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Exp. A110 08/2017
Ple ordinari
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
L’AJUNTAMENT DE
LLANÇÀ DE DATA 2-10
10-2017
A la Casa Consistorial de Llançà, essent
e
nt les dinou hores del dia dos d’octubre
d
de dos mil disset, es reuneix l’Ajuntament Ple, en primera convocatòria, a
l´objecte de celebrar sessió pública ordinària.
Sota la presidència de l’Alcalde, Sr. Pere Vila i Fulcarà, assisteixen els regidors
i les regidores que a continuació s’indiquen:
Sr. Joan C. Mora i Torrent, Sr. Juan José Serrán i Báez, Sra. Sònia Sarola i
Vilà, Sra. Sònia López i Mallol, Sr. Francesc Guisset i Lagresa, Sra. Sílvia
Barris i Roca, Sr. Guillem Cusí i Batlle, Sr. Simon Calsina i Comorera, Sra.
Anna Giralt i García,
a, Sr. Claudio Grande i Hernández.
Assisteix com a Secretari, el Sr. Carles Fita i Alegre, titular de la Corporació.
L’Alcalde declara obert l’acte i tot seguit s’entra en l’ordre del dia.
1.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta
l
anterior, de data 31
1-07-2017.
L’Alcalde demana si es pot aprovar l’acta de la
l sessió anterior, de data
dat 31-72017 de
e juny de 2017, que ha estat repartida amb anterioritat junt amb la
convocatòria.
Intervé el portaveu del grup municipal d’ERC-AM,
d’ERC
Sr. Guillem Cusí, demanant
que es revisi el redactat de la seva pregunta sobre la portada d’aigua
d’ai
perquè
creu que hi ha divergències i demana que es revisi el text transcrit i si es pot
aprovar en la propera sessió.
L’Alcalde
’Alcalde indica que vingui un dia i ho faci amb el Secretari i, si s’escau, es
deixa el punt sobre la taula.
2.- Aprovació provisional de la Modificació d’Ordenances Fiscals per al
2018
El Regidor de l’Àrea, Sr. Francesc Guisset, explica que bàsicament
ament per ajustarajustar
les al cost del servei i la nova situació econòmica de l’ajuntament, es
modifiquen la General de gestió, recaptació i inspecció dels ingressos
municipals de dret públic per a l’exercici 2018, en què s’ajusta el calendari
fiscal,, les trameses bancàries als dies hàbils; la d’ Impost de béns Immobles,
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es rebaixa mig punt de l’IBI del 0,64 al 0,63.5 i es considera que es deixarà de
recaptar uns 30.000 €; després la taxa
t
de recollida d’escombra
aries es veuen
obligat a incrementar-la
la el 15% degut a l’augment de canvis de tarifes del
CCAE per la nova planta de l’abocador. Es tracta l’augment
’augment de taxa per evitar
dèficits
ficits tot i que els càlculs s’estima que l’increment
l
de costos será del 45-48%,
45
però han cregut necessari que aquest cost s’incrementi prudencialment el 15%.
Finalment la prestació en el Servei del Centre
C
d’atenció diürna,, on es recull el
supòsit que no hi era, el dinar per a no usuaris, de les 13h a les 14:30h amb un
preu de 7 €. Seguidament
guidament llegeix el text del dictamen.
Intervé el Sr. Guillem Cusí, del grup municipal ERC-AM,
ERC AM, indicant l’abstenció en
el vot atès que estudiaran bé l’expedient en el període d’exposició pública i les
possibles al.legacions que es puguin presentar.
El Sr. Claudio Grande,, del grup municipal APL, manifesta que s’abstindrà.
Amb set vots a favor, dels grups municipals PDeCAT
PDeCAT i PSC-CP;
PSC
i quatre
abstencions, dels grups municipals ERC-AM
ERC
i APL, s’aprova:
El Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en els seus article 15 a 19,
estableix el procediment
iment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances
Fiscals reguladores dels tributs locals.
D’acord amb l’article 16.1 del text legal esmentat, les Ordenances Fiscals
contindran, com a mínim, la determinació dels elements tributaris, el règim de
declaració
ració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.
Les Ordenances Fiscals han de complir la doble funció de servir com a norma
fonamental de gestió de tributs locals i a la vegada comunicació informativa
amb els ciutadans. Per tal que, efectivament, les Ordenances compleixin
aquestes funcions és necessari adaptar-les
adaptar les puntualment a les modificacions
significatives que puguin tenir lloc tant en el món jurídic com en el món
econòmic.
Pel que fa a les taxes de prestació de serveis públics o realització d’activitats
administratives de competència local, que s’imposen, ordenen o es modifiquen,
l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost
previsible del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article
24.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004.
En relació a la Memòria del President de la Comissió Informativa d’Hisenda,
així com l’informe d’Intervenció, les modificacions vénen determinades,
majoritàriament, per:
a) Ajustar tipus impositius i increments
i
de tarifes per ajustar-ho
ho a nous
costos dels
Serveis.
b) Introducció de supòsits que anteriorment no es regulaven.
S’ha emès informe sobre la legislació aplicable en el sentit que consta dins de
l’expedient.
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Per tot això, aquest Ple municipal ACORDA:
Primer.- APROVAR provisionalment per a l’exercici 2018 i següents la
modificació de les Ordenances Fiscals que a continuació es relacionen, d’acord
amb els annexos obrants en l’expedient:
1.1.- General de gestió, recaptació i inspecció dels ingressos municipals de dret
públic per a l’exercici 2018.
2.1.- Impost de béns Immobles.
4.7.- Taxa de recollida d’escombraries
4.21- Taxa per la prestació de serveis i activitats del “Centre de serveis i
acolliment diürn”
Segon.- EXPOSAR al públic el present
present acord durant el termini de trenta dies
hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició
al Butlletí Oficial de la Província. Durant aquest període, els interessats podran
examinar l’expedient i presentar les reclamacions
reclamacions que estimin oportunes.
De no produir-se
se reclamacions, es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província
els acords elevats a definitius i el text íntegre de la part modificada de les
Ordenances, que entraran en vigor el primer de gener de 2018, i que regiran
mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.

3.- Precs i preguntes
No se’n presenten ja que es va pactar entre tots els grups municipals que es
presentarien
sentarien en una propera sessió, atesos els fets de la setmana passada.
passada
4.- Moció urgent de condemna a la brutalitat policial de l’Estat a Catalunya
L’Alcalde manifesta que amb motiu dels fets d’ahir a Catalunya, el grup d’ERCd’ERC
AM ha presentat una Moció i proposa que es voti la urgència d’incloure-la
d’incloure
en
l’Ordre del dia.
Per unanimitat s’aprova
’aprova incloure la Moció urgent de condemna a la brutalitat
policial de l’Estat a Catalunya.
El Portaveu del grup municipal d’ERC-AM
d’ERC
llegeix la Moció.
Es proposa l’esmena de la Moció, en l’apartat segon de la part dispositiva, on
diu “danys materials”, afegir-hi:
afegir
danys materials “i personals”.
Per unanimitat, dels grups municipals PDeCAT, PSC-CP,
PSC CP, ERC-AM
ERC
i APL,
s’aprova la Moció amb l’esmena incorporada:
incorporada
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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El diumenge 1 d’octubre de 2017 passarà a la història a Catalunya per la
vergonya d’un Estat espanyol repressor que ha exercit una dura violència
desproporcionada davant d’una ciutadania absolutament indefensa. Però
sobretot restarà en els nostres cors i en la nostra memòria per l’actitud cívica,
serena, coratjosa, pacífica i persistent
persistent d’uns ciutadans i ciutadanes que van
sortir a votar i exercir la democràcia malgrat les amenaces i l’estat de setge i
por.
Condemnem de forma enèrgica, alta i clara tota la violència generada per
l’Estat espanyol, emparat pel seu Govern, contra veïns i veïnes dels nostres
pobles i ciutats que el que volien és decidir i exercir la democràcia. Les gairebé
900 persones ferides registrades a mans de la brutalitat policial, dos d’elles en
estat molt greu, la vulneració de drets fonamentals i les imatges
imatges d’agressions,
repressió sense contemplacions i violència, no cauran mai en l’oblit. Els danys
materials que els cossos de seguretat han causat en edificis i a l’espai públic
han de ser rescabalats. L’actuació ha estat dictada pel govern de l’Estat, que
n’és el responsable últim, i que n’haurà d’assumir les conseqüències.
Al mateix temps, reconeixem i agraïm profundament l’actitud i el comportament
dels més de 2 milions de persones que el dia 1 d’octubre es van expressar a
les urnes, i una especial menció
menció als qui se’ls va usurpar el vot. La seva valentia,
compromís i fortalesa exercint el dret a vot, oposant resistència pacífica, fent
costat a la gent que volia votar i no caient en la provocació de les forces de
seguretat espanyoles, sota un estat de setge
setge i por, són el reflex d’una societat
madura, pacífica i plenament democràtica. Un reconeixement a tots els votants,
a tots els voluntaris, i alcaldes i alcaldesses, electes locals i treballadors públics
que van fer possible que es pogués votar.
Exigim el suport de les institucions europees i de la comunitat internacional que
no pot continuar mirant cap a un altre costat i fent veure que a Catalunya no ha
passat res. Les imatges del que vam viure l’1 d’octubre estan a tots els mitjans
internacionals i sobre
e la taula de totes les cancelleries. Ha quedat clar que els
catalans tenim dret a decidir el nostre futur i que l’Estat espanyol ha intentat
reprimir, sense èxit, la voluntat del poble català.
Finalment, deixem clar que els municipis catalans i els seus càrrecs electes
serem fidels al compromís de la gent i a allò que decideixin les institucions
catalanes, Govern català i Parlament de Catalunya.
Per tots aquests motius, el Ple de l’Ajuntament de LLançà
ACORDA:
Primer. Mostrar la solidaritat d’aquest Ajuntament
Ajuntament amb els municipis afectats
pels danys provocats per la violència policial i amb les persones que han
resultat ferides com a resultat de la brutalitat en l’actuació desproporcionada
dels cossos de seguretat de l’Estat.
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Segon. Exigir al Ministeri de l’Interior el rescabalament pels danys materials i
personals causats pels cossos de seguretat de l’Estat en la seva actuació
desmesurada a Catalunya.
Tercer. Exigir la dimissió de tots els càrrecs polítics implicats en l’exercici de la
violència d’Estat
at i de la vulneració dels drets humans a Catalunya.
Quart. Exigim la retirada immediata del efectius policials dels cossos de l’Estat
que van ser destinats a Catalunya per reprimir el referèndum i que encara hi
romanen.
Cinquè. Comunicar aquest acord a l’Associació Catalana de Municipis,
l’Associació de Municipis per la Independència, al Ministeri de l’Interior, la
Delegació del Govern espanyol a Catalunya i la Subdelegació corresponent.
I no havent méss assumptes a tractar, pel
pel Sr. Alcalde es dóna per acabada
a
la
sessió a les dinou
ou hores i vint minuts de la tarda, i agraeix l’assistència al
públic. De la sessió s’estén la present acta que, després de llegida i aprovada,
signen electrònicament l’Alcalde i el Secretari mitjançant certificació que consta
a l’expedient.

