Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2021/8

Junta de Govern Local

Ordinària

Data

22 / d’abril / 2021

Durada

Des de les 9:30 fins a les 10:50 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 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 8-04-2021
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
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Tipus de convocatòria

Número: 2021-0008 Data: 07/05/2021

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA JUNTA JGL

FRANCESC GUISSET LAGRESA (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 11/05/2021
HASH: 63203e64edd83e275598d745e7debe30

Carles Fita Alegre (1 de 2)
Secretari General
Data Signatura: 07/05/2021
HASH: 74582546d58cde3c178714b86a810666

ACTA

Es dona per llegida l'acta de la sessió anterior, de data 8-04-2021, que ha
estat tramesa junt amb la convocatòria i s'aprova per unanimitat, sense
esmenes.

1.2 SERVEIS D'HISENDA.-Expedient 761/2021 PADRÓ CEMENTIRI 2021
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“En data 9 d’abril de 2021 s’ha generat el Padró anual 2021 de la Taxa de

Cementiri, per un import total de 15.801.-€.

Tercer.- ASSENYALAR com a lloc de pagament Caixabank, els terminals del
“Servicaixa”, per Internet www.llanca.cat, o en les entitats col.laboradores
següents: BBVA, Banc Sabadell i Banco Santander. 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 constrenyiment i
meritaran els corresponents recàrrecs del període executiu, els interessos de
demora i, en el seu cas, les costes que es produeixin.
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 BOPG, als
efectes de possibles al·legacions que els interessats estimin adients.
Sisè.- DONAR TRASLLAT al servei de recaptació als efectes pertinents.”

2.4 ENSENYAMENT. Expedient 807/2021. Convenis practiques alumne I.A.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

"L’institut per el desenvolupament de la formació i ocupació (IDFO) ,
mitjançant escrit ha presentat conveni de col·laboració per a la formació

Número: 2021-0008 Data: 07/05/2021

Segon.- APROVAR el període de cobrament de l’esmentat padró, que queda
establert del 1 de juny al 15 de setembre de 2021, ambdós inclosos.
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Primer.- APROVAR el Padró Fiscal de la Taxa de Cementiri corresponent a
l’exercici 2021, per un import total de 15.801.-€.

ACTA JUNTA JGL

En virtut de les facultats atribuïdes per l’article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, la Junta de Govern Local
ACORDA:

práctica en centres de treball reunits, per a la realització de pràctiques
acadèmiques externes de l’alumne I.A.”
Examinat el Conveni esmentat per a la realització de pràctiques curriculars de
l’alumne I.A.
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

Segon.- FACULTAR l’Alcalde, per a la seva signatura del conveni de
col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball.
Tercer. - NOTIFICAR el present acord a l’interessat”.

2.4. Ensenyament. Exp.300/2021. Aprovació Plecs i inici licitació contracte Casal
d'estiu
Favorable

Número: 2021-0008 Data: 07/05/2021

ACORDA:
Primer.- APROVAR el Conveni per a la formació pràctica en centres de treball
reunits, per a la realització de pràctiques acadèmiques externes curriculars en
entitats col·laboradores de l’alumne I.A, sense cap cost per l’Ajuntament, en el
període comprès del dia 19 d’abril de 2021 al 10 de maig de 2021, en horari
de dilluns a divendres de 9.00h a 14.00h.

ACTA JUNTA JGL

Per tot això, la Junta de Govern Local

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

particular dels poders públics.
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.
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.
S’ha redactat la Memòria justificativa del contracte a realitzar.
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“ L’atenció als infants i joves constitueix una obligació ineludible de la societat i, en

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 i
que 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.
Característiques del contracte:

Consta a l’expedient informe tècnic sobre la conveniència de no efectuar la divisió
en lots per les característiques del contracte.
Per l'import del contracte es proposa l'adjudicació mitjançant procediment obert no
harmonitzat, de tramitació ordinària.
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. APROVAR L’EXPEDIENT per a la contractació del servei de Casal d’estiu,
mitjançant procediment obert, tramitació ordinària.
Segon. APROVAR LA DESPESA, amb càrrec de la consignació 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.
Tercer. APROVAR ELS PLECS de Clàusules Administratives Particulars i Plec de
Prescripcions Tècniques que regiran el contracte.
Quart. PUBLICAR l'anunci de licitació en el perfil de contractant amb el contingut
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IVA 10 %: 7.973,52 €

Número: 2021-0008 Data: 07/05/2021

Tipus de Tramitació: ordinària

ACTA JUNTA JGL

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

contemplat en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic.
Cinquè. Designar als membres de la Mesa de contractació i publicar la seva
composició en el perfil de contractant:
- Núria Escarpanter i Olivet, que actuarà com a Presidenta de la mesa.
- Carles Fita i Alegre, Vocal (Secretari de la Corporació).
- Sara Gutiérrez i Giner, Vocal (Interventora acctal. de la Corporació).
- Sílvia Barris i Roca, Vocal (regidora).
- Sílvia Tabernero i Jódar, que actuarà com a Secretària de la Mesa.

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“L'Ajuntament Ple, en sessió ordinària del dia 5 d’octubre de 2020, va aprovar

inicialment l’Ordenança fiscal que regula la taxa per la prestació dels serveis
d’establiment/obertura i manteniment d'una franja exterior de protecció al
voltant de les urbanitzacions i nuclis de població i de manteniment de les
parcel·les i zones verdes lliures de vegetació seca i massa arbòria aclarida, en
les mateixes urbanitzacions, segons el text que figura en l'expedient. Aquesta
Ordenança ha estat aprovada definitivament mitjançant l’edicte núm. 8323 del
DOGC de data 22 de gener de 2021.
D’igual manera, el Ple celebrat en data 5 d’octubre de 2020 va acordar
sol·licitar a la Diputació de Girona els serveis continguts a la línia 2 (Obtenció
de les dades cadastrals de les finques afectades i dels polígons obligats
identificats en el plànol de delimitació),del Pla de serveis d’assistència en
matèria de gestió forestal i prevenció d’incendis, aprovat pel Ple de la
Diputació el 16 de febrer de 2016 i modificat el 20 de setembre de 2016, el 8
d’agost de 2017, el 19 de novembre de 2019 i el 18 de febrer de 2020. En
data 27 d’octubre de 2020, la Diputació de Girona ha notificat l’acord de
concessió de l'assistència tècnica sol·licitada per l'Ajuntament de Llançà
mitjançant el Pla de Serveis d’assistència en matèria de gestió forestal i
prevenció d’incendis.
Enguany, s’han iniciat els treballs sol·licitats d’obtenció de les dades
cadastrals de les finques afectades i dels polígons obligats identificats en el
plànol de delimitació. Seguin el curs d’aquest, properament es notificarà als
propietaris de les finques i polígons afectats de les obligacions que se’n
deriven de la llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis
forestals en les urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i instal·lacions.
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Favorable

ACTA JUNTA JGL

3.5 MEDI AMBIENT. Sol·licitud dels serveis continguts a la línia 4 del Pla de
serveis d’assistència en matèria de gestió forestal i prevenció d’incendis

Número: 2021-0008 Data: 07/05/2021

Sisè. PUBLICAR en el Perfil de contractant tota la documentació integrant de
l'expedient de contractació, així com el Plec de clàusules administratives particulars
i el Plec de Prescripcions Tècniques.

Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- Sol·licitar a la Diputació de Girona els serveis continguts a la línia 4
(Coordinació de la sessió informativa amb els veïns afectats per les
obligacions de la llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels
incendis forestals) del Pla de serveis d’assistència en matèria de gestió
forestal i prevenció d’incendis, aprovat pel Ple de la Diputació el 16 de febrer
de 2016 i modificat el 20 de setembre de 2016, el 8 d’agost de 2017, el 19 de
novembre de 2019 i el 18 de febrer de 2020.

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 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.
Les característiques del contracte són les següents:
Tipus de contracte: contracte de serveis

Número: 2021-0008 Data: 07/05/2021

Favorable
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4.1.TURISME Exp.195/2021. Adjudicació contracte bus estiu.

ACTA JUNTA JGL

Segon.- Notificar aquest acord a la Diputació de Girona, juntament amb el
formulari específic elaborat per sol·licitar les pretensions objectes d’aquest
acord.”

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€
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.

Denominació social
Viajes Sabadell, S.L.
Estarriol Bus, S.L.
Sarfa, S.L.

Data entrada
25/03/2021
29/03/2021
01/04/2021

Hora entrada Registre entrada
12:05
2021-812
12:31
2021-834
11:21
2021-879

D’acord amb la clàusula onzena del PCA, els criteris d’adjudicació són
quantificables automàticament.
De la documentació aportada per les empreses, es procedeix a la classificació de
les ofertes amb el següent resultat:
Empresa

Viajes
Sabadell,
S.L.
Sarfa, S.L.
Estarriol Bus,
S.L.

Preu

Punts

Antiguitat
vehicle

24.000 €

60 No acredita

29.354,58 €
30.380 €

49,05 Fins 2 anys
47,40 Fins 2 anys

Punts

Vehicle
adaptat

Punts

0 No

15 Si
15 Si

Màquina
expèn.

0 No acredita

15 Si
15 Si

Punts

Total
punts

0 60,00

10 89,05
10 87,40

L’empresa Sarfa, S.L. és qui obté la màxima puntuació.
Consta inscrita al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades l’empresa
proposada com a adjudicatària, i està degudament constituïda, el signant de la
proposició té poders per formular l'oferta, té la solvència econòmica, financera i
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Les ofertes presentades a la Plataforma de contractació, en Sobre Únic, el qual
inclou la declaració responsable i la proposició econòmica i altres criteris
quantificables automàticament, són les següents:

ACTA JUNTA JGL

Per la Unitat de contractació en data 9 d’abril de 2021 s’ha procedit a l’obertura del
sobre digital a través de la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Número: 2021-0008 Data: 07/05/2021

Per l'import del contracte es proposa l'adjudicació mitjançant procediment obert
simplificat de tramitació abreujada.

tècnica o, si escau la classificació corresponent i no està incursa en cap prohibició
per contractar.
Examinada la documentació que l'acompanya, i de conformitat amb el que disposa
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

Segon.- APROVAR LA DESPESA corresponent, a càrrec de la consignació
pressupostària 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.
Tercer.- PUBLICAR l’anunci d’adjudicació en el Perfil de contractant.
Quart.- DESIGNAR com a responsable del contracte la Cap de l’Oficina de Turisme.
Cinquè.- NOTIFICAR l’adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris.

ACTA JUNTA JGL

Primer.- ADJUDICAR el contracte de servei d’autobús urbà per l’estiu, d’acord amb
les condicions que figuren en la seva oferta i les que es detallen en els Plecs de
clàusules administratives i de prescripcions tècniques, pel preu 29.354,58 € sense
impostos i 2.935,46 € corresponent al 10% d’IVA, el que fa un total de 32.290,04 €
IVA inclòs, corresponent a les dues anualitats de durada del contracte (estiu 2021 i
2022), a favor de Sarfa, S.L.

Número: 2021-0008 Data: 07/05/2021

ACORDA:

Setè.- El contracte s’entén formalitzat mitjançant la signatura d’acceptació per part
del contractista de l’acord de l’adjudicació (art. 159.6.g de la LCSP).
Vuitè.- COMUNICAR al Registre Públic de Contractes del Sector Públic les dades
bàsiques del contracte incloent la identitat de l’adjudicatari, l’import de l’adjudicació,
juntament amb el desglossament corresponent l’IVA.
Novè.- DONAR TRASLLAT de l’esmentat acord al Servei d’Intervenció municipal.”

4.4. ESPORTS-Expedient 738/2021. Subvenció 2021- Club Ciclista
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

" DIEGO GONZALEZ SANCHEZ actuant en representació de la CLUB
CICLISTA LLANÇÀ, mitjançant escrit RE núm. 2021-E-RE-800, de data
01/04/2021 10:56, ha sol·licitat el 50% de la subvenció per a les activitats
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Sisè.- NOTIFICAR el present acord a Sarfa, S.L., com adjudicatària del contracte.

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 540
€ en concepte d'ajut directe per CLUB CICLISTA LLANÇÀ.
És d'aplicació la normativa prevista a la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions, el Real Decreto 887/2006, de 21 de juliol, pel que
s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, General de Subvencions, i
l'Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions de
l'Ajuntament de Llançà.

5.2. BENESTAR SOCIAL. Exp. 581/2021. Subvencions per Concurrència
Competitiva ajuts famílies impacte COVID
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

" Per tal d’ajudar a les famílies que es trobin en una situació socioeconòmica

desfavorida, arrel de no tenir ingressos o que aquests resultin insuficients, es
procedeix a iniciar convocatòria de subvencions, dins de les ajudes per
minimitzar l’impacte econòmic i social com a conseqüència del COVID-19.
Les Bases de la convocatòria regulen la concessió d’ajuts extraordinaris
destinats a donar suport econòmic a persones i famílies empadronades a
Llançà i que es trobin en una situació socioeconòmica desfavorida, atenent a
situacions de necessitat puntuals, urgents, bàsiques i de subsistència.
Aquestes Bases deriven de normativa autonòmica en matèria de prestacions

Número: 2021-0008 Data: 07/05/2021
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ACORDA:
Primer.- CONCEDIR a la CLUB CICLISTA LLANÇÀ una subvenció de 540 €
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.
Segon.- AUTORITZAR el pagament a CLUB CICLISTA LLANÇÀ de la
subvenció per import de 270 €, corresponent del 100% de la subvenció, amb
càrrec a l'aplicació pressupostària 480.00.340, del pressupost municipal per
l'exercici 2021.
Tercer.- DEIXAR PENDENT el pagament del 50% restant, condicionat a la
prèvia justificació de les despeses corresponent al total subvenció.
Quart.- DONAR TRASLLAT a l'àrea d'Intervenció, als efectes oportuns.
Cinquè.- NOTIFICAR el presenta acord a l'interessat."

ACTA JUNTA JGL

Per tot això, la Junta de Govern Local

econòmiques, i de forma particular de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de
serveis socials (LSS) i de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions
socials de caràcter econòmic, l’atenció a les persones i nuclis familiars en
situació o risc d’exclusió social. També de la normativa Reial Decret-llei
11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries
en l’àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19, i la Llei 18/2007, de
28 de desembre, de dret a l'habitatge, modificada per la Llei 9/2011, de 29 de
desembre, de promoció de l'activitat econòmica.

ACORDA:
Primer.- APROVAR inicialment les Bases reguladores de la subvenció per
famílies amb dificultats sòcio-econòmiques per contribuir a minimitzar
l’impacte econòmic i social del COVID-19.
Segon.- SOTMETRE les Bases a informació pública pel termini de 20 dies
hàbils, per tal que es puguin presentar al·legacions, d’acord amb el que
disposa l’art. 124.2 del Reglament d'Obres, activitats i serveis, aprovat per
Decret 179/1995, de 13 de juny, amb publicació al BOP de Girona, al web
municipal, al Tauler d’anuncis de l’Ajuntament i un extracte d’aquest anunci al
DOGC.
Si en el termini esmentat no s’han presentat al·legacions, la present aprovació
inicial tindrà el caràcter de definitiva, circumstància que s’acreditarà amb un
certificat del secretari.
Tercer.- APROVAR la convocatòria per a la concessió de subvencions per
procediment de concurrència competitiva, amb caràcter simultani a l’aprovació
inicial de les Bases.
Al transcórrer de forma simultània el termini per presentar al·legacions a les
Bases amb el de presentació de sol·licituds, es procediria a la suspensió
d’aquest segon termini, en el cas que es presentessin al·legacions a les
Bases.
Quart.- AUTORITZAR el crèdit i la despesa destinada a aquesta subvenció i

Número: 2021-0008 Data: 07/05/2021

Per tot això, la Junta de Govern Local
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Per Secretaria s’ha emès informe de la regulació legal i el procediment a
seguir i per la intervenció municipal s’ha emès informe assenyalant que consta
consignació pressupostària suficient per un import màxim de 15.000 € amb
càrrec a l’aplicació pressupostària número 2021/231.48 del pressupost de
despeses del present exercici.

ACTA JUNTA JGL

En matèria de procediment i compliment dels requisits legals, les Bases són
subsidiàries de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions públiques, així com també en matèria de
determinats procediments, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.

DOTAR una borsa per import màxim de 15.000 € amb càrrec a l’aplicació
pressupostària número 2021/231.48 del Pressupost de l’exercici 2021.
Cinquè.- REGISTRAR la informació a incloure a la BDNS per mitjans
electrònics, acompanyada del text de la convocatòria, del seu extracte i de les
seves dades estructurades.
Després de registrar la informació, la BDNS posarà l'extracte de la
convocatòria a la disposició del Butlletí Oficial de la Província per a la seva
publicació. En la publicació de l'extracte haurà de constar el codi d'identificació
que hagi assignat la BDNS a la convocatòria.
L’eficàcia de la convocatòria es produirà amb la publicació de l’extracte al
BOP de Girona.

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

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

adjudicar el contracte de Gestió del Servei de Centre de Dia i Acolliment dïurn,
per contracte de gestió de serveis públics, modalitat concessió, a favor de
l’empresa Clece, SA i Accent Social, SL, Unió Temporal d’Empreses, el qual
fou formalitzat en document i amb una durada contractual de 3 anys, amb inici
el 2 de maig de 2018.
L’esmentat contracte fou adjudicat d’acord amb la normativa de contractació
vigent en la seva tramitació, Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel que s’aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic.
L’estat d’alarma declarat mitjançant el Reial Decret 463/2020, de 14 de març,
amb la finalitat de fer front a la pandèmia provocada pel COVID-19, les
successives pròrrogues aprovades pel Congrés dels Diputats, i les mesures
per fer front a la reobertura de les instal·lacions i l’exercici de l’activitat
contractual mentre persisteixi el coronavirus, ha alterat de manera significativa
l’execució del contracte.
En data 13 de juliol de 2020, R.E. núm. 1482, José Antonio Mur Sanz en
representació de UTE Centre de Dia, sol·licita la modificació del contracte en
base al determinat a l’art. 205.2.b) de la LCSP, fent constar que per la represa
de l’activitat i per ajustar-se a les mesures i recomanacions del Departament
de Treball, Afers socials i Família, en la prevenció del COVID, afecta l’àmbit
econòmic del contracte, perquè les mesures a aplicar no estaven establertes

Número: 2021-0008 Data: 07/05/2021

Favorable
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5.2. BENESTAR SOCIAL. Exp.699/2020. Reequlibri econòmic cte 1r. Tr. 2021
Centre de Dia

ACTA JUNTA JGL

Sisè.- DESIGNAR com a instructora de l’expedient la regidoria de l’Àrea de
Benestar Social. “

als Plecs que regien la licitació, i aquestes modificacions generen uns costos
per l’empresa imprevisibles i inassolibles.
Amb posterioritat, el contractista justifica les despeses extraordinàries
suportades des de la represa del servei a la instal·lació del Centre de Dia,
amb totes les mesures de prevenció, protecció i servei complementari de
neteja.
En dates 31 de març i 1 d’abril de 2021, l’interessat presenta les factures de
les despeses extraordinàries per fer front al COVID-19, corresponents al
primer trimestre del 2021:

Total del primer trimestre del 2021: 3.375,05 € sense impostos i 708,76 €
d’IVA, el que fa un total de 4.083,81 € IVA inclòs.
És un fet que per la represa de l’activitat al Centre de Dia, aquesta porta
aparellades l’adquisició de tot un seguit de material de protecció i prevenció
del COVID, el qual genera unes despeses imprevisibles i no previstes en els
Plecs del contracte.
Els contractes administratius només podran ser modificats per raons d'interès
públic en els casos i en les formes previstes en el títol V del llibre I del Text
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), aprovat per Reial
decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i d'acord amb el procediment
regulat en l'article 282 d'aquest Text Legal.
D’acord amb el que disposa l’art. 282.4.c) del TRLCSP, l’Administració ha de
restablir l’equilibri econòmic del contracte, en benefici de la part que
correspongui, en el supòsits en que actuacions de l’Administració determinin
de forma directa la ruptura substancial de l’economia del contracte.
Els protocols de reobertura de les instal·lacions han estat aprovats mitjançant
Resolució TSF/1312/2020, de 9 de juny, per la qual s'estableixen els criteris
per a l'obertura de centres i serveis socials d'atenció diürna de persones grans
i persones amb discapacitat, en aplicació de l'Ordre SND/399/2020, de 9 de
maig, en la redacció donada per l'Ordre SND/414/2020, de 16 de maig.
Els contractes de gestió de serveis públics, modalitat concessió, són a risc i
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Pels 3 mesos és de 3.264,99 € sense impostos i 685,65 € d’IVA, el que fa un
total de 3.950,64 €

ACTA JUNTA JGL

-despeses extraordinàries de neteja complementària: 1.088,33 € i 228,55 €
d’IVA, el que fa un total de 1.316,88 € IVA inclòs/mes.

Número: 2021-0008 Data: 07/05/2021

-mesures preventives i EPIS: 110,06 € i 23,11 € d’IVA, el que fa un total de
133,17 € IVA inclòs.

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

L’art. 282.4.b), disposa que l’Administració haurà de restablir l’equilibri
econòmic del contracte, quan actuacions de l’Administració determinin de
forma directa la ruptura substancial de l’economia del contracte, i l’art. 282.5
estableix que l’equilibri econòmic del contracte es realitzarà mitjançant
l’adopció de les mesures que en cada cas procedeixin.
Per la Secretaria municipal s’ha emès informe en relació a la legislació
aplicable i el procediment a seguir i per la Intervenció municipal s’ha emès
informe assenyalant que consta consignació pressupostària suficient per a la
despesa proposada per un import màxim de 4.083,81 €, IVA inclòs, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària número 2021/231.227.06, en concepte de
reequilibri econòmic de les mesures a adoptar al Centre de Dia arrel de la
pandèmia del COVID-19, corresponent al 1r. Trimestre del 2021.
Per tot l’exposat, i en compliment del que disposa l’art. 282.5 del Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la llei
de Contractes del Sector Públic, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- PROCEDIR a la modificació del contracte de Gestió del Servei de
Centre de Dia i Acolliment diürn, modalitat concessió, a favor de l’empresa
Clece, SA i Accent Social, SL, UTE Centre de Dia Llançà, mitjançant el
restabliment de l’equilibri econòmic del contracte, corresponent al 1r. Trimestre
del 2021, com a conseqüència de les mesures preventives adoptades per fer
front al COVID-19, modificant les clàusules de contingut econòmic incloses en
el contracte, per import de 3.375,05 € sense impostos i 708,76 d’IVA, el que fa
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Serà d’aplicació en aquest cas, el que preveu l’art. 282 del TRLCSP de 2011,
referent a modificació del contracte i manteniment de l’equilibri econòmic.

ACTA JUNTA JGL

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

Número: 2021-0008 Data: 07/05/2021

La normativa aplicable a la represa de l’activitat és la contractual que afecta al
contracte.

un total de 4.083,81 € IVA inclòs.
Segon.- APROVAR LA DESPESA corresponent, a càrrec de la consignació
pressupostària número 2021/231.227.06 del pressupost de despeses de
l’exercici 2021.
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a l’interessat.
Quart.- DONAR TRASLLAT al Servei d’Intervenció municipal.”

1.3 Serveis d’Urbanisme, Obres i Activitats - Expedient 821/2021. Llicències
d'Ocupació
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“Atès l’estat d’alarma en el qual ens trobem immersos d’acord amb l’establert

al Reial Decret 463/2020, de 14 de març, per la gestió de la situació de la
crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, l’Ajuntament de Llançà ha acordat
per aquest 2021 un paquet de mesures econòmiques d’incentiu i ajuda, entre
les quals hi ha l’ampliació gratuïta de les terrasses per l’adopció de la mesura
sanitària del distanciament entre usuaris.
Vist que aquesta mesura ja era vigent durant l’any 2020 i que els interessats
relacionats en la següent taula ja l’havien sol·licitat i els hi havia estat
concedida, enguany es preveu la pròrroga d’aquesta concessió fins el 30
d’octubre de 2021.
INTERESSAT
Olga Ricart Calsina
Natàlia Darder Cortés
Francesc Bonsoms Pumareda
Marina Bassegoda Pol
Luciano Martini
Rosa Batle Masdeu

ADREÇA ESTABLIMENT
Castellar, 54
Nicolàs Salmerón, 2
Pintor Martinez Lozano, 5
Nicolàs Salmerón, 17
Palandriu, 8
Verge del Carme, 5
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Per unanimitat s’aprova incloure’ls a l’ordre del dia.

ACTA JUNTA JGL

L’Alcalde proposa votar la urgència dels assumptes que segueixen,
corresponents a expedients conclosos amb posterioritat a la convocatòria de la
sessió.

Número: 2021-0008 Data: 07/05/2021

B) Assumptes urgents

Coral Mato Avila
Montserrat Gich Olivet
Antonio Belmonte Romero
Juan Francisco Gonzalez Matamoros
José Albañil Pérez

Bernat Metge, 12
Gardissó, 17 – Palandriu, 21
Castellar, 19
Castellar, 82
Castellar, 68

L'ús comú especial dels béns de domini públic es pot subjectar a llicència
d'acord amb la naturalesa del bé, d'acord amb el que disposa l'article 56.3 del
Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del
patrimoni dels ens locals. L'òrgan competent per a resoldre les sol·licituds de
llicències és l'Alcalde-President de la Corporació d'acord amb el que disposa
l'article 21.1.q) de la Llei7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim
local, que va delegar la facultat a la Junta de Govern Local.

Segon.- INFORMAR que qualsevol modificació caldrà ser sol·licitada per part
de l’interessat i valorat novament per part de l’arquitecte tècnic municipal.
Tercer.- INFORMAR que l’horari del servei de terrassa estarà condicionat a
les mesures sanitàries vigents en cada moment.
Quart.- INFORMAR que l’equip de govern de l’Ajuntament de Llançà ha
acordat la bonificació del 50% de la taxa d’ocupació de via pública(terrasses)
com a mesura econòmica d’incentiu i ajuda davant la pandèmiaCOVID-19.
Cinquè.- NOTIFICAR aquest acord als interessats i DONAR TRASLLAT a la
Policia Local als efectes pertinents.”

1.5 INTERIOR. Expedient 826/2021. Senyalització Rafael Estela
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

La Policia Local, en data 15 d’abril de 2021, degut a diferents queixes rebudes
pels veïns i comerciants del carrer Rafael Estela, en que exposen que sovint
passen vehicles que circulen pel carrer Pilota i accedeixen a la Plaça Major, i
després giren cap al carrer Rafael Estela, en sentit contrari a la circulació, ja
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Primer.- CONCEDIR als interessats relacionats en la taula anterior llicència
amb caràcter temporal, per aquesta temporada d'estiu i com a màxim fins el
30 d'octubre de 2021, per l’ampliació de l'ocupació de via pública amb
terrassa oberta de taules i cadires, amb les mateixes condicions establertes
en la notificació rebuda l’any 2020.

ACTA JUNTA JGL

ACORDA:

Número: 2021-0008 Data: 07/05/2021

Per tot això, la Junta de Govern Local

ASSUMPTE URGENT 1.5- INTERIOR - Expedient 1742/2020. Llicències
d'Ocupació - repintar i ampliar linia groga de contragual C/Colomer 4
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“Emporhabitat, SC, actuant en nom i representació de CP Colomer 4,

Número: 2021-0008 Data: 07/05/2021

En el mateix informe es fa constar que es podria reforçar amb un altra senyal
vertical de sentit contrari, en aquest cas, al costat dret de la circulació.
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.- DONAR-SE PER ASSABENTAT del contingut de l’informe emès per
la Policia Local, en data 15 d’abril de 2021.
Segon.- ENCARREGAR a la Brigada Municipal que instal·lin una senyal
vertical de sentit contrari, al costat dret de la circulació, a la Plaça Major,
davant del carrer Rafael Estela.
Tercer.- DONAR TRASLLAT al Cap de la Brigada Municipal als efectes
pertinents.

ACTA JUNTA JGL

que sembla ser que la senyal vertical de sentit contrari a la circulació, que es
troba al costat esquerra, no és prou visible, ha emès informe fent constar que
un cop realitzades les comprovacions, la senyal vertical de sentit contrari a la
circulació, és totalment visible i no dona per a cap malentès.

La Policia Municipal, en data 25 de març de 2021, ha emès un informe, que
consta a l'expedient.
L'òrgan competent per a resoldre les sol·licituds de llicències és l'AlcaldePresident de la Corporació d'acord amb el que disposa l'article 21.1.q) de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, que va
delegar la facultat a la Junta de Govern Local.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- ESTIMAR la sol·licitud de CP Colomer 4, per repintar la línia groga
del contra-gual, situada al carrer El Colomer, 4.
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mitjançant escrit amb registre d’entrada 2021-E-RE-669, de data 16 de març
de 2021, ha sol·licitat llicència perquè es repinti i s’ampliï la línia groga del
contra gual i es col·loquin dues pilones al C/ Colomer, 4.

Segon.- CONCEDIR a CP Colomer 4, llicència per ampliar dos metres el tram
de línia groga del contra-gual fins a l’inici del gual núm. 783.
Tercer.- DENEGAR la sol·licitud perquè es col·loquin dues pilones, atès que
podrien suposar un obstacle a la calçada, tal i com es fa constar a l’informe de
la Policia Local.

Sisè.- DONAR TRASLLAT al Servei de Recaptació i al Cap de la Brigada
Municipal als efectes pertinents.
Setè.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada”

1.5 - INTERIOR -Expedient 803/2021. Llicències d'Ocupació (Modificació,
Revocació o Renúncia) - renovació placa de gual
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA JUNTA JGL

Cinquè.- ENCARREGAR a la Brigada Municipal esborrar la línia que hi ha
actualment i, posteriorment, repintar i ampliar 2,00m. el tram fins a l’inici del
gual núm. 783 i situar-la a 2,00m. del voral, en línia amb els estacionament
dels vehicles.

Número: 2021-0008 Data: 07/05/2021

Quart.- APROVAR les liquidacions que es relacionen:
1.- Número 2102009075, per un import de 2,04.- €, corresponent a una
tercera part de la taxa anual per la línia groga esmentada.
2.- Número 2102009076, per un import de 75,00.- €, corresponent la
senyalització amb pintura groga.

“Montserrat Garrido Bermúdez, en data 16 d’abril de 2021, mitjançant escrit

L'ús comú especial dels béns de domini públic es pot subjectar a llicència
d'acord amb la naturalesa del bé, d'acord amb el que disposa l'article 56.3 del
Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del
patrimoni dels ens locals.
L'òrgan competent per a resoldre les sol·licituds de llicències és l'AlcaldePresident de la Corporació d'acord amb el que disposa l'article 21.1.q) de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, que va
delegar la facultat a la Junta de Govern Local.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- ESTIMAR la sol·licitud de Montserrat Garrido Bermúdez, de baixa de
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amb registre d’entrada 2021-E-RC-1034, ha sol·licitat renovar la placa de qual
número 1046 i disposar-ne una de nova, al garatge situat al C/Llibertat, 9.

placa de gual 1046, situada al carrer Llibertat, 9.
Segon.- CONCEDIR llicència a Montserrat Garrido Bermúdez, per obtenir una
placa de gual amb número 1129, previ pagament de la taxa corresponent i
supeditada al compliment de les condicions adjuntes a l'acord.
Tercer.- APROVAR la liquidació número 2102018508 per un import de 30,50.euros, corresponent a l'expedició de la placa número 1129.
Quart.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada per al seu
coneixement i efectes."

“MONICA SUBIRANA CASAR, mitjançant escrit RE2021-E-RC-839, en data

29 de març de 2021, ha sol·licitat que es repinti una plaça per a persones
amb diversitat funcional al carrer Pep Ventura, 12. Adjunta còpia de la targeta
blava d'aparcament que disposen les persones amb diversitat funcional.
La Policia Local, en data 14 d’abril de 2021, ha emès un informe favorable,
que consta a l'expedient.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- ESTIMAR la sol·licitud de MONICA SUBIRANA CASAR, referent a
repintar una plaça d'estacionament de persones amb diversitat funcional al
carrer Pep Ventura, 12. Els treballs de pintura i senyalització aniran a càrrec
de la Brigada Municipal.
Segon.- INFORMAR a la persona interessada que la utilització de places no
nominatives, només es podrà realitzar per persones que disposin de la targeta
acreditativa de discapacitat i amb els següents condicionants:
1-La targeta serà estrictament personal i només podrà esser utilitzada quan el
seu titular sigui transportat en el vehicle, o aquest sigui conduït per la persona
amb mobilitat reduïda titular d'aquesta.
2-La targeta s'haurà de col·locar en el parabrises davanter, de tal forma que el
seu anvers sigui llegible des de l'exterior del vehicle, i exposar-se pel seu
control si l'autoritat competent així ho requerís.
3-El titular de la targeta haurà de complir les indicacions de la Policia Local en
la interpretació de les condicions discrecionals i/o específiques de cada
municipi.
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Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA JUNTA JGL

Favorable

Número: 2021-0008 Data: 07/05/2021

1.5 INTERIOR - Expedient 690/2021. Llicències d'Ocupació - reserva
estacionament diversitat funcional C/Pep Ventura

4-La targeta només dona autorització per estacionar a les zones pintades d'ús
per a persones amb mobilitat reduïda que hi ha en tot el municipi. També en
les zones de càrrega i descàrrega i altres llocs on no es pertorbi, ni es posi en
perill, la circulació de vehicles ni la de vianants.
5-Queda completament prohibit estacionar en zones reservades a
l'estacionament de determinats usuaris, com taxis, autobusos, ciclomotors i
motocicletes, bicicletes, etc.; així com a les voreres i els passos de vianants.
6-Resta prohibit estacionar en zones senyalitzades temporalment per aquesta
Policia Local, en motiu de reserva de la via pública, per qualsevol acte o
esdeveniment que requereixi tal actuació.
7.- En cas que hi hagi algun canvi respecte a la situació que ha motivat la
sol·licitud, com ara un canvi de domicili, s’hauria de comunicar a aquest
Ajuntament.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“ Des de l’Ajuntament de Llançà s’ha impulsat la convocatòria del concurs

literari anomenat Premi Pere Calders. El mencionat concurs té per objecte
animar a la ciutadania a deixar anar la seva imaginació i endinsar-se en la
redacció d’un assaig en llengua catalana, en qualsevol de les seves
modalitats i obert a qualsevol camp del pensament: literari, sociològic,
científic, biogràfic, filosòfic, etc.
De conformitat amb les bases de la convocatòria, el premi te una dotació de
6.000 € i comportarà la publicació de l’obra guanyadora a l'editorial
Comanegra, que formalitzarà amb l'autor el corresponent contracte d’edició i
les liquidacions de drets d'autor (que seran del 10%). És per això que resulta
necessari formalitzar un conveni amb l’editorial que publicarà l’obra literària
guanyadora de forma totalment gratuïta per l’Ajuntament i per l’autor.
Constant a l’expedient el text del conveni entre l’Ajuntament de Llançà i
l’Editorial Comanegra per l’edició de l’obra literària guanyadora del Premi Pere
Calders.
Vist l’informe de Secretaria que determina el procediment a seguir i d’acord
amb el que disposa a l’art. 6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, els art. 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre,

Número: 2021-0008 Data: 07/05/2021

5.1 SERVEIS DE CULTURA. Aprovació del Conveni entre l'Ajuntament de Llançà
i l'editorial Comanegra
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Quart.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada Regidor de l'Àrea
d'obres i activitats.”

ACTA JUNTA JGL

Tercer.- DONAR TRASLLAT de l'acord al Cap de la Brigada Municipal als
efectes pertinents.

de Règim Jurídic de les Administracions Públiques, l’art. 21 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i l’art. 8.1.b) de la Llei
19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Llançà i l’Editorial
Comanegra per l’edició de l’obra literària guanyadora del Premi Pere Calders.
Segon.- FACULTAR l’Alcalde-President d’aquesta corporació, el Sr. Francesc
Guisset i Lagresa, per a la signatura dels convenis.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“ L’Ajuntament de Llançà ha posat de manifestat la necessitat de restablir les
condicions de seguretat de l’edificació de la capella del Port degut a unes
filtracions d’aigua procedents de la coberta de teules de la nau central,
mitjançant l’adequació i reparació urgent de filtracions d’aigua i el restabliment
de l’estabilitat del porxo de l’entrada lateral. A tal efecte, els serveis tècnics
s’ha redactat memòria tècnica per la “Rehabilitació parcial de les cobertes de
l’església de la Mare de Déu del Port”.
En data 17 de febrer de 2021, mitjançant RE 2021-E-RC-445, la Diputació de
Girona ha notificat a l’Ajuntament de Llançà la concessió de la subvenció per
la realització de les obres de Rehabilitació de les cobertes de l’església de la
Mare de Déu del Port per import de 9.000€.
Sent el Bisbat de Girona propietari de la capella de la Mare de Déu del Port de
Llançà, resulta convenient celebrar un conveni que reguli el finançament de
les obres mencionades mitjançant aportacions del Bisbat de Girona i
l’Ajuntament de Llançà, a parts iguals, per la diferència entre el cost de les
obres i la subvenció de 9.000 € de la Diputació.
Constant a l’expedient el text del conveni entre l’Ajuntament de Llançà i el
Bisbat de Girona pel cofinançament de les obres de rehabilitació parcial de les
cobertes de l’església de la Mare de Déu del Port.
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1.1 SERVEIS D'ALCALDIA. Aprovació del conveni entre l’Ajuntament de Llançà i
el Bisbat de Girona

ACTA JUNTA JGL

Quart.- PUBLICAR l’esmentat acord a la pàgina web municipal en compliment
de la Llei 19/2013, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern.”

Número: 2021-0008 Data: 07/05/2021

Tercer.- NOTIFICAR aquest acord a l’Editorial Comanegra.

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

Quart.- PUBLICAR l’esmentat acord a la pàgina web municipal en compliment
de la Llei 19/2013, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern.”

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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Tercer.- NOTIFICAR aquest acord al Bisbat de Girona.

ACTA JUNTA JGL

Segon.- FACULTAR l’Alcalde-President d’aquesta corporació, el Sr. Francesc
Guisset i Lagresa, per a la signatura dels convenis.

Número: 2021-0008 Data: 07/05/2021

Primer.- APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Llançà i el Bisbat de
Girona pel cofinançament de les obres de rehabilitació parcial de les cobertes
de l’església de la Mare de Déu del Port.

