Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2019/27

Junta de Govern Local

Extraordinària

Data

4 / d’octubre / 2019

Durada

Des de les 9:00 fins a les 12:00 hores

Lloc

Sala de Juntes

Presidida per

Francesc Guisset i Lagresa

Secretari

Carles Fita i Alegre

Nom i Cognoms

Assisteix

Elsa Rodríguez Castaño

SÍ

Francesc Guisset i Lagresa

SÍ

Juanjo Serrán Báez

SÍ

Núria Escarpanter i Olivet

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 23-09-2019
Llegida l’acta de la sessió anterior, de data 23-09-2019 i que ha estat tramesa junt
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Tipus de convocatòria

Número: 2019-0027 Data: 10/10/2019

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA JUNTA JGL

Francesc Guisset i Lagresa (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 11/10/2019
HASH: 7acd15eded20ff6f6d60a4ce3c670bd5

Carles Fita i Alegre (1 de 2)
Secretari General
Data Signatura: 10/10/2019
HASH: c6c8b4b890eec2123365dc3ae52cdaac

ACTA

amb la convocatòria, s’aprova per unanimitat.

1.2 HISENDA Expedient 2484/2019. Compensació de Deutes INCASÒL
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

A data d’avui, consten expedits i pendents de pagament els rebuts següents a
nom de l’Institut Catala del Sòl amb les dades que es detallen:
Rebut
1914020797
1914020769
1914020761

Parcel.la
Pl esplanes 3
Garriguella, 25
Garriguella, 2

Import
583,92-€
931,95.-€
261,31.-€

Per tot això, aquesta Junta de Govern Local

ACTA JUNTA JGL

En data 14 d’octubre de 2003, es va signar un conveni entre l’Ajuntament i
l’Incasòl, on es pactava, en el seu punt desè, que l’Ajuntament es
comprometia a establir una subvenció equivalent a les despeses econòmiques
que es poguessin derivar dels impostos municipals que graven els terrenys
mentre siguin propietat de l’Incasòl.

Número: 2019-0027 Data: 10/10/2019

En data 10 de setembre de 2019, l’Institut Català del Sol, mitjançant registre
d’entrada número 735, sol.licita la baixa dels rebuts de l’IBI del sector de les
Esplanes, segons un conveni signat en data 14 d’octubre de 2003.

Primer.- DONAR DE BAIXA els rebuts que es detallen a continuació per a
l’exercici 2019 en concepte d’IBI a nom de l’Institut Català del Sòl, amb les
dades següents:
Rebut
1914020797
1914020769
1914020761

Parcel.la
Pl esplanes 3
Garriguella, 25
Garriguella, 2

Import
583,92-€
931,95.-€
261,31.-€

Segon.- NOTIFICAR a l’interessat per al seu coneixement efectes i DONAR
TRASLLAT al departament de Recaptació.”

1.3 URBANISME, OBRES I ACTIVITATS. Expedient 2248/2019. VIALITAT
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
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ACORDA:

1.3 URBANISME, OBRES I ACTIVITATS. Expedient 2244/2019. Llicències
d'Ocupació placa de gual
Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“Jose Cyril Zaremba, mitjançant escrit RE 2019-E-RC-5970, de data 13

d’agost de 2019, va sol·licitar llicència per col·locar una placa de gual al seu
garatge de carrer Tifell,13.
La Policia Local, en data 18 de setembre de 2019, ha emès un informe
favorable, que consta a l’expedient.
L’òrgan competent per a resoldre les sol·licituds de llicències és l’AlcaldePresident de la Corporació d’acord amb el que disposa l’article 21.1.q) de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, que va
delegar la facultat a la Junta de Govern Local.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- CONCEDIR llicència a Jose Cyril Zaremba, per col·locar una placa
de gual al carrer Tifell,13, previ pagament de la taxa corresponent i supeditada
al compliment de les condicions adjuntes a l’acord.
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Favorable

Número: 2019-0027 Data: 10/10/2019

L'òrgan competent per a resoldre les sol·licituds de llicències és l'AlcaldePresident de la Corporació d'acord amb el que disposa l'article 21.1.q) de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, que va
delegar la facultat a la Junta de Govern Local.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- ESTIMAR la sol·licitud presentada per Jaime Gibert Granollers, per
col·locar una senyal vertical R-301 de prohibició de circular a més de 30/Km. a
l’inici del C/ La Creu.
Segon.- ENCARREGAR a la Brigada Municipal que col·loquin una senyal
vertical R-301 de prohibició de circular a més de 30/Km. a l’inici del C/ La
Creu, costat dret, sentit C/ Unió, per tal que els vehicles redueixin la velocitat
en accedir al C/ La Creu.
Tercer.- DONAR TRASLLAT al Cap de la Brigada Municipal als efectes
pertinents.
Quart.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada."

ACTA JUNTA JGL

Miguel Gibert Benitez, actuant en nom i representació de Jaime Gibert
Granollers, mitjançant escrit RE 2019-E-RC-5961, de data 12 d’agost de 2019,
es queixa de la velocitat excessiva dels vehicles que circulen pel carrer La
Creu.
La Policia Municipal, en data 18 de setembre de 2019, ha emès informe fent
constar que s’hauria de col·locar una senyal vertical R-301 de prohibició de
circular a més de 30/Km. a l’inici del C/ La Creu, costat dret, sentit C/ Unió, per
tal que els vehicles redueixin la velocitat en accedir al C/ La Creu.

Segon.- APROVAR les liquidacions que es relacionen:
1. Número 1902009338, per un import de 63,05.- €, corresponent a la placa
de gual número 1104 i als tràmits administratius.
2. Número 1902009339, per un import de 4,08.- €, corresponent a dos
trimestres de la taxa anual per la placa de gual esmentada.
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada.
Quart.- DONAR TRASLLAT al Servei de Recaptació i al cap de la Brigada
Municipal als efectes pertinents.”

1.3 URBANISME, OBRES I ACTIVITATS. Expedient 2559/2019. vialitat
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

1.3 URBANISME, OBRES I ACTIVITATS. Expedient 2562/2019. Llicències
d'Ocupació SENYALITZACIÓ VIAL
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Número: 2019-0027 Data: 10/10/2019
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constar que s’hauria de reorganitzar i senyalitzar la zona del carrer sense
sortida que hi ha entre l’avinguda Pau Casals i l’aparcament de terra.
En el mateix informe fa constar que s’haurien de realitzar les següents
actuacions:
Pintar una línia groga a tot el lateral del carrer costat aparcament de terra.
 Pintar una línia groga d’aproximadament 1 metre al costat de la vorera just
abans del gual de l’edifici.
- Pintar una zona zebrada tipus illeta de color blanc, just després de la línia
groga per separar-la de la zona de càrrega i descàrrega. I perquè els vehicles
no s’estacionin damunt de la illeta, posar-hi un piquet.
Ampliar en un o dos estacionaments la zona de càrrega i descàrrega i
col·locar-hi el senyal de càrrega i descàrrega corresponent.
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 ASSABENTATS del contingut de l’informe emès per
la Policia Local, de data 19 de setembre de 2019, que consta a la part
expositiva d’aquest acord.
Segon.- ENCARREGAR a la Brigada Municipal que realitzin les actuacions
descrites a l’informe de la Policia Local.
Tercer.- DONAR TRASLLAT al Cap de la Brigada Municipal als efectes
pertinents."

ACTA JUNTA JGL

“La Policia Municipal, en data 19 de setembre de 2019, ha emès informe fent

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

M'barek Jaadi, actuant en nom i representació de Regine Nicole Monjon,
mitjançant escrit RE 2019-E-RC-5966, de data 13 d’agost de 2019, sol·licitant
llicència per col·locar una placa de gual al seu garatge de carrer La Farella,
27.
La Policia Local, en data 18 de setembre de 2019, ha emès un informe
favorable, que consta a l’expedient.
L’òrgan competent per a resoldre les sol·licituds de llicències és l’AlcaldePresident de la Corporació d’acord amb el que disposa l’article 21.1.q) de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, que va
delegar la facultat a la Junta de Govern Local.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- CONCEDIR llicència a Regine Nicole Monjon, per col·locar una placa
de gual al carrer La Farella, 27, previ pagament de la taxa corresponent i
supeditada al compliment de les condicions adjuntes a l’acord.
Segon.- APROVAR les liquidacions que es relacionen:
1. Número 1902009335, per un import de 63,05.- €, corresponent a la placa
de gual número 1103 i als tràmits administratius.
2. Número 1902009334, per un import de 4,08.- €, corresponent a dos
trimestres de la taxa anual per la placa de gual esmentada.
Tercer.-NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada.

Número: 2019-0027 Data: 10/10/2019

Favorable
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1.3 URBANISME, OBRES I ACTIVITATS. Expedient 2245/2019. Llicències
d'Ocupació

ACTA JUNTA JGL

La Policia Local, en data 19 de setembre de 2019, ha emès un informe fent
constar que per tal de facilitar la maniobra dels vehicles que accedeixen des
del carrer Floridablanca al carrer Sant Vicenç, s’hauria de col·locar una senyal
de prohibit estacionar a la cantonada dreta del carrer Floridablanca, a la
cruïlla.
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 ASSEBENTAT de la col·locació d’una senyal de
prohibit estacionar a la cantonada dreta del carrer Floridablanca, a la cruïlla
amb el carrer Sant Vicenç.
Segon.- ENCARREGAR a la Brigada Municipal que col·loquin la senyal a la
cantonada dreta del carrer Floridablanca.
Tercer.- DONAR TRASLLAT al Cap de la Brigada Municipal als efectes
pertinents.

Quart.- DONAR TRASLLAT al Servei de Recaptació i al cap de la Brigada
Municipal als efectes pertinents.

1.3 URBANISME, OBRES I ACTIVITATS. Expedient 2300/2019. Llicències
d'Ocupació línia groga
Desfavorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

1.5 SERVEIS D'INTERIOR. Aprovació PCAP i el PPTP del contracte de
subministrament d'una grua per la Policia Local
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“ La Junta de Govern Local de data 15 de març de 2019 va aprovar iniciar

l’expedient per a la contractació del subministrament mitjançant arrendament
financer modalitat leasing, d’un vehicle grua per la Policia Local, mitjançant
procediment obert simplificat, tramitació ordinària.
L’empresa Interdiesel, S.A. és la única empresa que es persona a la licitació.
En data 30 de maig de 2019, R.E. 2019/4755, Interdiesel, S.A. comunica que el
model ofertat és el Bàsic, el qual no incorpora aire condicionat tal com estableix el
PPT, i sol·licita que es desestimi l’adjudicació de la licitació al seu favor seu per
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d’agost de 2019, sol·licitant que s’allargui una línia groga ocupant la totalitat
de la façana de la seva finca situada al carrer La Sirena, 14.
La Policia Municipal, en data 18 de setembre de 2019, ha emès un informe
desfavorable, fent constar que l’immoble on es sol·licita permís per perllongar
la línia groga és una casa unifamiliar, amb un portal de garatge, amb placa de
gual 222, de 3,60m. d’ample i al davant, enrasat amb els estacionaments hi
ha pintada una línia groga de 5,50m.
Per tant, es considera que hi ha espai suficient per realitzar les maniobres
d’entrada o sortida del garatge.
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.- DENEGAR la llicència a Jessica Gonzalez Galvez, per allargar la
línia groga davant tota la façana de la seva finca situada al carrer La Sirena,
14, d’acord amb l’informe emès per la Policia Local.
Segon.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada.”

ACTA JUNTA JGL

“Jessica Gonzalez Galvez, mitjançant escrit RE 2019-E-RC-6008, de data 16

no donar compliment amb el PPT i la devolució de la garantia definitiva
dipositada.

Per Junta de Govern Local de data 23 de setembre de 2019 s’ha declarat deserta
la licitació del contracte de subministrament, mitjançant arrendament en la
modalitat de Leasing financer, d’un vehicle grua per la Policia Local, per no existir
cap oferta de licitació que doni compliment al Plec de Prescripcions tècniques i
s’ha acordar l’inici d’un nou expedient per a la contractació del subministrament
mitjançant arrendament financer modalitat leasing, d’un vehicle grua per la Policia
Local, mitjançant procediment obert simplificat, tramitació ordinària, així com la
redacció i aprovació dels Plecs de clàusules administratives particulars i de
Prescripcions tècniques que han de regir el contracte i el procés d'adjudicació.
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 per un import màxim de 10.000 € IVA inclòs, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària número 2019/132.624.02, per les quotes mensuals que
li restin a l’exercici 2019 a partir de l’adjudicació del contracte, i que les quotes
restants, des que s’adjudiqui el contracte fins a la finalització del mateix, que
constarà d’un total de 48 quotes, s’haurà de preveure la consignació
pressupostària suficient per atendre aquesta despesa en els exercicis successius.
El contracte comporta despeses de caràcter plurianual, motiu pel qual la seva

Número: 2019-0027 Data: 10/10/2019

D’acord amb l’apartat sisè de l’Ordre EHA/1307/2005, de 29 de abril, per la qual
es regula la utilització de mitjans electrònics en els procediments de Contractació,
en el cas que no es pogués desxifrar-se algun dels fitxers presentats per els
licitadors s’entendrà per refusada la licitació.
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La Mesa de Contractació, reunida en data 17 de setembre de 2019 a les 10:30
hores, procedeix a l’obertura dels sobres digitals presentats per l’única empresa
personada, Interdiesel, S.A., i denota un error en la descàrrega dels documents
que impedeix visualitzar-los. Informant del succés als serveis tècnics de
l’Administració Oberta de Catalunya , mitjançant petició núm. 303979 referent a
"Error al descarregar documentació de sobre", ens comuniquen que, tot i que
l'empresa Interdiesel, S.A. va seleccionar els fitxers corresponents a la
presentació de l'oferta no els va acabar de pujar a través de l'eina i, per aquest
motiu, consta com a documentació no presentada.

ACTA JUNTA JGL

Atès l’incompliment del que disposen els Plecs de Prescripcions Tècniques per
part de l’únic licitador que s’ha personat, la Junta de Govern Local de data 6 de
juny de 2019 acorda declarar deserta la licitació del contracte de
subministrament, mitjançant arrendament en la modalitat de Leasing financer,
d’un vehicle grua per la Policia Local, per no existir cap oferta de cap licitador que
doni compliment al Plec de Prescripcions tècniques i, conseqüentment, per Acord
de Junta de Govern Local de data 22 de juliol de 2019 s’acorda iniciar un nou
procediment de licitació per satisfer la necessitat administrativa que declara
Memòria justificativa emesa per la Regidoria d’Interior.

autorització o realització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzin
els respectius Pressupostos municipals.
Per la Secretaria municipal s’ha emès informe jurídic fent contar el procediment
administratiu per a dur a terme la contractació.

Consta a l’expedient informe 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
simplificat.
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

ACTA JUNTA JGL

Tipus de contracte: Contracte de subministrament
Subtipus de contracte: Lloguer (Leasing de 48 mesos – arrendament amb opció de compra)
Objecte del contracte: “Adquisició de vehicle grua”
Procediment de contractació: obert simplificat
Tipus de Tramitació: ordinària
Codi CPV: 42414100-2 grues
Valor estimat del contracte: 53.337€
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 53.337€
IVA 21 %: 11.200,77€
Pressupost base de licitació IVA inclòs: 64.537,77€
Durada: 48 mesos
Lots: no es preveu la divisió en lots del contracte

Número: 2019-0027 Data: 10/10/2019

Les característiques del contracte són les següents:

Primer.- APROVAR L’EXPEDIENT per a la contractació del subministrament
mitjançant arrendament financer modalitat leasing, d’un vehicle grua per la Policia
Local, mitjançant procediment obert simplificat, tramitació ordinària.
Segon.- APROVAR LA DESPESA corresponent, a càrrec de la consignació
pressupostària núm. 2019/132.624.02 del pressupost de l’exercici 2019, i fer-ne la
previsió en els exercicis pressupostaris següents fins a la finalització del
contracte.
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.
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ACORDA:

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.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

"ANA MARIA BES VALLS, actuant en nom i representació de la Llar d’infants
el Patinet, mitjançant escrit RE 2019-E-RE-674, de data 04/09/2019 13:39,
comunica el calendari escolar del 2019/2020 de la Llar d'infants.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Únic.- DONAR-SE per assabentats de l’ horari de l’equip educatiu de la Llar
d’infants “El Patinet”.

ACTA JUNTA JGL

2.4 Ensenyament: Expedient 2682/2019. calendari escolar curs 2019/2020

Número: 2019-0027 Data: 10/10/2019

Sisè. DESIGNAR als membres de la Mesa de contractació i publicar la seva
composició en el Perfil de contractant:
-Francesc Guisset i Lagresa, que actuarà com a President de la Mesa o
regidor/ra en qui delegui
-Carles Fita i Alegre, Secretari de la Corporació, que actuarà com a v
-Sara Gutiérrez i Giner, Interventora acctal. que actuarà com a vocal.
-Núria Escarpanter i Olivet, regidora de la Corporació, que actuarà com a vocal o
regidor/ra en qui delegui.
- Sílvia Tabernero i Jódar, que actuarà com a Secretària de la Mesa.”

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

"MARTA CASAS CORNELLA, actuant en nom i representació de NUTRILAB
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, mitjançant escrit RE 2019-ERE-848, de data 25/09/2019 10:33, presenta Butlletí d’anàlisis d’aliments de la
Llar d’Infants “El Patinet” de Llançà corresponent al mes de setembre de
2019, amb el resultat d’acceptable.
Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- DONAR-SE per assabentats del resultat de l’analítica favorables
abans esmentada.
Segon.- DONAR TRASLLAT d’una còpia de les analítiques a la Directora de
la Llar d’infants”.
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2.4 Ensenyament: Expedient 2683/2019. Butlletí anàlisis mes de setembre de
2019

2.4 Serveis d'ensenyament. Exp. 1430/2019. Inici contractació càtering Centre de Dia,
Llar Infants i Casals
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Per tal de poder prestar el servei de càtering al Centre de Dia, a la Llar d’Infants i als
Casals d’estiu, es fa necessari l’inici d’un contracte per tal de garantir el servei de
menjador per dinar a tots aquests centres de titularitat municipal.

Per la Secretaria municipal s’ha emès informe jurídic fent contar el procediment
administratiu per a dur a terme la contractació.
Característiques del contracte:
Tipus de contracte: contracte de serveis
Objecte del contracte: “Servei de càtering al Centre de Dia, a la Llar d’Infants i als Casals d’estiu”
Procediment de contractació: obert no harmonitzat
Tipus de Tramitació: ordinària
Codi CPV: 55523000-2 servei de subministrament de menjars per altres empreses i institucions
Valor estimat del contracte: 220.354,80 € (dues anualitats)
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 220.354,80 €
IVA 10 %: 22.035,48 €
Pressupost base de licitació IVA inclòs: 242.390,28 €
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.
Per l'import del contracte es proposa l'adjudicació mitjançant procediment obert no
harmonitzat, de tramitació abreujada.
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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 per l’exercici 2019 per import màxim 6.979,50
€ a les aplicacions pressupostàries següents:
-Centre de Dia i acolliment diürn: 2019/231.221.05
- Llar d’Infants: 2019/320.221.05
- Casals d’estiu: a partir de l’anualitat 2020
Pels següents exercicis pressupostaris, s’haurà de preveure consignació suficient
per a l’execució del contracte en l’aprovació dels pressupostos corresponents.

ACTA JUNTA JGL

Per Provisió d’alcaldia s’ha informat que la necessitat administrativa a satisfer
mitjançant l’esmentat contracte es justifica en oferir el servei de menjador a tots els
Centres i d’aquesta manera tenir cobertes les seves necessitats nutritives, i així
poder donar una resposta adequada a les necessitats de moltes famílies que, per
raó de la seva situació laboral, professional o personal, necessiten la prestació del
servei de menjador.

Número: 2019-0027 Data: 10/10/2019

S’ha redactat la Memòria justificativa del contracte a realitzar.

A la vista de les característiques i de l'import del contracte es proposa l'adjudicació
mitjançant procediment obert no harmonitzat, de conformitat amb el previst en
l'article 156 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,
per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

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

5.1 SERVEIS DE CULTURA. Facultar a l'Alcalde per la firma del conveni
regulador d’adhesió al repositori cooperatiu de la Diputació de Girona
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

“ L’arxiver bibliotecari d’aquest Ajuntament, en data 3 de març de 2019, va

emetre informe fent constar l’interès per digitalitzar i en facilitar la consulta
dels documents disponibles a la biblioteca Pere Calders i a l’Arxiu Municipal,
equipaments depenens de l’Ajuntament de Llançà, en augmentar la visibilitat i
en preservar els fons documentals que conserven als seus respectius
equipaments, com ara les publicacions municipals, revistes i altres documents
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Segon. JUSTIFICAR la celebració del contracte per tal d’oferir el servei de menjador
a tots els Centres assenyalats i d’aquesta manera tenir cobertes les seves
necessitats nutritives, i així poder donar una resposta adequada a les necessitats de
moltes famílies que, per raó de la seva situació laboral, professional o personal,
necessiten la prestació del servei de menjador.

ACTA JUNTA JGL

Primer. INICIAR l'expedient per a la contractació del servei de càtering amb
empresa externa consistent en l’elaboració de menjar cuinat i el seu posterior
transport fins els centres assenyalats en l’objecte del contracte, mitjançant
procediment obert no harmonitzat, tramitació ordinària.

Número: 2019-0027 Data: 10/10/2019

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:

relatius al municipi.
La Diputació de Girona, en exercici de les competències que li venen dictades
per la Llei 4/1993 del sistema bibliotecari de Catalunya i el Decret 124/1999
sobre els serveis i el personal del Sistema de Lectura Pública de Catalunya,
manté un repositori cooperatiu on s’emmagatzemen fons bibliogràfics
conservats a les biblioteques de la demarcació de Girona i des del que es
poden consultar el articles i documents a text complert contribuint així al
moviment mundial de l’Accés Obert.

Primer.- FACULTAR l’Alcalde-President d’aquesta corporació, el Sr. Francesc
Guisset i Lagresa, per a la signatura del conveni.
Segon.- NOTIFICAR aquest acord a l’Alcalde-President de l’ajuntament de
Llançà i a la Diputació de Girona.
Tercer.- 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

Número: 2019-0027 Data: 10/10/2019

Per tot això, la Junta de Govern Local
ACORDA:
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Atès el canvi polític i de regidors que configuren el Consistori que governarà la
legislatura 2019-2023, resulta necessari acordar el traspàs de la facultat per
signar els documents formals de formalització del conveni a l’actual AlcaldePresident de l’Ajuntament de Llançà.

ACTA JUNTA JGL

Per aquest motiu, la Junta de Govern Local de data 5 d’abril de 2019 va
acordar la subscripció al conveni regulador d’adhesió al repositori cooperatiu
de la Diputació de Girona, acceptant-ne les clàusules i va facultar al Sr. Pere
Vilà i Fulcarà, alcalde de l’anterior legislatura, per a la signatura dels
documents necessaris per la formalització i execució del mateix.

