Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2021/12

Junta de Govern Local

Ordinària

Data

22 / de juny / 2021

Durada

Des de les 9:30 fins a les 11:00 hores

Lloc

Sala de Juntes telemàtica

Presidida per

Núria Escarpanter Olivet

Secretari

Carles Fita Alegre

Nom i Cognoms

Assisteix

Francesc Guisset i Lagresa

SÍ

Elsa Rodríguez Castaño

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, la Presidenta
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 10-06-21

Es dona per llegida l’acta de la sessió anterior, de data 10-6-2021 que ha estat
tramesa junt amb la convocatoria, i s’aprova per unanimitat, sense esmenes .

1.3 Serveis d’Urbanisme, Obres i Activitats - Expedient 1394/2021. Llicències
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Tipus de convocatòria

Número: 2021-0012 Data: 08/07/2021

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA JUNTA JGL

Núria Escarpanter Olivet (2 de 2)
Alcaldessa
Data Signatura: 08/07/2021
HASH: 2f3badd39227ff72118311059a35f33f

Carles Fita Alegre (1 de 2)
Secretari General
Data Signatura: 08/07/2021
HASH: 74582546d58cde3c178714b86a810666

ACTA

d'Ocupació
Desfavorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

“YINMEI HU, mitjançant escrit RE 2021-E-RE-1672, de data 10/06/2021, sol·licita

llicència d’ocupació de via pública per una parada de roba i complements al
Passeig marítim durant els mesos de juliol i agost.
D’acord amb el Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el reglament
del patrimoni dels ens locals, la via pública és un bé de domini públic de
competència municipal i, per tant, és competència de l’Alcalde regular-ne l’ús.
Per tot això, la Junta de Govern Local adopta el següent:

1.3 Serveis d’Urbanisme, Obres i Activitats - Expedient 1428/2021. Llicències
d'Ocupació
Desfavorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

“ANDREA MOGIO MEDINA, mitjançant escrit RE 2021-E-RC-1933, de data

16/06/2021, sol·licita llicència d’ocupació de via pública per posar una parada
d’artesania al Passeig Marítim durant els mesos d’estiu.
D’acord amb el Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el reglament
del patrimoni dels ens locals, la via pública és un bé de domini públic de
competència municipal i, per tant, és competència de l’Alcalde regular-ne l’ús.
Per tot això, la Junta de Govern Local adopta el següent:
ACORD:
Primer.- DENEGAR la llicència a ANDREA MOGIO MEDINA per instal·lar una
parada d’artesania al Passeig Marítim, durant els mesos d’estiu, atès que el
nombre de parades de venda d’aquest tipus de producte ja està cobert i el lloc on
es sol·licita instal·lar-la, no hi ha prou espai.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a la persona interessada.”

1.5- INTERIOR Expedient 1263/2021. Llicències d'Ocupació - Gual i reserva via
pública Cau del Llop, 13
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

“Concepción Baltrons Periago, mitjançant escrit amb registre d’entrada 2021-E-RE-

1426, de data 27 de maig 2021, sol·licitant llicència per col·locar una placa de gual
a l’entrada del seu domicili, així com per pintar una reserva de la via pública per tal
d’accedir correctament al seu domicili, situat al carrer Cau del Llop, 13.
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Segon.- NOTIFICAR el present acord a la persona interessada.”

ACTA JUNTA JGL

Primer.- DENEGAR la llicència a YINMEI HU per instal·lar una para de roba i
complements al Passeig Marítim, els mesos de juliol i agost, atès que, atès que el
nombre de parades de venda d’aquest tipus de producte ja està cobert i el lloc on
es sol·licita instal·lar-la, no hi ha prou espai.

Número: 2021-0012 Data: 08/07/2021

ACORD

La Policia Local, en data 3 de juny de 2021, ha emès un informe favorable, que
consta a l’expedient.
L’òrgan competent per a resoldre les sol·licituds de llicències és l’Alcalde-President
de la Corporació d’acord amb el que disposa l’article 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, que va delegar la facultat a la Junta
de Govern Local.
Per tot això, la Junta de Govern Local adopta el següent:
ACORD

Tercer.- ENCARREGAR al cap de la Brigada Municipal els treballs de pintura i
senyalització d’1 m de reserva de la via pública a cada costat del gual.

Número: 2021-0012 Data: 08/07/2021

Segon.- APROVAR les liquidacions que es relacionen:
1. Número 2102018538, per un import de 63,05.- €, corresponent a la placa de
gual número 1136 i als tràmits administratius.
2. Número 2102018539, per un import de 8,15.- €, corresponent a dos trimestres
de la taxa anual per la placa de gual esmentada.
3. Número 2102018540, per un import de 70,40- €, corresponent als treballs de
pintura de les línies grogues.
4. Número 2102018541, per un import de 4,08.- €, corresponent a dos trimestres
de la taxa anual per la línia groga esmentada.

ACTA JUNTA JGL

Primer.- CONCEDIR llicència a Concepción Baltrons Periago, per col·locar una
placa de gual al carrer Cau del Llop, 13, així com que es pinti una reserva de la via
pública d’un metre per cada costat de l’entrada al domicili, previ pagament de la
taxa corresponent i supeditada al compliment de les condicions adjuntes a l’acord.

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

1.5. Serveis d'interior. Exp.1167/2021. Aprovació Plecs contracte
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

“ El Cap de la Policia Local de Llançà ha redactat la Memòria justificativa del

contracte per subministrament, instal·lació, reparació i manteniment de càmeres de
videovigilància de trànsit i seguretat en espais públics.
El sistema estarà complementat amb un sistema de reconeixement de matrícules
amb capacitat d’anàlisi de les captures, gestió d’avisos i sistema de
telecomunicacions pel control de les entrades i les sortides de vehicles del municipi
i la detecció d’aquells que siguin potencialment perillosos o d’interès policial.
Per Provisió de l’Alcaldia s’ha informat la necessitat del contracte que es justifica
en incrementar la seguretat ciutadana d’una banda i controlar l’accés de vehicles al
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Quart.- DONAR TRASLLAT a l’Àrea de Recaptació.

municipi, per evitar delictes o infraccions administratives greus
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. 2021/132.626 del pressupost de l’exercici 2021.
Pels següents exercicis pressupostaris, pel que fa al manteniment, caldrà preveure
la corresponent consignació en l’elaboració dels pressupostos corresponents.
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:

Número: 2021-0012 Data: 08/07/2021

Tipus de contracte: contracte de subministrament
Objecte del contracte: “Subministrament, instal·lació i manteniment de càmeres de videovigilància
de trànsit i seguretat en espais públics”
Tipus de Tramitació:
Procediment de contractació: obert simplificat abreujat
ordinària
Codis CPV:
32323500-8 sistemes de vigilància per vídeo
35120000-1 sistemes i dispositius de vigilància i seguretat
45310000-3 treballs d’instal·lació elèctrica
45259000-7 reparació i manteniment d’instal·lacions
50610000-1 serveis de reparació i manteniment d’equips de seguretat
Valor estimat del contracte: 16.541 €
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 16.541 €
IVA 21 %: 3.473,61 €
Pressupost base de licitació IVA inclòs: 20.014,61 €
Durada del contracte: 48 mesos
Lots: no es preveu la divisió en lots del contracte

ACTA JUNTA JGL

Característiques del contracte:

Per l'import del contracte es proposa l'adjudicació mitjançant procediment obert
simplificat de tramitació abreujada.
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, aquesta Junta de Govern
Local adopta el següent:
ACORD:
Primer. APROVAR L’EXPEDIENT per a la contractació del subministrament,
instal·lació i manteniment de càmeres de videovigilància de trànsit i seguretat en
espais públics”, mitjançant procediment obert simplificat, tramitació abreujada.
Segon. APROVAR LA DESPESA corresponent, a càrrec de la consignació
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Consta a l’expedient informe tècnic sobre la conveniència de no efectuar la divisió
en lots per les característiques del contracte.

pressupostària núm. 2021/132.626 del pressupost de l’exercici 2021.
Pels següents exercicis pressupostaris, pel que fa al manteniment, caldrà preveure
la corresponent consignació en l’elaboració dels pressupostos corresponents.
Tercer. APROVAR ELS PLECS de Clàusules Administratives Particulars i de
Prescripcions Tècniques que regiran el contracte.
Quart. PUBLICAR l'anunci de licitació en el perfil de contractant amb el contingut
contemplat en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic.

Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

“El senyor Joan Serra i Perals, arxiver-bibliotecari d’aquesta corporació en data

17 de juny de 2021 , informa favorablement de la necessitat de restaurar els
padrons d’habitants del fons de l’Ajuntament de Llançà de 1897 i 1900 dipositats a
l’Arxiu Municipal de Llançà per garantir-ne la seva preservació, accés i consulta; i
estimar la proposta presentada per – GRAFIA (Conservació i restauració) per valor
de 1.512’5 € (Iva inclòs). Prèvia autorització de la despesa per part de l'Àrea
d'Intervenció de l'Ajuntament de Llançà signada en data 11 de juny de 2021.
Per tot això, la Junta de Govern Local adopta el següent:

ACTA JUNTA JGL

2.1. Restauració dels padrons d'habitants de 1897 i 1900 del fons de l'Ajuntament de
Llançà dipositats a l'Arxiu Municipal

Número: 2021-0012 Data: 08/07/2021

Cinquè. 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 de Prescripcions Tècniques.

Primer .- ESTIMAR la proposta de restauració dels padrons d’habitants del fons de
l’Ajuntament de Llançà de 1897 i 1900 dipositats a l’Arxiu Municipal de Llançà per
garantir-ne la seva preservació, accés i consulta; i estimar la proposta presentada
per – GRAFIA (Conservació i restauració) per valor de 1.512’5 € (Iva inclòs).
Segon. -AUTORITZAR la sortida d’aquests documents de les instal·lacions de
l’Arxiu Municipal, per poder realitzar els treballs de restauració a les instal·lacions
de l’empresa adjudicatària – GRAFIA (Conservació i restauració)..
Tercer.- FACULTAR al senyor Joan Serra i Perals , arxiver municipal per iniciar
totes les gestions oportunes per a complir la resolució de l’acord.”

2.1. Digitalització de decrets solts i llibres de decrets i resolucions d'Alcaldia 19762002 dipositats a l'Arxiu Municipal
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
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ACORD

Segon. -AUTORITZAR la sortida d’aquests documents de les instal·lacions de
l’Arxiu Municipal, per poder realitzar els treballs de digitalització a les instal·lacions
de l’empresa adjudicatària ARTYPLAN a Barcelona.
Tercer.- FACULTAR al senyor Joan Serra i Perals , arxiver municipal per iniciar
totes les gestions oportunes per a complir la resolució de l’acord.”

3.2 SERVEIS MUNICIPALS-Exp.1351/2021.Canvi titular nínxol 608 Port
Favorable

ACTA JUNTA JGL

de juny de 2021 , informa favorablement de la necessitat de digitalitzar la sèrie de
decrets solts i llibres de decrets i resolucions de l’Alcaldia del fons de l’Ajuntament
de Llançà, compresos entre els anys 1976 i 2002 – 146 decrets solts (1976-1985) i
de 26 volums relligats (1970, 1981-2002), que són un total de 3041 cares
documentals estimades per digitalitzar- per garantir-ne la seva preservació, accés,
consulta i difusió ; i estimar la proposta presentada per ARTYPLAN –Document
segons pressupost presentat per valor de 1.055’08 € (IVA INCLÒS). Prèvia
autorització de despesa signada per l'àrea d'Intervenció de l'Ajuntament de Llançà
en data 11 de juny de 2021.
Per tot això, la Junta de Govern Local adopta el següent:
ACORD
Primer .- ESTIMAR la proposta de digitalització de la sèrie de decrets solts i llibres
de decrets i resolucions de l’Alcaldia del fons de l’Ajuntament de Llançà,
compresos entre els anys 1976 i 2002 – 146 decrets solts (1976-1985) i de 26
volums relligats (1970, 1981-2002), que són un total de 3041 cares documentals
estimades per digitalitzar- per garantir-ne la seva preservació, accés, consulta i
difusió ; i estimar la proposta presentada per ARTYPLAN –-Document- segons
pressupost presentat per valor de 1.055’08 € (IVA INCLÒS) .

Número: 2021-0012 Data: 08/07/2021

“El senyor Joan Serra i Perals, arxiver-bibliotecari d’aquesta corporació en data 16

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Vilanova, en escrit RE núm. 1016 de data 26 d’abril de 2021, sol.licita el canvi de
titularitat del nínxol núm. 608 del cementiri del Port.
Segons el registre de nínxols, el nínxol núm. 608 del cementiri del Port consta a
nom de la Sra. Eugenia Turró Vilanova.
Consta a l’expedient l’escriptura d’acceptació d’herència i la declaració de renúncia
del Sr. Narcís Turró Vilanova als drets hereditaris del nínxol 608.
Per tot això, la Junta de Govern Local adopta el següent:
ACORD:
Primer.- AUTORITZAR a la Sra. Mercedes Turró Vilanova el canvi de titularitat del
nínxol núm. 608 del cementiri del Port.
Segon.- APROVAR la liquidació núm. 2100096230 per un import de 16,25.-€, a
nom de la Sra. Mercedes Turró Vilanova.
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“El Sr. Josep Caula Planellas, en representació de la Sra. Mercedes Turró

Tercer.- NOTIFICAR el present acord als interessats i donar trasllat al servei de
Recaptació.”

3.4 - SALUT - Expedient 2567/2020. Protecció de la Legalitat Ambiental i d'Activitats Resultats sorreres infantils
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

“Per acord de Junta de Govern de data 28 de gener de 2021, es va acordar

Per tot això, la Junta de Govern Local adopta el següent:
ACORD:
Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTATS dels resultats analítics de les sorreres
del pati de l’escola Pompeu Fabra, el pati de la Llar d’Infants i el parc de la zona
lúdica de les esplanes, on s’hi han detectat enterococs fecals i ous de paràsits.
Segon.- DONAR TRASLLAT al Cap de la Brigada per tal que es realitzin les
tasques de substitució de la sorra dels sorrals.
Tercer.- COMUNICAR a Dipsalut, que un cop s’hagi reemplaçat la sorra dels
sorrals, se’ls hi comunicarà per tal que es procedeixi al remostreig.
Quart.- NOTIFICAR aquest acord a Dipsalut.

5.2. Benestar social. Exp.581/2021. Subvenció famílies COVID
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

“ La Junta de Govern Local de l’Ajuntament en sessió celebrada en data 22 d’abril

de 2021, va aprovar inicialment les Bases reguladores de la subvenció per famílies
amb dificultats socio-econòmiques per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i

Número: 2021-0012 Data: 08/07/2021

En data 20 de maig de 2021, l’enginyer tècnic municipal ha emès informe on es fa
constar que des de Dipsalut es recomana procedir a la substitució de la sorra dels
sorrals, així com realitzar les tasques de manteniment preventiu i protegir la zona
amb barreres físiques per tal d’evitar l’entrada d’animals domèstics a la sorrera.

Codi Validació: 4JWW9HGJQNFJJS6ZSC7EYTAET | Verificació: https://llanca.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 7 de 11

En data 28 d’abril de 2021, s’ha rebut notificació per part de Dipsalut fent constar
que en la visita d’avaluació de les sorreres del pati de l’escola Pompeu Fabra, el
pati de la llar d’infants i el parc de la zona lúdica de les Esplanes efectuada el 28
d’abril de 2021 s’han detectat enterococs fecals i ous de paràsits fet que suposa
mals resultats analítics d’acord amb les exigències marcades per la norma
NTJ13R.

ACTA JUNTA JGL

adherir-se al Pt09-Programa de suport a la gestió de la salubritat de les sorreres
infantils del municipi de Llançà ofert per Dipsalut, Organisme de Salut Pública de la
Diputació de Girona.

social del COVID-19, així com la convocatòria per a la concessió de subvencions,
per procediment de concurrència competitiva.
Al no haver-se presentat al·legacions durant el termini d’informació pública de 20
dies hàbils a que han estat sotmeses les Bases reguladores de subvenció, amb
publicació al BOP de Girona núm. 85 de data 5 de maig de 2021, i al web municipal,
aquestes han quedat aprovades definitivament, segons consta en la certificació de
secretaria de data 7 de juny de 2021, que dona compliment al segon punt de l’acord
adoptat per la Junta de Govern Local de data 22 d’abril de 2021.

Consta l’expedient informe tècnic amb el resultat de les comprovacions fetes de la
documentació aportada pels interessats/des.
S’ha comprovat el compliment per part dels interessats/des de l’establert a l’art. 4 de
les bases reguladores de la subvenció, i s’ha assenyalat d’acord amb l’art. 11 de les
bases la quantia dels ajuts que corresponen d’acord amb el nombre de membres de
la Unitat familiar a favor dels beneficiaris/àries, amb un resultat total per import de
15.600 €.
L’article 11 de les bases reguladores de la subvenció, estableix que l’import a rebre
per cada beneficiari/ària, es podrà veure disminuït en el supòsit que a causa del
nombre de sol·licituds presentades i els seus imports, es superi la quantitat prevista
de la partida pressupostària aprovada per aquesta prestació. D’acord amb les dades
i imports que es contenen a l’expedient, es procedeix al prorrateig de les ajudes
entre totes les persones beneficiàries de la subvenció, per tal de no superar la
quantia total disponible i assignada a la subvenció i que és de 15.000 €.
D’acord amb el que disposa l’art. 12 de les Bases reguladores de la subvenció, i art.
24 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, aquesta Junta
de Govern Local adopta el següent
ACORD:
Primer.- CONCEDIR als interessats relacionats a la taula adjunta, la subvenció
següent:
Núm. ordre

Beneficiari/ia

1
2

L.R.M.
A.V.M.

NIF/NIE

Import subvencionat
(total disponible 15.000€)

(***546***)
(***903***)

484,61 €
284,61 €
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Durant el període d’un mes establert en la convocatòria s’han presentat 42
sol·licituds.

ACTA JUNTA JGL

En el BOP de Girona núm. 91 de data 13 de maig de 2021, es publica l’Extracte en
la Base de Dades Nacional de Subvencions de la convocatòria 562902, i s’obre el
termini de presentació de sol·licituds pel termini d’un mes, des del 14 de maig al 14
de juny de 2021.

Número: 2021-0012 Data: 08/07/2021

D’acord amb l’informe emès per la intervenció municipal, consta consignació
pressupostària per a la despesa proposada per un import màxim de 15.000.-€ amb
càrrec a l’aplicació pressupostària número 2021/231.48.

484,61 €
484,61 €
484,61 €
284,61 €
284,61 €
284,61 €
484,61 €
484,61 €
284,61 €
484,61 €
484,61 €
284,61 €
284,61 €
284,61 €
384,61 €
284,61 €
384,61 €
384,61 €
384,61 €
284,61 €
484,61 €
284,61 €
284,61 €
484,61 €
384,61 €
284,61 €
384,61 €
284,61 €
384,61 €
484,61 €
484,61 €
484,61 €
384,61 €
384,61 €
284,61 €
484,61 €
484,61 €
14.999,79 €

Segon.- Condicionar el pagament a l’acceptació de la subvenció per part del
beneficiari/a.
La subvenció s’entendrà tàcitament acceptada pel transcurs de deu dies naturals, a
comptar del dia següent a la rebuda de la notificació, sense que hagi manifestat cap
objecció.
El pagament es farà mitjançant transferència bancària al número de compte que
l’interessat hagi indicat en la Fitxa de creditor aportada.

Número: 2021-0012 Data: 08/07/2021

(***640***)
(***648***)
(***533***)
(***896***)
(***913***)
(***829***)
(***847***)
(***607***)
(***896***)
(***637***)
(***830***)
(***629***)
(***658***)
(***337***)
(***623***)
(***401***)
(***423***)
(***619***)
(***903***)
(***003***)
(***517***)
(***629***)
(***747***)
(***634***)
(***945***)
(***090***)
(***433***)
(***954***)
(***627***)
(***397***)
(***008***)
(***504***)
(***005***)
(***100***)
(***218***)
(***572***)
(***547***)
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Y.B.G.
A.S.G.
C.C.de la C.
A.G.M.
MA.P.R.
I.N.C.
S.V.P.
G.G.P.
X.M.C
I.R.P.
J.V.C.
E.R.C.
E.M.M.
M.S.P.
L.B.R.
S.N.D.
S.E.B.
M.R.B.
C.S.S.
R.B.A.M.A
M.C.N.
O.G.L.
M.T.M.M.
R.G.L.
J.A.R.G.
W.B.
A.M.R.R.
N.C.F.
D.N.
L.F.
M.K
J.R.G.
R.N.J.
R.B.
J.J.C.
J.M.D.
J.J.C.

ACTA JUNTA JGL

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
30
31
32
34
35
36
37
38
39
40
41
42
TOTAL

Tercer.- AUTORITZAR el pagament, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
2021/231.48 del Pressupost de despeses de l’exercici 2021.
Quart.- PUBLICAR el present acord a la Base de dades Nacional de Subvencions
(BDNS), i al web municipal de l’Ajuntament de Llançà.
Cinquè.- DENEGAR la subvenció als interessats que consten a la relació següent
per no reunir el requisit establert a l’article 4 de les bases de la subvenció.
Núm. ordre

Beneficiari/ia

25
29
33

C.R.S.
L.R.C.
B.C.M.

NIF/NIE

Incompliment requisit

(***619***)
(***482***)
(***352***)

Art. 4.d)
Art. 4.b)
Art. 4.d)

Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

“ Per acord de la Junta de Govern Local de data 7 de juny de 2019, es va adjudicar

el contracte de subministrament per la realització de l’espectacle pirotècnic del
Castell de focs artificials i per a l’espectacle anomenat “La gran tronada”, per un
termini de dos anys, corresponent a l’estiu de 2019 i estiu 2020, a favor de
l’empresa F.A. del Mediterráneo, S.L .
La Junta de Govern Local de data 3 de juny de 2020, va suspendre l’espectacle
pirotècnic amb motiu de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, i la Junta de
Govern de data 9 de juliol de 2020 va ampliar el termini inicial del contracte per tal
que es pogués realitzar l’espectacle el juliol de l’any 2021.
Tot i el procés de vacunació, la situació de crisi sanitària causada per la pandèmia
del COVID-19, encara no ofereix un escenari propici per un esdeveniment
d’aquestes característiques. Les mesures de contenció de la pandèmia, no
permeten organitzar esdeveniments amb grans aglomeracions de persones.
El PROCICAT encara no permet actes tant multitudinaris com són els que es
produeixen en l’espectacle pirotècnic previst. Pel tipus d’espectacle, no és possible
adaptar-ho a la situació actual, amb aforaments reduïts i compliment amb les
mesures de seguretat. La dispersió de punts d’aglomeració de persones que es
produeix durant l’espectacle fa impossible el control del seu aforament.
D’acord amb el previst a l’article 34 del Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, de
mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del
COVID-19 en relació amb l‘article 1 del Decret Llei 7/2020, de Mesures urgents en
Matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de
transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, modificat pel
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6.3. Serveis d'activitats. Exp.1163/2019. Suspensió contracte espectacle pirotècnic

ACTA JUNTA JGL

Setè.- DONAR TRASLLAT a l’Àrea d’Intervenció.”

Número: 2021-0012 Data: 08/07/2021

Sisè. - NOTIFICAR el present acord als interessats.

Decret Llei 8/2020, procedeix la pròrroga del contracte per tractar-se d’un contracte
de serveis i subministraments de prestació no successiva l’execució del qual ha
esdevindrà impossible com a conseqüència del Covid-19. Per tot això, resultarà
d’aplicació el règim especial de suspensió i ampliació del termini d’execució dels
contractes de serveis i subministraments que disposa en els apartats 1 i 2 de
l'article 34 del mencionat Reial Decret-llei.
Per tot, i d’acord amb la Resolució SLT/1778/2021, de 4 de juny, per la qual es
prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la
contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya,
aquesta Junta de Govern Local adopta el següent
ACORD:

Quart.- INFORMAR a l’empresa F.A. del Mediterráneo, S.L. que poden sol·licitar
l’ampliació del contracte de subministrament per la realització dels espectacles
suspesos, de conformitat a l’art.34.2 del Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, de
mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del
COVID-19, per l’estiu del 2022.
Quart.- NOTIFICAR aquest acord a l’empresa F.A. del Mediterráneo, S.L.”

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

Número: 2021-0012 Data: 08/07/2021

Tercer.- COMUNICAR a l’empresa F.A. del Mediterráneo, S.L. la suspensió de
l’espectacle pirotècnic amb motiu de la festa de la Mare de Déu del Carme de
Llançà per l’estiu 2021.
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Segon.- SUSPENDRE l’espectacle pirotècnic del Castell de focs artificials i
l’espectacle anomenat “La gran tronada” que s’hauria de realitzar el juliol del 2021
amb motiu de la festa de la Mare de Déu del Carme de Llançà, d’acord amb les
instruccions donades des del PROCICAT i Resolució SLT/1778/2021, de 4 de juny,
per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública
per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de
Catalunya, i AJORNAR-LO per l’estiu del 2022.

ACTA JUNTA JGL

Primer.- DEIXAR sense efecte l’acord de la Junta de Govern de data 9 de juliol de
2020 d’ampliar el termini inicial del contracte amb l’empresa F.A. del Mediterráneo,
S.L. per tal que es pogués realitzar l’espectacle pirotècnic el juliol de l’any 2021.

