junta de Govern Local

Segon.- APROVAR la liquidació número 2179000018 per un import de 17,50.euros, corresponent a la taxa per gestió de terres.
Tercer.- APROVAR la liquidació número 2105000018 per un import de 88,35.euros, corresponent a l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
Quart.- APROVAR la liquidació número 2163000023 per un import de 108,65.euros, corresponent a la taxa administrativa.
Cinquè.- COMUNICAR a l'interessat que els serveis tècnics municipals
podran accedir a l´obra per a la seva inspecció, d´acord amb l´article 201 del
TRLU DL 1/2010.

ACTA JUNTA JGL

En cas que l´obra estigués afectada per les normatives que regulen les xarxes
de serveis, caldrà convertir la seva regulació amb la companyia corresponent i
aportar una còpia del conveni a l´Ajuntament, per a la seva revisió.

Número: 2021-0003 Data: 26/02/2021

ACORDA:
Primer.- CONCEDIR a Roland Fontaine, llicència municipal per substituir un
muret de 1,20 d’alçada, actualment de totxana, per un muret de bloc de
formigó, a la finca situada al carrer Anselm Clavé, 8, d'acord amb el projecte
obrant a l'expedient subscrit per l'arquitecte tècnic Ferran Baus Torroella.
La llicència queda condicionada al compliment dels condicionants generals i
els particulars següents:
Abans d'iniciar les obres caldrà presentar:
.- Un aval de runes per un import de 141,36.- euros.
.- Full d’assumeix de la direcció de l’obra.

Setè.- DONAR-NE TRASLLAT a la policia local."

1.3 URBANISME, OBRES I ACTIVITATS. Expedient 2443/2020. Llicències
Urbanístiques ampliació habitatge
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Josep M. Ros i Vilallonga, actuant en nom i representació de Olivier Delbos,
mitjançant escrit 2020-E-RE-3133, de data 3 de desembre de 2020, ha
sol·licitat llicència municipal per reformar i ampliar un habitatge unifamiliar, a la
finca situada a la Plaça del Port, 7.
L'arquitecte assessor municipal, en data 4 de febrer de 2021, ha emès informe
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Sisè.- NOTIFICAR el present acord a l'interessat.

favorable amb condicionants.
L'òrgan competent per a resoldre les sol·licituds de llicències és l'AlcaldePresident de la Corporació d'acord amb el que disposa l'article 21.1.q) de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, que va
delegar la facultat a la Junta de Govern Local.

Segon.- APROVAR la liquidació número 2105000028 per un import de

Número: 2021-0003 Data: 26/02/2021
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ACORDA:
Primer.- CONCEDIR a Olivier Delbos, llicència municipal per reformar i
ampliar un habitatge unifamiliar, a la finca situada a la Plaça del Port, 7,
d'acord amb el projecte obrant a l'expedient subscrit per l'arquitecte Josep
Maria Ros de Vilallonga.
La llicència queda condicionada al compliment dels condicionants generals i
els particulars següents:
.- Abans d'iniciar les obres caldrà presentar:
Un aval de runes per un import de 146,28.- euros.
Un aval per un import de 3.600,00.- euros com a garantia de urbanització.
Un aval per un import de 5.000,00.- euros per garantir la correcta col·locació
de les xarxes de serveis, eliminant els creuaments aeris.
Abans de la finalització de les obres de consolidació estructural i abans de
realitzar els treballs d’eliminar els encreuaments aeris caldrà presentar la
planimetria suficient i els convenis corresponents acordats amb es
companyies de serveis.
Full d’assumeix de l’arquitecte tècnic.
Projecte executiu visat pel corresponent col·legi professional.
El projecte executiu incorporarà la definició dels elements sobre coberta
d’acord amb l’article 21.2 del PGOU.
El projecte executiu, en relació a la justificació del compliment del Codi Tècnic
de l’Edificació. Entre d’altres incorporarà el detall constructiu a escala 1/20 per
la protecció de la planta semisoterrada en front la filtració d’aigua i humitats
provinent del terreny.
Estudi o estudi bàsic de seguretat i salut.
Tots els plànols es generaran en format pdf mesurable, incorporaran cotes i
escala gràfica, per permetre comprovar les dimensions.
Les plaques solars en cas que s’instal·lin a la coberta inclinada caldrà
col·locar-les integrades o en el cas que s’instal·lin de tub situades en el mateix
pla de la coberta. En les cobertes planes haurà de col·locar-se en posició
planera o justificar que no es percebran des de la via pública. En cap cas es
podran instal·lar dipòsits d’aigua calenta sanitària sobre la coberta.
Al presentar el projecte executiu caldrà aportar un certificat visat del tècnic
redactor conforme el projecte s’adequa al projecte bàsic pel qual se li va
concedir llicencia i en cas contrari, caldrà especificar les modificacions
aportades.

ACTA JUNTA JGL

Per tot això, aquesta Junta de Govern Local

3.112,17.- euros, corresponent a l'impost sobre construccions, instal·lacions i
obres.
Tercer.- APROVAR la liquidació número 2163000034 per un import de
501,96.- euros, corresponent a la taxa administrativa.
Quart.- COMUNICAR a l'interessat que els serveis tècnics municipals podran
accedir a l´obra per a la seva inspecció, d´acord amb l´article 201 del TRLU
DL 1/2010.
Cinquè.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada.

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Francesc d'Assis Davi Aragay, actuant en nom i representació de Alba Daví
Borrell, mitjançant escrit 2020-E-RE-2185, de data 15 de setembre de 2020,
ha sol·licitat llicència municipal per la reforma d’un habitatge unifamiliar situat
al carrer Sant Toribi,19.
L'arquitecte assessor municipal, en data 4 de febrer de 2021, ha emès informe
favorable amb condicionants.
L'òrgan competent per a resoldre les sol·licituds de llicències és l'AlcaldePresident de la Corporació d'acord amb el que disposa l'article 21.1.q) de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, que va
delegar la facultat a la Junta de Govern Local.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- CONCEDIR a Alba Daví Borrell, llicència municipal per la reforma
d’un habitatge unifamiliar situat al carrer Sant Toribi,19, d'acord amb el
projecte obrant a l'expedient subscrit per l'arquitecte Francesc Daví
Aragay, visat en data 15 de setembre de 2020 i número 2020401649.
La llicència queda condicionada al compliment dels condicionants generals i
els particulars següents:
Abans d'iniciar les obres caldrà presentar:
.- Un aval de runes per un import de 120,20.- euros.
.- Un aval per un import de 3.600,00.- euros com a garantia de urbanització.
.- Full d’assumeix de l’arquitecte tècnic.
.- Presentar projecte executiu signat i visat, que incorpori entre d’altres la
següent documentació:
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Favorable

ACTA JUNTA JGL

1.3 URBANISME, OBRES I ACTIVITATS. Expedient 1842/2020. Llicències
Urbanístiques reforma habitatge unifamiliar

Número: 2021-0003 Data: 26/02/2021

Sisè.- DONAR-NE TRASLLAT a la policia local."

Tercer.- APROVAR la liquidació número 2105000029 per un import de
2.349,00.- euros, corresponent a l'impost sobre construccions, instal·lacions i
obres.
Quart.- APROVAR la liquidació número 2163000035 per un import de 379,00.euros, corresponent a la taxa administrativa.
Cinquè.- COMUNICAR a la persona interessada que els serveis tècnics
municipals podran accedir a l´obra per a la seva inspecció, d´acord amb l
´article 201 del TRLU DL 1/2010.
Sisè.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada.

Número: 2021-0003 Data: 26/02/2021
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Segon.- APROVAR la liquidació número 2179000026 per un import de 63,18.euros, corresponent a la taxa per gestió de terres.

ACTA JUNTA JGL

A-. D’acord amb el PGOU, caldrà:
Per tal de complir amb l’alineació del PGOU, caldrà treure els graons que es
troben fora de l’alineació de façana del carrer Sant Toribi.
B-. D’acord amb el Pla Especial de Protecció del Patrimoni de Llançà:
-Els baixants hauran de ser de secció circular, cerámica, metàl·lica ó de fosa,
pintats del color de la façana; els 2 m inferiors seran de fosa.
-Tal com descriu el projecte, les obertures del carrer Sant Toribi es
composaran amb proporció vertical i s’eliminaran les persianes americanes.
- Els tancaments seran de fusta natural, tal com es prescriu en el projecte.
- Les portelles els comptadors aniran pintades del mateix color blanc de la
façana.
- Caldrà pintar la façana del carrer Puigdemunt i del carrer Sant Toribi de color
blanc, tal com es prescriu en el projecte.
C-. En relació a la justificació del compliment del Codi Tècnic de l’Edificació al
sol·licitar la primera ocupació caldrà certificar que s’han pres les mesures
necessàries per evitar la filtració d’aigua i l’aparició humitat procedents del
terreny als espais interiors.
D-. Les sortides de fums, caldrà complir els criteris de la norma UNE
123001:2012.
E-. Les plaques solars en cas que s’instal·lin a la coberta inclinada caldrà
col·locar-les integrades. En les cobertes planes s’hauran de col·locar en
posició planera o justificar que no es percebran des de la via pública. En cap
cas es podran instal·lar dipòsits d’aigua calenta sanitària sobre la coberta.
F.- En cas que l´obra estigués afectada per les normatives que regulen les
xarxes de serveis, caldrà convertir la seva regulació amb la companyia
corresponent i aportar una còpia del conveni a l´Ajuntament, per a la seva
revisió.
G-. Els aparells exteriors d’aire condicionat, s’instal·laran en punts que no es
vegin des de la via pública i no afectin a les finques veïnes.
H-. En cas de realitzar parts de l’estructura amb acer i fusta, al finalitzar l’obra
caldrà aportar el corresponent certificat de resistència dels diferents elements.

Setè.- DONAR-NE TRASLLAT a la policia local

1.5- INTERIOR - Expedient 276/2021. Llicències d'Ocupació - Senyalització
c/Cabrafiga
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“La Prefectura de la Policia Local ha rebut diverses queixes referents al pas

Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- DONAR TRASLLAT de la proposta de la Prefectura de la Policia
Local per col·locar un senyal vertical R-107 de circulació prohibida a camions
de 5.5t. i senyal vertical R-205 d’alçada limitada a 3 m. a l’entrada del C/
Cabrafiga, cruïlla amb C/ Bernat Metge, al costat dret de la via.
Segon.- ENCARREGAR a la Brigada Municipal la col·locació d’un senyal
vertical R-107 de circulació prohibida a camions de 5.5t. i d’un senyal vertical
R-205 de limitació d’alçada a 3m. a l’entrada del C/ Cabrafiga, cruïlla amb C/
Bernat Metge, al costat dret de la via.
Tercer.- DONAR TRASLLAT al Cap de la Brigada Municipal als efectes
pertinents.”

2.4 Ensenyament. Expedient 2274/2020. Subvenció 2021- Aula Oberta
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“ Joan Manel Martos, Director de l’iNS Llançà, mitjançant escrit, ha sol·licitat

Número: 2021-0003 Data: 26/02/2021

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.
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La Policia Municipal, en data 8 de gener de 2021, ha emès un informe fent
constar que alguns d’aquests vehicles fan activitats de càrrega i descàrrega al
supermercat DIA, situat entre els carrers Bernat Metge i Cabrafiga, que tot i
que reglamentàriament no estigui prohibit, anteriorment s’han denegat altres
peticions per tal que la distribuïdora d’aquest establiment adapti els vehicles
de distribució a les dimensions de la via.

ACTA JUNTA JGL

de camions de grans dimensions pel C/Cabrafiga, els quals causen
desperfectes als immobles i molèsties als veïns.

una subvenció per a les activitats pròpies de l'entitat.
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 2021 una subvenció per import de
7.700€ en concepte d'ajut directe per les activitats pròpies de l'entitat.
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.

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

Número: 2021-0003 Data: 26/02/2021

ACORDA:
Primer.- CONCEDIR a l’INS Llançà , una subvenció de 7.700€ en concepte
d'ajut directe per a les activitats pròpies de l'entitat, amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 480.00.330, del pressupost municipal per a l'exercici 2021,
amb els següents condicionants:
Per percebre la subvenció i d'acord amb el que disposa l'art. 13.1 de
l'Ordenança, és necessari haver realitzat l'activitat subvencionada i presentar
a l'Ajuntament durant el mes següent a la data de finalització de l'activitat, els
següents documents:
1) Memòria detallada de l'activitat o activitats realitzades.
2) Factures originals corresponents a les despeses derivades de l'activitat

ACTA JUNTA JGL

Per tot això, aquesta Junta de Govern Local

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

"ANGEL PEÑA QUILEZ en representació de AMICS DELS ANIMALS DE

LLANÇÀ, mitjançant escrit RE núm. 2020-E-RE-3153, de data 08/12/2020, ha
sol·licitat una subvenció per a les activitats pròpies de l'entitat.
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 2021 una subvenció per import de
5.000€ en concepte d'ajut directe per les activitats pròpies de l'entitat.
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.

Codi Validació: 5G59Q2QCRELSHPSXG7Q3CXGKX | Verificació: https://llanca.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 17 de 32

2.5 Benestar animal - Expedient 2455/2020. Subvenció 2021 Amics dels animals

Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“ L’Ajuntament Ple, en sessió ordinària de data 12 de desembre de 2016, es

va adherir al sistema d’adquisició centralitzada de l’ACM i del Consorci Català
pel Desenvolupament Local (CCDL), per tal de poder efectuar l’adquisició de
béns, subministraments i contractació de serveis a través de la Central de
Compres de l’ACM-CCDL en les condicions i preus vigents en els contractes
subscrits pel mateix i amb les empreses adjudicatàries.
El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de
l’Associació Catalana de Municipis (ACM), i prèvia tramitació del corresponent
procediment administratiu de licitació de conformitat amb els Plecs de
clàusules administratives particulars i Prescripcions tècniques aprovats per
Resolució de Presidència del CCDL de data 4 de desembre de 2019 i
publicats al perfil de contractant de l’entitat, va acordar adjudicar l’Acord marc
de subministrament de maquinària tècnica i elements de transport i de serveis
de manteniment amb destinació a les entitats locals de Catalunya, per la
Comissió Executiva del CCDL, en la seva sessió de data 23 de juliol de 2020,
d’acord amb el detall de les empreses que han resultat adjudicatàries en
l’Acord marc dels diferents lots.
En data 7 de setembre de 2020, es va formalitzar, entre el CCDL i les diferents
entitats mercantils seleccionades, el corresponent contracte com a
adjudicatàries de l’Acord marc de maquinària tècnica i elements de transport,
licitat per part del CCDL.
La Central de Compres de l’ACM, ofereix el servei en la modalitat
d’arrendament amb o sense opció de compra, amb destí a les entitats locals
de Catalunya, dins l’Acord marc de subministrament de maquinària tècnica i
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Favorable

ACTA JUNTA JGL

3.2. Serveis municipals. Exp.223/2021. Contracte furgoneta Brigada rènting Central de compres ACM

Número: 2021-0003 Data: 26/02/2021

Primer.- CONCEDIR a AMICS DELS ANIMALS DE LLANÇÀ, una subvenció
de 5.000€ en concepte d'ajut directe per a les activitats pròpies de l'entitat,
amb càrrec a l'aplicació pressupostària 480.00.170, del pressupost municipal
per a l'exercici 2021, amb els següents condicionants:
- Per percebre la subvenció i d'acord amb el que disposa l'art. 13.1 de
l'Ordenança, és necessari haver realitzat l'activitat subvencionada i presentar
a l'Ajuntament durant el mes següent a la data de finalització de l'activitat, els
següents documents:
1) Memòria detallada de l'activitat o activitats realitzades.
2) Factures originals corresponents a les despeses derivades de l'activitat
Segon.- NOTIFICAR el present acord a l'interessat."

elements de transport i de serveis de manteniment, amb destinació a les
entitats locals de Catalunya (Exp. 2018.04).
Les necessitats administratives a satisfer mitjançant el contracte, són dotar
d’un vehicle a la Brigada, que faciliti les seves tasques laborals diàries.

-

FORT TRANSIT 310 96kW L2 H2 Van MILD HYBRID
Durada del contracte: 48M
Quilòmetres any: 10.000 Km.
Preu vehicle: 453,17 €/mes sense impostos
Abonament quilòmetres no consumits: 0,0227 €/km sense impostos
Pagament quilòmetres per excés: 0,0305 €/km sense impostos
Equipament inclòs: extintor, catifes de goma i retolació (escut i lletres
amb el nom de l’Ens a les portes anteriors del vehicle)
Cobertures contracte: manteniment-reparacions Premium, canvi de
pneumàtics il·limitats (rebentada inclosa), gestió de multes, assistència
en carretera 24 hores.
Assegurança: assegurança tot risc Premium Quota Tancada lliure
elecció.

Per la intervenció municipal s’ha emès informe fent constar que existeix
consignació pressupostària suficient per un import màxim de 6.031,69.-€ iva
inclòs, amb càrrec a l’aplicació pressupostària número 2021/150.204, en
aplicació de la vinculació jurídica de crèdits que estableixen les bases
d’execució del pressupost i atès que l’arrendament té la durada de 48 mesos,
per als exercicis posteriors, s’haurà de preveure la consignació pressupostària
corresponent per a poder atendre la despesa proposada.
Així mateix, en les condicions econòmiques de l’esmentat arrendament es fa
constar, atesa la limitació de quilometratge a 10.000 km anuals, un preu tant
per a km consumits i no consumits. Tanmateix s’haurà de preveure
consignació pressupostària suficient per aquesta despesa en relació a la
durada del contracte.
Per la Secretaria municipal s’ha emès informe de la legislació aplicable i del
procediment a seguir.
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ACTA JUNTA JGL

L’empresa ALD Automotive S.A.U. i en la seva representació Ángel Vara Arias,
en data 2 de febrer de 2021, R.E. núm. 237 ha presentat oferta pel Lot núm.
53, de les següents característiques:

Número: 2021-0003 Data: 26/02/2021

Per l’enginyer tècnic municipal s’ha emès informe fent constar que interessa a
aquest Ajuntament l’oferta de l’Acord marc de subministrament de maquinària
tècnica i elements de transport i de serveis de manteniment, que es correspon
al Lot número 53, una furgoneta marca Ford model Transit FT 310 MHEV L2
Van Trend 130 que compleix tots els requisits necessaris, mitjançant un
rènting a 48 mesos, sense opció de compra, i per un import d’arrendament
mensual de 453’17€ sense impostos i 95’16€ d’IVA, el que fa un total de
548’33 € IVA Inclòs, adjudicat a l’empresa ALD Automotive SAU.

El codi CPV és 34100000-8 vehicles de motor

ACORDA:
Primer.- DISPOSAR l’adhesió de l’Ajuntament de Llançà a l’Acord Marc de
subministrament de maquinària tècnica i elements de transport i de serveis de
manteniment, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp.
2018.04).
Segon.- ADJUDICAR el contracte a l’empresa adjudicatària del Lot núm. 53
de l’Acord Marc de subministrament de maquinària tècnica i elements de
transport i de serveis de manteniment, amb destinació a les entitats locals de
Catalunya (Exp. 2018.04), ALD Automotive, S.A.U., pel termini de 48 mesos,
sense opció de compra, i el preu de 453,17 € d’arrendament mensual sense
impostos i 95’16€ d’IVA, el que fa un total de 548’33 € IVA inclòs, d’acord amb
la seva oferta.
L’import del contracte per la durada de 48 mesos és de 21.752,16 € sense
impostos i 4.567,95 € d’IVA, el que fa un total de 26.320,11 € IVA inclòs sense
opció de compra.
Tercer.- APROVAR l'autorització i disposició de la despesa per import de
453,17 € d’arrendament mensual sense impostos i 95’16€ d’IVA, el que fa un
total de 548’33 € IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació pressupostària núm.
2021/150.204 de l’exercici 2021. Per la resta d’exercicis pressupostaris
s’haurà de consignar la corresponent aplicació pressupostària per atendre la

Número: 2021-0003 Data: 26/02/2021

Per tot això, la Junta de Govern Local
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- Disposició addicional 3a. de la LCSP, en relació a la Disposició addicional 5a
de la LBRL, en la redacció donada per la LRSAL.
- Articles 227 i ss. de la LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la
creació i règim de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes.
- Articles 219 a 222 de la LCSP en relació al règim dels Acords marc.
- Article 153 i 220 de la LCSP pel que fa a la formalització dels contractes
administratius mitjançant la signatura per les parts del contracte dels
corresponents documents contractuals.
- L’Acord marc es licitarà i executarà en els termes de l’article 33.3 de la
Directiva 2014/24 UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de
2014, sobre contractació pública que deroga la Directiva 2004/18/CEE (en
endavant, DN) i l’article 221.3 de la LCSP.
- L’Acord en qüestió i els seus contractes basats tenen caràcter administratiu i
es regeixen pel PCAP i pel PPT del contracte, els quals tenen caràcter
contractual, així com per la resta de normativa concordant aplicable que
resulti d’aplicació en matèria de contractació dels ens locals.

ACTA JUNTA JGL

La normativa aplicable és la següent:

despesa prevista, així com s’haurà de realitzar la previsió de la despesa que
hi pugui haver pel quilometratge.
Quart.- NOTIFICAR aquest acord a ALD Automotive, S.A.U., com a empresa
adjudicatària del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament, i per
tal que realitzi en un termini de 10 dies hàbils la formalització de l’esmentat
encàrrec mitjançant la signatura del corresponent document contractual.
Cinquè.- NOTIFICAR l’esmentada resolució al Consorci Català
Desenvolupament Local – CCDL i a l’ACM pel seu coneixement i efectes.

pel

Sisè.- DESIGNAR a Jean Pierre Fortea i Roca persona responsable del
contracte.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

"MANEL TOLSANAS CASADESUS en representació de l’Associació Amics St.

Silvestre, mitjançant escrit RE núm. 2021-E-RC-132, de data 23/01/2021, ha
sol·licitat una subvenció per a les activitats pròpies de l'entitat.
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 2021 una subvenció per import de
1.260€ en concepte d'ajut directe per les activitats pròpies de l'entitat.
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.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- CONCEDIR a l’Associació Amics de Sant Silvestre, una subvenció
de 1.260 en concepte d'ajut directe per a les activitats pròpies de l'entitat,
amb càrrec a l'aplicació pressupostària 480.00.170, del pressupost municipal
per a l'exercici 2019, amb els següents condicionants:
Per percebre la subvenció i d'acord amb el que disposa l'art. 13.1 de

Número: 2021-0003 Data: 26/02/2021

3.5 MEdi Ambient- Expedient 150/2021. Subvenció 2021- Amics Sant Silvestre
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Vuitè.- DONAR TRASLLAT de l’esmentada resolució a la Intervenció
municipal.”

ACTA JUNTA JGL

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

l'Ordenança, és necessari haver realitzat l'activitat subvencionada i presentar
a l'Ajuntament durant el mes següent a la data de finalització de l'activitat, els
següents documents:
1) Memòria detallada de l'activitat o activitats realitzades.
2) Factures originals corresponents a les despeses derivades de l'activitat
Segon.- NOTIFICAR el present acord a l'interessat."

3.5 Medi Ambient. Expedient 107/2021. Subvenció Colla Senglanera
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Número: 2021-0003 Data: 26/02/2021

TOLSANAS CASADESUS en representació de l’Associació
Esportiva Senglanera de Llançà, mitjançant escrit RE núm. 2021-E-RE-86, de
data 18/01/2021, ha sol·licitat una subvenció per a les activitats pròpies de
l'entitat.
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 2021 una subvenció per import de
900€ en concepte d'ajut directe per les activitats pròpies de l'entitat.
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.

ACTA JUNTA JGL

"MANEL

Primer.- CONCEDIR a l’Associació Esportiva Senglanera de Llançà, una
subvenció de 900€ en concepte d'ajut directe per a les activitats pròpies de
l'entitat, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 480.00.170, del pressupost
municipal per a l'exercici 2021, amb els següents condicionants:
Per percebre la subvenció i d'acord amb el que disposa l'art. 13.1 de
l'Ordenança, és necessari haver realitzat l'activitat subvencionada i presentar
a l'Ajuntament durant el mes següent a la data de finalització de l'activitat, els
següents documents:
1) Memòria detallada de l'activitat o activitats realitzades.
2) Factures originals corresponents a les despeses derivades de l'activitat
Segon.- NOTIFICAR el present acord a l'interessat."
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Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:

4.4 Esports. Expedient 2206/2020. Subvenció 20201- Unió Excursionista
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACORDA:
Primer.- CONCEDIR a UNIO EXCURSIONISTA LLANÇANENCA, una
subvenció de 3.000€ en concepte d'ajut directe per a les activitats pròpies de
l'entitat, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 480.00.330, del pressupost
municipal per a l'exercici 2021, amb els següents condicionants:
Per percebre la subvenció i d'acord amb el que disposa l'art. 13.1 de
l'Ordenança, és necessari haver realitzat l'activitat subvencionada i presentar
a l'Ajuntament durant el mes següent a la data de finalització de l'activitat, els
següents documents:
1) Memòria detallada de l'activitat o activitats realitzades.
2) Factures originals corresponents a les despeses derivades de l'activitat
Segon.- NOTIFICAR el present acord a l'interessat."

4.4. Esports Expedient 2416/2020. Subvenció 2021- Pagaia Club
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

"MANUEL TEODORO SADURNI en representació de Pagaia Club de Caiac.

Passeig Marítim, Llançà, mitjançant escrit RE núm. 2020-E-RE-3080, de data
30/11/2020, ha sol·licitat una subvenció per a les activitats pròpies de l'entitat.
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 2021 una subvenció per import de
1.700€ en concepte d'ajut directe per les activitats pròpies de l'entitat.
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Per tot això, aquesta Junta de Govern Local

ACTA JUNTA JGL

LLANÇANENCA, mitjançant escrit RE núm. 2020-E-RC-2935, de data
01/11/2020, ha sol·licitat una subvenció per a les activitats pròpies de l'entitat.
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 2021 una subvenció per import de
3.000€ en concepte d'ajut directe per les activitats pròpies de l'entitat.
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.

Número: 2021-0003 Data: 26/02/2021

"JOSE BURGUEÑO YUDISE en representació de UNIO EXCURSIONISTA

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.

4.4. Esports. Expedient 2272/2020. Subvenció 2021- CB Grifeu
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

"SANDRA COSTART VILALTA en representació de CENTRE CULTURAL DE

LLANÇÀ-CB Grifeu, mitjançant escrit RE núm. 2020-E-RE-2914, de data
10/11/2020 ha sol·licitat una subvenció per a les activitats pròpies de l'entitat.
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 2021 una subvenció per import de
11.000€ en concepte d'ajut directe per les activitats pròpies de l'entitat.
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.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- CONCEDIR a CENTRE CULTURAL DE LLANÇÀ- CB Grifeu, una
subvenció d’ 11.000€ en concepte d'ajut directe per a les activitats pròpies
de l'entitat, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 480.00.340, del pressupost

Número: 2021-0003 Data: 26/02/2021

Segon.- NOTIFICAR el present acord a l'interessat."
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ACORDA:
Primer.- CONCEDIR a Pagaia Club de Caiac. Passeig Marítim, Llançà, una
subvenció de 1.700€ en concepte d'ajut directe per a les activitats pròpies de
l'entitat, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 480.00.340, del pressupost
municipal per a l'exercici 2021, amb els següents condicionants:
Per percebre la subvenció i d'acord amb el que disposa l'art. 13.1 de
l'Ordenança, és necessari haver realitzat l'activitat subvencionada i presentar
a l'Ajuntament durant el mes següent a la data de finalització de l'activitat, els
següents documents:
1) Memòria detallada de l'activitat o activitats realitzades.
2) Factures originals corresponents a les despeses derivades de l'activitat

ACTA JUNTA JGL

Per tot això, aquesta Junta de Govern Local

municipal per a l'exercici 2021, amb els següents condicionants:
Per percebre la subvenció i d'acord amb el que disposa l'art. 13.1 de
l'Ordenança, és necessari haver realitzat l'activitat subvencionada i presentar
a l'Ajuntament durant el mes següent a la data de finalització de l'activitat, els
següents documents:
1) Memòria detallada de l'activitat o activitats realitzades.
2) Factures originals corresponents a les despeses derivades de l'activitat
Segon.- NOTIFICAR el present acord a l'interessat."

4.4. Serveis d'esports. Exp.177/2021. Pròrroga contracte Casal esportiu

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 26.883,17 € sense impostos i 5.645,47 € d’IVA, el que fa un total de
32.528,64 € IVA inclòs, per 1 any de durada del contracte.
La clàusula quarta del Plec de clàusules administratives del contracte (PCA)
assenyala que el contracte té una durada d’ 1 any, i que el mateix es podrà
prorrogar per 2 any més, amb pròrrogues anuals. En aquest cas, la pròrroga
s’acordarà per l’òrgan de contractació i serà obligatòria per a l’empresa
contractista, si l’avís de pròrroga es comunica com a mínim amb dos mesos
d’antelació a l’acabament del termini de durada del contracte.
El responsable del contracte ha emès informe fent constar que l’empresa
Diversport, S.L. ha realitzat els treballs objecte del contracte de manera
satisfactòria.
La necessitat del contracte es justifica en millorar la qualitat de vida de joves i
infants mitjançant l’esport, i alhora donar resposta a les famílies afavorint la
conciliació de la vida familiar i laboral durant el període de vacances escolars
estivals, i fomentar valors en els participants basats en l’esforç, la superació i
el treball en equip.
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. 2021/342.227.06 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.

ACTA JUNTA JGL

“ La Junta de Govern Local de data 18 de juny de 2020 va adjudicar el
contracte del “Servei de Casal esportiu” a favor de Diversport, S.L., d’acord

Número: 2021-0003 Data: 26/02/2021

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
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Favorable

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:
Primer. APROVAR la pròrroga del contracte del servei de “Casal esportiu”, a
favor de Diversport, S.L., pel preu de 26.883,17 € sense impostos i 5.645,47 €
d’IVA, el que fa un total de 32.528,64 € IVA inclòs, 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, i especialment la
següent:

Tercer. DONAR TRASLLAT del present acord a la Intervenció municipal.
Quart. NOTIFICAR el present acord al contractista, amb indicació dels
recursos pertinents.”

5.1 Cultura. Expedient 2244/2020. Subvenció 2021- Coral palandriu
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

"FRANCESCA SANCHEZ PALET en representació de

Coral Palandriu,
mitjançant escrit RE núm. 2020-E-RE-2878, de data 07/11/2020, ha sol·licitat
una subvenció per a les activitats pròpies de l'entitat.
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

Número: 2021-0003 Data: 26/02/2021

Segon. APROVAR i DISPOSAR LA DESPESA corresponent, a càrrec de la
consignació pressupostària 2021/342.227.06 del pressupost de despeses de
l’exercici 2021.
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de clàusules administratives del contracte, calculats d’acord amb el que
preveu el conveni col·lectiu de treball de les empreses privades que gestionen
equipaments i serveis públics afectes a l’activitat esportiva i d’oci, i per un
nombre de participants fins a 70, com a conseqüència de la modificació de les
ràtios per la casuística del COVID-19.
En cas de produir-se menys inscripcions de participants de les previstes, com
a conseqüència del COVID-19, s’ajustarà l’import a abonar al contractista
d’acord amb els càlculs que corresponguin al número de monitors necessaris
per dur a terme el servei, segons ràtios establertes en el Decret 267/2016, de
5 de juliol, de les activitats d’educació en el lleure en les quals participen
menors de 18 anys, i càlcul de costos segons Annex 6.”

ACTA JUNTA JGL

“ Els costos de personal del contracte, són els assenyalats a l’annex 6 del Plec

de subvencions de l'Ajuntament de Llançà.
Consta en el pressupost per a l'exercici 2021 una subvenció per import de
2.750€ en concepte d'ajut directe per les activitats pròpies de l'entitat.
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 Cultura. Expedient 2273/2020. Subvenció Amics de la Parròquia
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

"JOSEFINA BUCH PUIG en representació de AMICS DE LA PARRÒQUIA DE
SANT VICENÇ DE LLANÇÀ, mitjançant escrit RE núm. 2020-E-RE-2921, de
data 11/11/2020, ha sol·licitat una subvenció per a les activitats pròpies de
l'entitat.
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 2021 una subvenció per import de
2.750€ en concepte d'ajut directe per les activitats pròpies de l'entitat.
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.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local

Número: 2021-0003 Data: 26/02/2021

Segon.- NOTIFICAR el present acord a l'interessat."
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ACORDA:
Primer.- CONCEDIR a Coral Palandriu, una subvenció de 2.750€ en
concepte d'ajut directe per a les activitats pròpies de l'entitat, amb càrrec a
l'aplicació pressupostària 480.00.330, del pressupost municipal per a l'exercici
2021, amb els següents condicionants:
Per percebre la subvenció i d'acord amb el que disposa l'art. 13.1 de
l'Ordenança, és necessari haver realitzat l'activitat subvencionada i presentar
a l'Ajuntament durant el mes següent a la data de finalització de l'activitat, els
següents documents:
1) Memòria detallada de l'activitat o activitats realitzades.
2) Factures originals corresponents a les despeses derivades de l'activitat

ACTA JUNTA JGL

Per tot això, aquesta Junta de Govern Local

ACORDA:
Primer.- CONCEDIR a AMICS DE LA PARRÒQUIA DE SANT VICENÇ DE
LLANÇÀ, una subvenció de 2.750 € en concepte d'ajut directe per a les
activitats pròpies de l'entitat, amb càrrec a l'aplicació pressupostària
480.00.330, del pressupost municipal per a l'exercici 2021, amb els següents
condicionants:
Per percebre la subvenció i d'acord amb el que disposa l'art. 13.1 de
l'Ordenança, és necessari haver realitzat l'activitat subvencionada i presentar
a l'Ajuntament durant el mes següent a la data de finalització de l'activitat, els
següents documents:
1) Memòria detallada de l'activitat o activitats realitzades.
2) Factures originals corresponents a les despeses derivades de l'activitat

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Albert Carbonell, actuant en nom i representació de l’ASSOCIACIO DE
MINUSVALIDS FISICS ASSOCIATS, mitjançant escrit RE 2021-E-RE-118, de
data 21/01/2021, sol·licita ajut econòmic per continuar presentant els serveis
que ofereixen, com és el Servei d’Integració Laboral, MIFAS Active, l’ Escoleta
Adaptada, entre d’altres.
Així mateix des de l’Àrea de Projectes i captació i recursos de MIFAS es
presenta el catàleg del Servei d’Integració Laboral MIFAS, el de MIFAS Active
i l’escoleta adaptada, que estan oferint i informa que a data 31 de desembre
de 2019 tenen 22 persones associades en actiu de LLançà, que poden
accedir als diferents serveis de l'entitat, molts dels quals MIFAS està apropant
mitjançant la delegació territorial ubicada en el mateix Centre de Dia i de
Recursos Pere Llonch, ubicat a Vilafant, com és el Servei d'atenció i suport a
la persona; el Servei d'Inserció Laboral, amb 1 persona en actiu com a
demandants a la borsa de treball ; Servei d'ajudes tècniques; Sirius; etc.
D'altra banda, informen que s'han iniciat els tràmits per atendre enguany a
un nou usuari de Llançà al Centre de Dia de Vilafant, derivat per l'Institut
Guttmann; i estan a l'espera d'ingrés d’un segon usuari també de Llançà. Pel
que fa al total de persones associades de la Comarca de l'Alt Empordà,
sumen un total de 700
Consta a l’expedient que la Interventora acctal. informa que a l’aplicació
pressupostària núm. 2021/231.48 hi ha quantia suficient per la concessió d’un
ajut econòmic de 600 €.
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Favorable

ACTA JUNTA JGL

5.2 BENESTAR SOCIAL Expedient 139/2021. Ajut econòmic a MIFAS per l'any
2021

Número: 2021-0003 Data: 26/02/2021

Segon.- NOTIFICAR el present acord a la interessada."

Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- CONCEDIR a l’Associació MIFAS un ajut econòmic per un import de
600 € , destinats a la continuïtat de als serveis que ofereixen als seus
associats de la comarca durant el 2021.
Segon.- APROVAR el pagament de 600 € amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 2021/231.48.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord al sol.licitant i DONAR TRASLLAT a
l’Àrea d’Intervenció.”

5.2. Serveis Benestar Social. Exp.41/2021. Pròrroga contracte Centre de Dia

representació de l’empresa UTE Clece, S.A. i Accent Social, S.L. Ley 18/1982
de 26 de mayo, sota la denominació d’UTE Centre de Dia Llançà, sol·licita la
pròrroga del contracte de gestió del servei de Centre de Dia i acolliment diürn.
La Junta de Govern Local de data 16 d’abril de 2018, va adjudicar el
contracte de concessió de gestió del servei de Centre de Dia i acolliment diürn
a l’empresa Clece S.A. i Accent Social S.L. UTE Ley 18/1982 de 26 de mayo,
per import de 374.850 € sense impostos, i 14.994 € d’IVA i per un termini de 3
anys.
D’acord amb el document de formalització del contracte, aquest s’iniciava el 2
de maig de 2018 i per una durada de 3 anys, el que comporta que el contracte
expiri el proper 1 de maig de 2021.
La clàusula 5 del Plec de clàusules administratives del contracte assenyala
que la concessió s’atorga per un termini de 3 anys, prorrogable per 1 anys
més, fins un màxim de 4 anys inclosa la pròrroga, comptats des de la data de
la seva formalització, i que les parts podran concertar per mutu i exprés acord
la pròrroga del contracte, sempre que aquesta voluntat es manifesti durant el
primer trimestre de l’últim any de durada del contracte, i per una anualitat més.
És interès d’aquesta Corporació prorrogar el contracte per un any més de
durada, comprès des del 2 de maig del 2021 a l’1 de maig del 2022.
D’acord amb l’import d’adjudicació, l’import corresponent a la pròrroga és de
124.950 € sense impostos i 4.998 € d’IVA, el que fa un total anual de 129.948
€ IVA inclòs.
Les necessitats administratives a satisfer mitjançant l’esmentat contracte, són
comptar amb el personal capacitat per a gestionar el Centre de dia i acolliment
diürn atès l’interès públic de l’actuació per la ciutadania del municipi.

ACTA JUNTA JGL

“ En data 29 de gener de 2021, R.E. núm. 202, José Antonio Mur Sanz en

Número: 2021-0003 Data: 26/02/2021

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
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Favorable

Es justifica la idoneïtat per la manca de mitjans propis per donar compliment a
la prestació que es vol contractar atès que no es disposa dels mitjans
personals per realitzar directament la prestació objecte del contracte.
Per la Intervenció municipal s’ha emès informe favorable a l’execució del
contracte, assenyalant l’òrgan competent i fent constar que consta
consignació pressupostària a l’aplicació núm. 2021/231.227.06 del pressupost
de l’exercici 2021.
Per l’exercici 2022 s’haurà de preveure quantitat suficient en l’elaboració del
pressupost, per la part que hi correspongui.

Primer. APROVAR la pròrroga del contracte de concessió de gestió del servei
de Centre de Dia i acolliment diürn a favor de l’empresa Clece S.A. i Accent
Social S.L. UTE Ley 18/1982 de 26 de mayo, sota la denominació d’UTE
Centre de Dia Llançà, pel preu de 124.950 € sense impostos i 4.998 € d’IVA,
el que fa un total anual de 129.948 € IVA inclòs, 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,
Segon. APROVAR i DISPOSAR LA DESPESA corresponent, a càrrec de la
consignació pressupostària núm. 2021/231.227.06 del pressupost de l’exercici
2021.
Per l’exercici 2022 s’haurà de preveure quantitat suficient en l’elaboració del
pressupost, per la part que hi correspongui.
Tercer. DONAR TRASLLAT del present acord a la Intervenció municipal.
Quart. NOTIFICAR el present acord al contractista, amb indicació dels
recursos pertinents.”

5.2. Benestar social. Exp.171/2021. Pròrroga contracte salvament i socorrisme
platges
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“ La Junta de Govern Local de data 3 de juny de 2020 va adjudicar el
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ACORDA:

ACTA JUNTA JGL

Examinada la documentació que l'acompanya, i de conformitat amb allò que
s'ha fixat en la Disposició Addicional Segona del Reial Decret legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, la Junta de Govern Local

Número: 2021-0003 Data: 26/02/2021

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

contracte de serveis de “ Prevenció, vigilància, salvament i socorrisme a les
platges de Llançà”, a favor de Pro-activa serveis aquàtics, S.L., 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
44.103,54 € sense impostos i 9.261,74 € d’IVA, el que fa un total de 53.365,28
€ IVA inclòs, per 1 any de durada del contracte.
La clàusula setena del Plec de clàusules administratives del contracte (PCA)
assenyala que el contracte té una durada d’ 1 any, comptat des de la
formalització del contracte, o en el seu cas, des de la data que consti en el
propi contracte, i que el mateix es podrà prorrogar per 3 any més, amb
pròrrogues anuals.

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:
Primer. APROVAR la pròrroga del contracte de serveis de “Prevenció,
vigilància, salvament i socorrisme a les platges de Llançà”, a favor de Proactiva serveis aquàtics, S.L., pel preu de 44.103,54 € sense impostos i
9.261,74 € d’IVA, el que fa un total de 53.365,28 € IVA inclòs 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, i especialment les
següents:

Número: 2021-0003 Data: 26/02/2021

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. 2021/231.227.06 del pressupost
de l’exercici 2021.
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La necessitat del contracte es justifica en vetllar i garantir la seguretat del
bany en les platges, mitjançant intervencions d’interès com és vetllar per la
prevenció, vigilància, salvament i socorrisme a les platges del municipi, en
aquelles on hi ha més afluència d’usuaris, i que són la Platja del Port i la Platja
de Grifeu, i amb personal adequat i capacitat, especialitzat en la matèria.

ACTA JUNTA JGL

Pel 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.

D’acord amb la seva oferta, s’incrementen els dies de temporada, als
inicialment previstos (1 juliol a 31 d’agost), concretament:
Dies 23 i 24 de juny
Darrer cap de setmana de juny
Primer cap de setmana de setembre
Dies 10 i 11 de setembre
Així com s’incrementa l’horari bàsic (11 a 19 h.) del 15 de juliol al 15 d’agost
en 1 hora, havent d’efectuar el servei de 10 a 19 hores.
Segon. APROVAR i DISPOSAR LA DESPESA corresponent, a càrrec de la
consignació pressupostària 2021/231.227.06 del pressupost de despeses de
l’exercici 2021.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

"MANEL TOLSANAS CASADESUS, actuant en nom i representació de

Associació Esportiva Senglanera de Llançà, mitjançant escrit RE 2021-E-RE86, de data 18/01/2021, sol·licita la inscripció de l’Associació al registre
d'entitats municipals de l’Ajuntament de Llançà.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- INSCRIURE a l’Associació Esportiva Senglanera de Llançà en el
registre municipal d’entitats de l’Ajuntament de Llançà.
Segon.- COMUNICAR que les associacions inscrites estan obligades a
notificar al Registre tota modificació de les dades dins del mes següent a què
es produeixi, especialment les que fan referència a modificacions dels
estatuts, canvi de domicili i renovació de càrrecs de la Junta. El pressupost i el
programa anual d’activitats es comunicaran en el mes de gener de cada any.
L’ incompliment d’aquestes obligacions faculta l’Ajuntament a donar de baixa
l’associació en el Registre.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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5.3 Associacions. Expedient 109/2021. Registres Associació Esportiva
sanglanera de llançà

ACTA JUNTA JGL

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

Número: 2021-0003 Data: 26/02/2021

Tercer. DONAR TRASLLAT del present acord a la Intervenció municipal.

