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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
LLANÇÀ DE DATA 29-07-2013
A la Casa Consistorial de Llançà, essent les dinou hores del dia vint-i-nou de
juliol de dos mil tretze, es reuneix l´Ajuntament Ple, en primera convocatòria,
sota la presidència de l’Alcalde, Sr. Pere Vila i Fulcarà.
Assisteixen els regidors i les regidores que a continuació s´indica, a l´objecte
de celebrar sessió pública ordinària:
Assistents: Sr. Joan C. Mora i Torrent, Sra. Núria Escarpanter i Olivet, Sra.
Assumpció Ministral i Dardé, Sr. Joaquim González i Rodríguez, Sr. Joan
Carles Subirats i Baró, Sr. Jordi Vilà i Baró, Sr. Francesc Guisset i Lagresa,
Sra. Sílvia Barris i Roca, Sr. Guillem Cusí i Batlle, Sr. Josep Ortiz de Zárate i
Perals i la Sra. Anna Mª Pujol i Llosa.
Excusa la seva absència el Sr. Narcís Noguera i Negre.
Actua com a Secretari el Sr. Carles Fita i Alegre, titular de la Corporació.
L’Alcalde declara obert l’acte i seguidament s’entra a conèixer els assumptes
inclosos en l’ordre del dia:
1.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior.
L’Alcalde demana si cal llegir l’acta de la sessió anterior, de data 10 de juny de
2013, que ha estat repartida amb anterioritat junt amb la convocatòria.
Per unanimitat s’aprova l’acta del Ple ordinari de data 10 de juny de 2013,
sense esmenes.
2.- Conveni d’ampliació de delegacions a XALOC
La Regidora de l’Àrea, Sra. Núria Escarpanter, explica que es tracta de la
delegació de competències a XALOC per a la gestió i la recaptació de les
sancions a conductors estrangers. L’Ajuntament ja la té delegada per a les
sancions de conductors nacionals i com que està satisfet, i com que era difícil
de cobrar els estrangers, se’ls delega com ja han fet catorze ajuntaments
propers i que els han dipositat la confiança per aquesta gestió. Pel que fa a les
preguntes de la Comissió Informativa, XALOC es queda el 20 % en període
voluntari, el 28% en període executiu i en el cas dels estrangers serà del 43 %.

Seguidament llegeix el text dictamen.
Fa ús de la paraula el Sr. Francesc Guisset, del grup municipal socialista,
demanant aclariments sobre els percentatges que cobra XALOC i l’empresa
col.laboradora; tot i que els sembla que el 43 % és un pèl elevat, votaran a
favor perquè hi ha la possibilitat de cobrar aquelles sancions.
El Sr. Guillem Cusí, del grup municipal ULL-AM, pregunta si l’estipulació dels
preus, és seguint uns barems, número d’habitants, de multes que es gestionen
etc.
La Sra. Escarpanter respon que el que es vol al final és recaptar aquestes
multes i que si s’aprova l’adhesió al conveni s’ha de dir que els Agents treballen
amb PDA i la denúncia va directament carregada, i aquest preu ve estipulat per
conveni.
El Sr. Ortiz de Zárate, del grup municipal BMC, manifesta que és una bona
cosa. Des de que es va signar el conveni amb XALOC, es cobra més que
abans i evidentment amb els estrangers era impossible cobrar sense el conveni
i prefereix que l’Ajuntament recapti el 57% que no pas res.
La Sra. Pujol, del grup municipal d’ICV, diu que ho sent però porta la contrària i
votaran en contra pel 43% que troben abusiu i pel sistema de les PDA que la
gent no pot presentar al.legacions.
La Sra. Escarpanter puntualitza que les al.legacions poden presentar-se
igualment, la diferencia és que quan hi ha la denúncia directament es tramet a
XALOC però la persona sancionada pot presentar al.legacions, altra cosa és
que s’estimin o no.
La Sra. Pujol replica que Llançà al ser un municipi turístic, sembla que es vol
recaptar i ho entén, i que ara amb les PDA, no acaba de veure-ho clar i la
prudència la fa votar en contra.
Amb onze vots a favor, dels grups municipals de CiU, PSC-PM, ULL-AM i
BMC; i un vot en contra, del grup municipal d’IC-V, s’aprova:
La FEMP ha adjudicat un servei de gestió de cobraments de sancions en
matèria de trànsit per a conductors i infractors amb domicili fora d’Espanya que
es realitza mitjançant Nivi Gestiones España SL, empresa adjudicatària del
servei.
La Diputació de Girona s’ha adherit a aquest servei, cosa que traslladen als
Ajuntaments amb competències delegades al Xaloc, per tal d’estudiar
l’ampliació de competències en aquest sentit.
La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, (en
endavant LRBRL), article 36.1.a), atribueix a les Diputacions la competència,
entre d’altres, d’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als
municipis. En el mateix sentit, l’article 4.1.d) de la Llei 30/1992, de 26 de

novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment
administratiu comú, (en endavant LPAC) estableix que les administracions
públiques prestaran, en l’àmbit propi, la cooperació i assistència actives que
altres administracions poguessin sol·licitar per a l’eficaç exercici de les seves
competències.
L’article 7 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, (en endavant TRLRHL), concreta
aquesta assistència disposant que les entitats locals podran delegar en altres
entitats locals, en el territori de les quals estiguin integrades, les facultats de
gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs i dels restants ingressos de
Dret públic que la mateixa Llei els atribueix.
En sessió plenària de 2 de desembre de 2009, l’Ajuntament de Llançà va
delegar la gestió i recaptació en voluntària i executiva de les sancions en
matèria de trànsit a l’organisme autònom de la Diputació de Girona –XALOC,
Aquest organisme ha signat un conveni amb la Federació Estatal de Municipis i
Províncies per tal de millorar la recaptació de les sancions en matèria de trànsit
imposades a vehicles amb matrícula estrangera i/o conductors amb domicili a
l’estranger. Per tal que sigui aplicable aquesta millora a la recaptació de les
sancions del municipi de Llançà, correspon modificar el conveni de delegació
existent.
S’ha emès informe favorable de la Intervenció que consta dins l’expedient.
Per tot això, el Ple municipal ACORDA
Primer.- Ampliar la delegació per a la tramitació d’expedients sancionadors en
matèria de trànsit, incorporant-hi la tramitació de les infraccions comeses en el
municipi per vehicles amb matrícula estrangera i/o conductors i infractors amb
domicili fora d’Espanya, pel mateix període, vigència i condicions de la
delegació inicial aprovada pel Ple municipal en sessió celebrada el 2 de
desembre de 2009.
Segon.- Autoritzar a NIVI GESTIONES ESPAÑA SL, entitat adjudicatària del
Servei que ofereix la Federació Espanyola de Municipis i Províncies als seus
associats per a la gestió de cobraments a l’estranger de sancions en matèria de
trànsit a titulars i conductors de vehicles amb domicili fora d’Espanya, a recavar
les dades necessàries i indispensables per a la tramitació dels expedients
sancionadors per les infraccions comeses en el municipi de Llançà, en virtut del
conveni subscrit entre Xaloc i la FEMP.
Tercer.- Establir una compensació econòmica per la prestació dels serveis que
es derivin de l’ampliació que contempla el present acord que consistirà en el
pagament dels imports especificats a l’Ordenança Fiscal de prestació de
serveis encomanats a XALOC, Xarxa Local de Tributs, de la Diputació de
Girona.
Quart.- Per a la realització i execució de les funcions delegades, la Diputació
de Girona s’atendrà a la normativa general aplicable, així com a la normativa

interna dictada per aquesta, en virtut del que preveu l’article 7.3 de la TRLRHL,
i de les seves pròpies facultats d’autoorganització per a la gestió dels serveis
atribuïts.
Cinquè.- Notificar el present acord a la Diputació de Girona perquè procedeixi
a l’acceptació de l’ampliació de la delegació conferida.
Sisè.- La Diputació de Girona, una vegada hagi acceptat l’ampliació de la
delegació que s’atorga, publicarà el present acord al Butlletí Oficial de la
Província de Girona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya per a
general coneixement, en compliment d’allò que disposa l’article 7.2 del
TRLRHL.
Setè.- Facultar al Sr. Alcalde de l’Ajuntament de Llançà, Sr. Pere Vila i Fulcarà
per a la formalització d’aquells documents que siguin necessaris per l’execució
o desenvolupament del present acord.
3.- Moció: Adhesió al Pacte Nacional pel Dret a Decidir.
L’Alcalde llegeix la Moció que han presentat conjuntament els grups municipals
de CiU, ULL-AM i BMC, tal i com es va acordar a la Comissió Informativa
Permanent i on es recull el que deien les tres Mocions presentades
separadament.
Intervé el Sr. Guisset, del grup municipal socialista, dient que no poden votar en
contra d’un exercici democràtic i votaran a favor.
Per unanimitat, s’aprova:
El poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifestat
democràticament la voluntat d’autogovernar-se, amb l’objectiu de millorar el
progrés, el benestar i la igualtat d’oportunitats de tota la ciutadania, i per
reforçar la cultura pròpia i la seva identitat col·lectiva.
Davant l’actual situació de bloqueig polític, financer, social, cultural i lingüístic
de Catalunya en el sí de l’Estat Espanyol, el poble de Catalunya i les seves
institucions han expressat la voluntat de decidir el seu futur polític a través de
diverses formes: les manifestacions massives del 10 de juliol de 2010 sota el
lema «Som una Nació, nosaltres decidim» i la de l’11 de setembre de 2012 sota
el lema «Catalunya nou Estat d’Europa»; la resolució del Parlament de
Catalunya el 27 de setembre de 2012 constatant la necessitat que el poble de
Catalunya pogués determinar lliurement i democràticament el seu futur
col·lectiu mitjançant una consulta; o la Declaració de sobirania i el dret a decidir
del poble de Catalunya adoptada pel Parlament el 23 de gener de 2013.
Vivim moments d’incertesa, en un context de crisi i retallades, de
desmantellament de l’estat del benestar i sempre, però ara de manera especial,
el municipalisme ha demostrat al llarg dels més de 30 anys de recuperació
democràtica ser la institució que des de la proximitat dóna resposta a les
necessitats de la seva ciutadania, més enllà del seu marc competencial i; amb

la seva activitat quotidiana ser referent i indispensable en la construcció
nacional.
El passat 6 de maig de 2013, el President Mas, en la cimera per al dret a
decidir, va manifestar la voluntat del Govern de la Generalitat de constituir el
Pacte Nacional pel Dret a Decidir, punt de trobada i de participació de tots els
agents i institucions catalanes que ha de permetre garantir un procés
democràtic, transparent, de respecte de la pluralitat d’opcions a través de la
deliberació i diàleg en el si de la societat catalana, amb l’objectiu que el
pronunciament que resulti de l’exercici del dret a decidir sigui l’expressió
majoritària de la voluntat popular.
Finalment, el 26 de juny de 2013 s’ha constituït el Pacte Nacional pel Dret a
Decidir, com expressió d’un dels principis fonamentals de tota democràcia:
donar l'opció al poble de Catalunya de decidir el seu futur. A l’acte de
constitució hi han assistit representants de les institucions més representatives
del país, del món local, dels agents econòmics i socials, de les entitats culturals
i cíviques i de les forces polítiques favorables a l’exercici del dret a decidir i de
la celebració d’una consulta sobre el futur polític de Catalunya, més enllà de la
seva posició final.
Per tot això, el Ple municipal acorda:
Primer.- Adherir-se al Pacte Nacional pel Dret a Decidir mitjançant la
plataforma www.dretadecidir.cat amb la voluntat de treballar pels objectius que
es proposa.
Segon.- Promoure que els agents econòmics i socials i les entitats culturals i
cíviques del municipi s’adhereixin al Pacte Nacional pel Dret a Decidir i
participin de forma activa en aquest procés democràtic de l'exercici del dret a
decidir i de la celebració d'una consulta sobre el futur polític de Catalunya.
Tercer.- Enviar aquesta moció a la Presidència del Parlament de Catalunya, a
tots els grups amb representació en aquesta cambra, la Presidència del
Govern de la Generalitat de Catalunya, a la Federació de Municipis de
Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, al Consell de Governs Locals i
a l’Associació de Municipis per la Independència i fer-ne difusió a la pàgina web
municipal.
4.- Moció: en defensa dels Drets dels Vianants.
La Regidora Sra. Anna M. Pujol, del grup municipal d’IC-V, llegeix la Moció.
La Sra. Sílvia Barris, del grup municipal socialista, diu que votaran a favor i
manifesta que el seu grup també ha tractat anteriorment temes importants el
tema de voreres com la de l’Av. Europa, davant l’antic Kroac i l’aparcament de
les escoles, podent afegir-se a la Moció i que aquestes accions es duguin a
terme i es compleixin si es voten.
El Sr. Guillem Cusí, del grup municipal ULL-AM, indica el seu vot a favor.

El Sr. Ortiz de Zárate, del grup municipal BMC, manifesta que voten a favor i
pregunta si a l’Ajuntament no hi havia ja un Pla de Mobilitat.
L’Alcalde explica que es tractava d’un Pla de circulació general.
El Sr. Joan C. Mora, del grup municipal de CiU, fa ús de la paraula dient que
voten a favor i que s’ampliarà la feina ja feta i la informació de què es disposa
sobre el casc antic, zones de vianants les tardes, hi ha informe policial i afegint
la informació que ara es proposa.
L’Alcalde replica la Sra. Barris, dient que cada dos mesos se celebren Plens on
hi ha Mocions. L’equip de govern gairebé cada setmana fa Juntes de Govern i
això genera feina, i el dia a dia a l’Ajuntament es rep molta gent. No vol que
dubtin que totes les Mocions s’acabaran executant. El GMS ha d’entendre que
hi ha un ordre de prioritats i ordre pressupostari, l’equip de govern té una
graella de feina i el que acorda el Ple també s’hi afegeix. L’Alcalde conclou que
té clara la sobirania del Ple i s’ha de complir per sobre de tot i tot arribarà.
Per unanimitat s’aprova:
La Carta Europea dels Drets dels Vianants diu:
Els vianants tenen dret a viure en un ambient sa i a gaudir lliurement de l’espai
públic en les condicions de seguretat adequades a la seva salut física i
psicològica.
Els vianants tenen dret a viure en centres urbans o rurals organitzats a escala
humana, i no de l’automòbil, i a disposar d’infraestructures a les quals puguin
accedir fàcilment a peu o amb bicicleta.
Els infants, la gent gran i les persones incapacitades tenen dret a viure en un
poble que constituexi un lloc de socialització i no d’empitjorament de la seva
situació de feblesa.
Els vianants tenen dret particularment :
Al respecte dels límits considerats científicament suportables de les emissions
químiques i acústiques dels vehicles de motor.
A la limitació de la velocitat mitjançant una reforma estructural dels carrers i les
cruïlles, amb l’ajuda d’illots, que faci que els automobilistes hi disminueixin la
velocitat i s’hi garanteixi el trànsit dels vianants i les bicicletes.
A la implantació de carrils per a bicicletes a tot el centre urbà.
A la disposició d’àrees d’aparcament que no incideixin en la mobilitat dels
vianants ni en la possibilitat de gaudir dels valors arquitectònics.
L’Administració pública ha de procurar que la ciutadania rebi tota la informació
necessària sobre els drets dels vianants, pels canals adequats i a partir dels
primers nivells d’ensenyament escolar.
John Butcher, fundador de Walk 21, comença la Carta Internacional del
Caminar així: “Caminar és la primera cosa que vol fer un nen i la darrera que
una persona gran vol renunciar” .
Atès que el Parlament de Catalunya ha ratificat i s’ha adherit a la Carta
Internacional del Caminar.

Atès que Llança no disposa de cap Pla de Mobilitat, i que l’absència d’aquest
Pla fa que s’agreugi la situació de feblesa dels infants, gent gran i vianants en
general .
Atès que la manca d’aquest Pla fa que molts automobilistes creguin “que la
calle es suya” i de ningú més, i que ells són la prioritat.
És per tot això que el Ple de l’Ajuntament acorda:
Primer: Ratificar i adherir-se a la Carta Internacional del Caminar.
Segon: Senyalització de la velocitat en casc urbà a 30.
Tercer: Destinar partida pressupostaria als pressupostos del 2014 per la
realització del Pla de Mobilitat.
Quart: Participació ciutadana en l’elaboració del Pla.
Cinquè: Implantació d’aquest Pla el mes de Maig del 2014.
5.- Moció: oposició al tancament del Centre de Fauna Salvatge dels
Aiguamolls de l'Empordà.
La Regidora Sra. Anna M. Pujol, del grup municipal d’IC-V, llegeix la Moció.
El Sr. Guisset, del grup municipal socialista, expressa el vot a favor perquè tot i
que s’ha dit públicament que no es tanca, es tracta d’una operació de
maquillatge i que l’ERO reduirà de tres a un treballador, i reduir els recursos
humans afectarà la funcionalitat del centre.
El Sr. Cusí, del grup municipal ULL-AM, indica el vot favorable.
El Sr. Ortiz de Zárate, del grup municipal BMC, manifesta que votaran a favor.
El Sr. Mora, del grup municipal de CiU, diu que s’abstindran en la votació.
Amb cinc vots a favor, dels grups municipals d’ICV, PSC-PM, ULL-AM i BMC; i
set abstencions, del grup municipal de CiU, s’aprova:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Des del 1984, el Centre de Fauna dels Aiguamolls de l’Empordà, depenent
actualment del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca , Alimentació i
Medi Natural (DAAM), atén els exemplars de fauna autòctona salvatge de les
comarques gironines, formant part de la xarxa pública de centres de fauna
salvatge de Catalunya.
La tasca del Centre no es limita únicament a la recuperació i posterior
alliberament de la fauna autòctona al medi, sinó que també realitza tasques
d’investigació, educació ambiental, divulgació, estudis epidemiològics
relacionats amb la salut pública i control d’espècies invasores.
El nombre d'ingressos en el Centre s'ha incrementat fins a apropar-se als 1000

exemplars actuals, amb una taxa de recuperació equiparable a la resta de
centres de fauna de Catalunya, tot i la mancança d'infraestructures i de
personal.
Actualment l'empresa pública Forestal Catalana S.A. gestiona aquest
equipament públic, tot i que el Centre fou creat per la IAEDEN i posteriorment
sostingut per la Fundació Roger Burlet.
L'empresa Forestal Catalana S.A. ha anunciat un nou ERO, que afecta la
totalitat dels treballadors d'aquest Centre. Aquest ERO ha servit d'excusa al
DAAM per tancar el Centre de Fauna dels Aiguamolls.
Les conseqüències d'aquest tancament són:
• Les comarques gironines serà l'única zona del Principat sense centre de
fauna salvatge, tot i que compta amb el major percentatge d'espècies
protegides de Catalunya.
• Disminuirà el percentatge de recuperació de fauna.
• Desatenció de la fauna salvatge amenaçada.
• Pèrdua de seguiment i control de malalties potencialment perilloses pels
humans (grip aviar, ràbia...)
• La finalització de projectes educatius claus per la conservació de la
fauna autòctona.
• La finalització de tasques de control d'espècies invasores.
• Pèrdua de tres llocs de treball.
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament de Llançà ACORDA:
Primer.- Instar a la Generalitat de Catalunya i en concret al Departament
d'Agricultura, Ramaderia, Pesca , Alimentació i Medi Natural, a no fer efectiu el
tancament del Centre de Fauna Salvatge dels Aiguamolls de l'Empordà,
buscant les alternatives necessàries per garantir els recursos humans i
econòmics suficients per al correcte funcionament del Centre
Segon.- Adherint-se al Manifest NO DEIXAREM QUE TANQUI EL CENTRE
DE FAUNA de la IAEDEN.
Tercer .- Difondre, proposar i recolzar les mobilitzacions contra el tancament
del centre, i incentivar als ciutadans del municipi a participar a dites
mobilitzacions a tal efecte.
Quart.- Trametre aquests acords de la present moció, juntament amb una
certificació literal de la seva aprovació, a l’Honorable Sr. Josep Maria Pelegrí i
Aixut, conseller d' Agricultura, Ramaderia, Pesca , Alimentació i Medi Natural
de la Generalitat de Catalunya; al Director General de medi natural i
biodiversitat de DAMM el Sr. Antoni Trasobares; A la Federació de Municipis de
Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, convidant així a
tots els Ajuntaments a sumar-me a aquesta iniciativa; i per últim, es procedirà a
enviar còpia d’aquests acords al mail de la campanya de la IAEDEN, promotora
d’aquesta iniciativa (centredefauna@gmail.com) .
6.- Moció: suport als clubs i entitats esportives catalanes davant l’acció
d’inspecció de Treball.

El Regidor Sr. Guillem Cusí, del grup municipal ULL-AM, llegeix la Moció.
Fa ús de la paraula el Sr. Guisset, del grup municipal socialista, dient que
s’abstindran perquè consideren que no és un problema de regulació legal, la
legislació és clara i està explicitada, el problema que veuen és de l’aplicació o
praxis que hi ha. El problema és que darrera el voluntariat també s’han fet abús
de gent que realment no exerceix les activitats voluntàriament i realment hi ha
una prestació laboral. El que proposa la Moció és la suspensió de les
inspeccions de Treball, però caldria saber quines activitats realment es presten,
si hi ha prestació laboral o de quin tipus; és un problema de picaresca i entenen
que s’han d’abstenir, tot i que dóna la raó al fet que s’ha de preservar el
voluntariat de l’esport i la bona voluntat d’aquest personal.
El Sr. Ortiz de Zárate, del grup municipal BMC, manifesta que s’abstindran per
motius com els que ha esmentat el Sr. Guisset; també diu que és conegut que
hi ha gent que fa voluntariat i estan cobrant i, per tant, haurien de tributar a la
Seguretat Social.
Intervé la Sra. Anna M. Pujol, del grup municipal d’IC-V, dient que votaran a
favor i llegeix textualment una proposició no de Llei:
“A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo
parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL presenta la
siguiente Proposición no de ley sobre la situación de los colaboradores en
entidades deportivas sin ánimo de lucro, para su debate en la comisión de
Empleo y Seguridad Social.
Para el desarrollo de la actividad de las entidades deportivas es necesaria la
participación de colaboradores como entrenadores, árbitros, preparadores
físicos, monitores, encargados de material, etc. que dedican unas horas
semanales para la entidad. Las entidades deportivas sin ánimo de lucro han
tenido como una práctica habitual la compensación económica para cubrir los
gastos que origina a la persona colaboradora la realización de la actividad
deportiva.
Ante las inspecciones de Empleo y Seguridad Social que están recibiendo los
clubes y entidades deportivas como consecuencia de la actividad de los
monitores, entrenadores y árbitros no profesionales y las consecuencias que
ello está comportando para la viabilidad del sector de deporte de base y
promoción, se considera imprescindible adoptar una serie de medidas que
aclaren la situación y status del personal colaborador.
Hay que aclarar, facilitar y adecuar las obligaciones que deben cumplir las
entidades para garantizar la supervivencia de las entidades del deporte
amateur, fundamentales para el fomento de la práctica deportiva desde sus
vertientes educativas, de promoción de hábitos saludables y de cohesión
social. Es necesario por tanto adoptar medidas que permitan hacer compatible

los derechos de estas personas colaboradoras y el cumplimiento de la
normativa de seguridad social con la supervivencia de los clubes y entidades
Por todo ello, se presenta la siguiente.
PROPOSICIÓN NO DE LEY
El Congreso insta al Gobierno:
1. Adoptar las medidas necesarias a fin y efecto de asegurar que las
retribuciones económicas recibidas por monitores, entrenadores y árbitros para
compensar los gastos a que se ven obligados para desarrollar su actividad no
profesional, no sean considerados como salario y en consecuencia no deban
estar sometidas a la obligación de cotización de seguridad social.
2. Acordar con la Inspección de Empleo y seguridad Social que, hasta que no
se hayan concretado estos cambios, se produzca un período de moratoria en
las referidas inspecciones, a fin i efecto de evitar efectos no deseados y
provocar situaciones de inequidad.”
El Sr. Mora, del grup municipal CiU, expressa el seu vot favorable.
Amb nou vots a favor, dels grups municipals ULL-AM, CiU i IC-V; i tres
abstencions, dels grups municipals PSC-PM i BMC, s’aprova:
El sistema esportiu té una de les seves bases en el “voluntariat”, sense el qual
no es podria entendre l’existència de més de 8.200 clubs, 69 federacions i
600.000 llicències federatives només a Catalunya, que constitueixen la més
ampla xarxa sectorial existent i articula un tramat d’entitats escampat per tot el
país que, que darrera l’activitat específicament esportiva, aplega i desenvolupa
en el sentit més ampli, valors humans, socials i culturals que constitueixen un
patrimoni de valor immesurable.
La significació del voluntariat en el sector esportiu està legalment reconeguda a
l’article 4 de la llei 6/1996 de 15 de gener del Voluntariat al identificar les
activitats esportives com d’interès general. A la vegada, les federacions
esportives esdevenen la màxima expressió qualitativa d’aquesta xarxa
esportiva i, com a tals, són legalment entitats d’utilitat pública i d’interès social.
També els membres associats d’aquesta gran xarxa esportiva, bé a títol
individual bé com entitats -en el cas de les federacions- comparteixen pel fet
d’associar-se la voluntat altruista i d’interès general que defineix el moviment
esportiu.
Darrerament, actuacions de la Inspecció de Treball i de la Seguretat Social
sobre entitats esportives catalanes han aixecat una gran preocupació, tant per
la grau repercussió econòmica que amenaça la supervivència de les mateixes
entitats, com –i sobretot- per la generalització de les mateixes al conjunt del
sistema esportiu al no tenir en compte una clara divisió entre activitats
voluntàries i activitats professionals.
Cal dir que, malgrat l’aprovació de la Llei 6/1996 de 15 de gener de Voluntariat
les previsions legals existents d’exclusions del règim de la seguretat social de
l’Estatut dels Treballadors i de la Llei General de la Seguretat Social són

genèriques, quan no indeterminades, i permeten les més variades
interpretacions d’acord amb la casuística de cada situació.
Més enllà d’actuacions aïllades o esporàdiques determinades per
esdeveniments esportius puntuals, no existeixen criteris clars, ni legals ni
administratius, per a determinar amb seguretat quan comença una relació
laboral o professional, de la qual es derivi l’obligació d’estar afiliat a un o altre
règim de la Seguretat Social o quan, pel contrari, es donen els requisits per
entendre’s que hi ha una clara exclusió d’aquesta obligació d’afiliació atès el
caràcter benèvol del servei.
Aquesta manca de criteris clars fa que l’exclusió al règim de la Seguretat Social
deixi de ser sistemàtica i esdevingui casuística pertorbadora. Així el que seria
l’aplicació d’un sistema normatiu format per un conjunt de factors determinats
legalment es redueix pràcticament a l’existència o no d’un sol criteri: la
retribució pel servei prestat. Aquesta manera d’actuar suposa deixar de costat i
no tenir en compte els altres criteris legals –llibertat, actuació altruista i
solidària, subscripció d’un contracte de voluntariat- que en la seva accepció
més general constitueixen les bases de les relacions de les persones i entitats
que formen el sistema esportiu.
Un sistema esportiu que té innegablement un valor social i cívic que els
ajuntaments no podem deixar perdre. En el dia a dia dels municipis es
comproven els efectes positius que s’aconsegueixen aplicant la justícia social
que es deriva de la tasca universalitzadora realitzada des d’aquests clubs i
entitats, que posteriorment es trasllada a les xarxes socials de barris i, sobretot,
en els segments desafavorits de la societat. L’esport de base, més enllà dels
motius purament saludables, competitius o relacionals, aconsegueix un efecte
sorprenent per compensar les desigualtats econòmiques o socials dels infants i,
per tant, té un efecte reparador i normalitzador que, a la llarga, contribueix a
configurar societats més madures i més equilibrades.
Mantenir viva aquesta estructura d’esport de base és el que permet situar
l’esport català com un dels eixos centrals i referencials que defineixen i
configuren el país, a través de tot l’entramat municipal adreçat sobretot a
infants i joves, i a través de tot l’engranatge de les Federacions, que coordinen i
aglutinen les diverses possibilitats d’aquestes pràctiques de base.
Per tots els motius exposats anteriorment, el Ple de l’Ajuntament acorda:
Primer.- Instar el Govern de l’Estat a adoptar les mesures administratives i
interpretatives necessàries a fi que, d’acord amb les previsions de l’art. 1.3.d de
l’Estatut dels Treballadors, l’article 98.a de la Llei de la Seguretat Social i la Llei
6/1996 de 15 de gener de Voluntariat, es delimitin amb claredat les exclusions
als règims d’afiliació a la seguretat social de les persones que presten serveis
en entitats sense ànim de lucre que persegueixen objectius d’interès general i
són membres de les mateixes, per entendre’s de caràcter benèvol o de
voluntariat.
Segon.- Instar el Govern de l’estat a establir un diàleg amb els principals
subjectes del món esportiu, representat tant per clubs com per federacions, a fi
d’arbitrar l’aplicació del conjunt de criteris legals que siguin d’aplicació a la

realitat del món de l’esport fonamentat en el voluntariat, més enllà de les
relacions professionals existents, tant en el món de l’esport professional com en
el de les entitats multiesportives que, amb una repercussió econòmica
significativa, presten una gran diversitat de serveis.
Tercer.- Instar el Govern de l’Estat a suspendre les actuals actuacions de la
Inspeccció de Treball i de la Seguretat Social fins que, com a resultat d’aquest
diàleg amb el món esportiu, es determinin el conjunt d’indicadors clars que
delimiten i separen una actuació laboral o professional, d’una actuació
benèvola o voluntària.
Quart.- Fer arribar aquest acord a tots els grups parlamentaris del Parlament
de Catalunya i del Congrés espanyol, a la Secretaria General de l’Esport de la
Generalitat de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i a
la Federació de Municipis de Catalunya, així com a la Presidència del Govern
espanyol, al Ministerio de Empleo y Seguridad Social i al Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.
7.- Assumptes urgents
No se’n presenten.
8.- Precs i preguntes
Registre d’entrada núm. 4613
La Sra. Sílvia Barris, com a Regidora del PSC-PM, a l’Ajuntament de Llançà, i per
delegació del seu Portaveu, presenta les següents preguntes, totes elles d’àmbit
local, presentades en anteriors plens i que recull una mica el que li diuen els
llançanencs i no per oposar-se al que fa l’equip de govern:
Ple desembre 2012 i Ple juny 2013
1 - Prec excrements de gossos i neteja viària
Demanàvem que des de l’Ajuntament s’informés a la població que arran
de l’estat de brutícia i excrements de gossos que ens trobem per a tot
arreu, es dugui a terme un control i una vigilància sota sanció
administrativa si no es recullen els excrements dels gossos,embruten o
llencen deixalles, escombraries, residus... en llocs no habilitats i que la
Policia Local sigui inflexible i apliqui les corresponents sancions.
En el Ple es va acordar de fer divulgació a la web i posar cartells en les
cartelleres municipals, fer fulletons...
Ara que comença la temporada d’estiu i la situació s’agreuja , s’han
realitzat aquestes actuacions? Quines converses s’han mantingut amb la
Policia Local per tal de fer complir l’Ordenança municipal?

A data d’avui, no hi ha cap fulletó municipal informatiu. Per quina raó?
Al final acabem essent sempre els mateixos llançanencs que netegem
les nostres voreres i no els serveis municipals. On està la vigilància?
L’Alcalde respon que a la página web de forma expressa no hi és però hi ha
penjada l’Ordenança Municipal que ho recull; l’empresa concessionària encara
no ha publicat els fulletons per un problema d’ells, perquè els logotips i els
missatges no varen convèncer l’equip de govern i es va retirar, i ho tindran les
properes setmanes. Malauradament serà passat l’estiu que és quan fa més
falta; la Policia Local fa la seva feina, que no ho dubtin i de denúncies en
posen. Referent a la darrera frase, com a Alcalde discrepa, si aquest poble el
segle XXI encara ens hem de qüestionar si la brigada fa la seva feina perquè hi
hagi puntuals excrements de gossos o en un lloc concret, no és tota la veritat.
En tot cas li diu que ja que el seu grup municipal socialista considera que no fa
bé la seva feina, ell traslladarà aquesta informació a la Policia i a l’empresa
concessionària FCC.
La Sra. Barris li manifesta que hi ha molts dies a la mateixa hora que la platja
sembla per als gossos i aprofita per preguntar, amb el tema de la Platja, si les
furgonetes dels venedors ambulants està permès que hi estacionin.
L’Alcalde li dóna la raó, realment haurien de descarregar i tornar a marxar,
procurarà regular-ho més insistentment per evitar-hi l’estacionament.
Ple desembre 2011
2- Pregunta asfaltatge i conservació carrers
Es va demanar per què Llançà encara té carrers sense asfaltar i d’altres
sense cap mena de manteniment. S’acordà elaborar un pla d’actuació
pel sanejament de la infraestructura viària i arranjament dels carrers
(amb prioritat els que es troben sense asfaltar), tot assenyalant calendari
d’actuacions, partides pressupostades i compromeses i ajudes i
subvencions a sol·licitar.
Que per les esmentades obres es prengués en consideració la possibilitat
de l’execució directa per part de l’Ajuntament, per tal de donar feina a
empreses i treballadors de Llançà.
Que amb el que paguem els llançanencs en impostos, com a mínim
l’Ajuntament ha de complir amb els mínims de manteniment i conservació
dels vials i carrers de Llançà.
El mes de juliol se’ns fa arribar un informe fet el desembre del 2011.
Quines actuacions encara estan pendents de dur a terme?
L’Alcalde llegeix l’informe emès per l’Arquitecte assessor de l’Ajuntament de
Llançà, en relació als carrers que resten sense pavimentar en el municipi, que
no estiguin inclosos en cap sector de desenvolupament i que són els següents:

els que disposen de Memòria valorada, com són els carrers Almadrava i
Tarragona i Gavines i Eivissa, del sector Les Carboneres, així com el c/ Xiprers,
del Port de Llançà; dels que es disposa de Projecte executiu, com és el c/ Ter,
el tram final del C/ Setcases i accés del c/ Rafael Estela. Finalment hi ha la
relació de carrers en previsió; travessera del c/ Gardissó, 30; Narcís Monturiol,
travessera Pirineu, Montseny, Vallespir, accés al Cementiri Ximblars i tram final
del c/ Penedès.
És vident que en els darrers anys s’ha millorat la urbanització dels següents
carrers no pavimentats: part del carrer Setcases, el carrer Tudela i el seu
travesser, el carrer Llobregat, el carrer Pirineus, la connexió del carrer
Carboneres amb el camí de Ronda prop del carrer Vallès, pàrquing de la Casa
de Cultura, Pàrquing del Port.
També s’han redactat estudis per a la millora de petites reparacions a la via
pública durant els anys 2007, 2009, 2011 i 2013, comportant treballs
d’eliminació de baumes, barreres arquitectòniques, millores de voreres,
barreres de fusta i millores de contenidors.
Que la brigada municipal en la mesura del possible actua periòdicament sobre
la vialitat, millorant puntualment els punts més conflictius en vialitat, zones
verdes i espais lúdic infantils.
També els darrers temps s’han millorat els següents carrers ja pavimentats: del
centre de la Vila des del carrer Unió al carrer Gardissó, els carrers Nicolàs
Salmerón i Muralla, el carrer Castellar, l’Avinguda Mestral, el carrer Comte
Jofre, el carrer Joanot Martorell, part del carrer Grifeu, part de la zona de les
Carboneres, el carrer Cabrafiga i el Colomer, La Coma i Josep Maria de
Sagarra i Avda. Europa i la Carretera de Port de la Selva (aquests dos darrers
a càrrec de la Generalitat de Catalunya), entre d’altres.
La Sra. Barris li demana poder disposar d’aquest informe emès per l’Arquitecte
assessor municipal.
L’Alcalde respon afirmativament.
Fa ús de la paraula el portaveu del grup municipal socialista, Sr. Guisset,
manifestant que vol fer una matisació en el sentit de reprovar l’actitud de l’Alcalde
quan diu que passarà la informació que el grup socialista no està d’acord amb la
feina de FCC o de la Policia Local. Li vol recordar que qui governa és l’Alcalde i per
la qual cosa, qualsevol advertiment a l’empresa concessionària l’ha de fer l’Alcalde
en la seva condició, no perquè el grup municipal socialista com a oposició ho
denunciï en un Ple; li recorda que el Ple és l’acció de govern i el PSC-PM són a
l’oposició; l’equip de govern ha de fer conseqüents advertències, si l’Alcalde es vol
emparar que ho ha dit el grup socialista no hi ha cap problema, però com a oposició
la seva funció és controlar l’acció de govern i quan la Regidora Sra. Barris fa
referència a les platges ho fa perquè és una zona especialment sensible, s’ha
d’estar molt curosos perquè la façana marítima no estigui bruta i no qüestionen que
la Brigada faci o no faci la seva feina, la platja que és l’estendard de Llançà no ha
d’estar amb excrements de gossos. No està d’acord amb el to ni les expressions
que ha fet servir l’Alcalde en la resposta a la Regidora.

L’Alcalde manifesta que no era la seva voluntat, que en tot cas si el grup socialista
ha fet la denuncia, s’ha de ser conseqüent i ja ha dit que la faria extensiva a FCC.
El Sr. Guisset replica que no li fa cap por, l’Alcalde no pot amagar-se o escudar-se
en el que és la seva feina, si hi ha una feina mal feta i es denuncia en el Ple, no pot
dir que és perquè ho ha dit el grup socialista.
L’Alcalde conclou que la queixa la farà procedent de la denúncia del grup municipal
socialista.
Registre d’entrada núm. 4628
La Sra. Anna M. Pujol, portaveu del grup municipal d’ICV presenta les següents
preguntes:
1ª En data 25 de juny , registre d’entrada 3760, el GM d’ICV va sol.licitar
informe de l’arquitecte municipal conforme s’havia executat el punt 2 del
FALLAMOS de la sentència del TSJC núm 754 el 25/10/2012, que diu
“...ordenando al ayuntamiento de Llançà el DERRIBO integro de la
edificación construida”. En data 23 de juliol, registre de sortida 2835
se’ns lliura un informe de l’arquitecte relatiu a l’enderroc íntegre de
l’edificació construida a la ctra de Portbou. El GM d’ICV entén que
aquest informe no dona resposta a la pregunta concreta formulada en
l’escrit del 25 de Juny, pregunta que ara formula en sessió de Ple:
S’ha procedit a l’enderrocament íntegre de l’edificació de la ctra de
Portbou 93 tal com ordena la sentència del TSJC núm 754 del
25/10/2012?
L’Alcalde respon que l’Ajuntament considerava que sí i és evident que els
darrers dies ha arribat un escrit de la part actora, Sra. Soler, en què consideren
que encara queda un tram de forjat sanitari per acabar de treure. L’equip de
govern va requerir la propietat si tenia al.legacions a fer ja que va arribar per via
dels Jutjats i el propietari va manifestar que per ells ja està executat i malgrat
això, si presumptament hi ha el forjat el trauran i a cost seu; això s’ha tramès al
Jutjat perquè digui si realment manca executar la sentència.
La Sra. Pujol pregunta que aleshores mancava l’enderroc íntegre.
L’Alcalde contesta que ells consideraven que sí, però si al final també s’ha de
treure la plataforma on hi havia la casa, ja s’acabarà traient i el Jutjat dirà si
amb això ja està tancada l’execució de la sentència.
2ª La confluència de trànsit a la cruïlla dels carrers Picasso, Parking,
Rafael Estela, Gardissó i Cabrafiga és insuportable pels veïns i vianants.
Aquesta situació ja ha estat denunciada altres vegades per aquest GM.
Durant la temporada d’estiu aquesta situació s’agreuja per l’augment de
vehicles. Ha començat la temporada d’estiu sense el manteniment
necessari de la senyalització, l’estretor de la vorera del carrer Rafael

Estela en aquesta cruïlla comporta un risc de perillositat extrema pels
vianants
És farà alguna actuació urgent per tal d’evitar aquestes situacions de risc
i perillositat pels vianants?
L’Alcalde respon que està d’acord que és un punt complicat, on s’hi han fet
algunes actuacions que no han acabat de resoldre el problema i l’equip de
govern té un projecte que és tota l’entrada del poble i que recollirà una
ordenació de la zona; la Sra. Pujol demana una actuació urgent,
malauradament no podrà ser urgent, es tindrà en compte amb la Policia a veure
si es pot adoptar una mesura de xoc però en tot cas en el futur projecte estaria
resolt.
La Sra. Pujol exposa que hi ha situacions diàries de risc, ella ho ha viscut a la
vora el dissabte passat en què no varen atropellar dues nenes belgues de
miracle, fa temps que aquell tall de la vorera, els caps de setmana és terrible.
Registre d’entrada núm. 4631
El Regidor Sr. Guillem Cusí, del grup municipal Unió Llançanenca - AM (ERC)
formula les següents preguntes:
•

•

•

En el passat ple de 10 de juny, varem preguntar quants processos
judicials hi ha interposats contra aquest ajuntament. El sr. Alcalde ens va
informar de cinc.
En comissió informativa vàrem ser informats que hi havia un contenciós
de les germanes Saula Palomer, pel Pla parcial del sector SUP-1 la
Selva.
Preguem que ens informin de totes les demandes, contenciosos, plets,
etc.
En referència al prec anterior, agrairíem que ens informessin sobre el
contenciós administratiu interposat per les germanes Saula Palomer
contra aquest ajuntament, contra el Pla parcial del sector SUP-1 la
Selva.
Preguem que el regidor/a pertinent ens informi en que consisteix la
modificació del Pla parcial del sector SUP-1 la Selva.

L’Alcalde respon que aquest contenciós no és contra l’Ajuntament, la Sra.
Saula el va interposar contra un acord de la Generalitat de Catalunya,
d’aprovació del Pla Parcial. La Sra. Saula no està d’acord com se li acaba
repartint una zona verda d’ús privat; el Pla Parcial afecta dos propietaris, Sr.
Mercader i Sra. Saula, aquesta va interposar recurs d’alçada a la Generalitat
que va donar el punt de vista final. El recurs el resol a favor de la Sra. Saula i el
terreny privat acabarà ubicat on deia la Sra. Saula. L’Ajuntament trametrà
aquesta figura urbanística el propers mesos, perquè l’aprovació inicial s’ha fet

via Decret ara mancarà la provisional i la definitiva, en tot cas no és una causa
oberta contra l’Ajuntament.
El Sr. Cusí diu que no ho veu directament contra l’Ajuntament, però sí
indirectament perquè es modifica un Pla Parcial, els agradaria saber si hi ha
altres que afectin indirectament la corporació i en el seu funcionament.
L’Alcalde indica que se’ls farà arribar la relació de casos pendents i si n’hi
hagués més els propers dies se’ls faria arribar, aquest en concret és canviar
una zona que estava a 10 metres i posar-la al costat de la finca de la Sra.
Saula.
•

Preguem que el regidor/a pertinent faci valoració dels actes de la Festa
del Carme d’enguany.

L’Alcalde manifesta que l’organització de la festa no ho és per part de
l’Ajuntament, i si demana pels focs, els paga íntegrament l’Ajuntament i diu que
foren espectaculars, per a la resta s’ha de dirigir a la Confraria.
El Sr. Cusí diu que per descomptat que s’hi dirigirà, el que no entenen és que
l’any passat varen fer la mateixa pregunta i l’Alcalde va fer una resposta similar.
El que no entenen és que potser s’hauria de parlar amb la confraria i altres
agents implicats en la festa. Fa 50 anys enrere el barri del Port de Llançà els
pescadors i els pocs llançanencs es podia fer la festa perfectament, avui dia
potser l’Alcalde té una versió oficial del motiu pel qual no han dut a terme la
festa, el seu ball, etc., creu que potser la festa se li ha fet gran a la Confraria i
necessita un cop de mà, necessita altres agents, l’Ajuntament com a
responsable subsidiària dels actes a la població hauria de participar, cercar una
solució perquè una festa major com és la del Carme, amb el renom que té, no
es perdi com ha passat aquest any.
L’Alcalde replica que fa uns tres anys que no es feia el ball de dissabte, pels
fets que tots recorden, que es va reunir una Junta de Seguretat en què va
exposar-se la necessitar de descansar, ja es va fer a causa del lamentable
accident d’un noi; en principi aquests tres any la festa es va fer els divendres i
l’any passat es va reproduir el desastre. L’Ajuntament ha de vetllar per la
seguretat, la gent s’ho passa molt bé però l’endemà els titulars de comerços,
bars, restaurants, cotxes amb danys, habitatges amb brutícia... es queixen i
amb raó. Està d’acord que la festa s’ha de tornar a celebrar però que ha de ser,
com ha parlat amb el Sr. Antoni Negre, que s’ha de reinventar, potser s’ha de
canviar el funcionament, el lloc, la manera d’organitzar-la.. el Sr. Negre
manifesta que cada vegada li costa més trobar voluntaris i si al final es decideix
fer el divendres, l’Alcalde diu que està interessat que la festa se celebri amb
civisme i darrerament no ho era.
El Sr. Cusí manifesta que en certa manera està d’acord però que a totes les
festes majors de pobles poden haver aldarulls o desperfectes, per desgràcia
ocorre però no creu que la solució sigui no celebrar-la, cal buscar solucions i

dialogar amb el Sr. Negre, ell el convida novament a fer-ho i es trobin solucions
al tema dels desperfectes i evitar-los.
La Sra. Pujol intervé per dir que tothom vol parlar amb el Sr. Negre, ella pensa
que la festa del Port s’ha de fer de nou, no per part del Sr. Pere Vila o Sr.
Antoni Negre i quatre o cinc, ha de ser una festa participativa, tothom durant
l’hivern pot anar pensant, no només l’Alcalde i el Patró de la Confraria, si es
tenen ganes, que creu que s’ha de recuperar la Festa, amb participació, amb
opinions de botiguers, de titulars de bars... fent-ho ben fet, entre tots creu que
és importantíssim i perquè funcioni, sembla que la festa sigui només propietat
d’alguns. S’ha de reinventar amb la participació.
El Sr. Cusí replica que per això parlava en la seva intervenció d’altres entitats i
agents
•

En el passat ple del més d’abril es va aprovar la moció contra les
prospeccions d’hidrocarburs. Ha fet aquest ajuntament alguna altra
gestió o acció per intentar revocar les sol·licituds de permisos
d'investigació d'hidrocarburs presentats?

L’Alcalde manifesta que és difícil per manca de potestat Ha tractat amb
Confraries de Pescadors, que li comuniquen l’existència d’inspeccions d’estudi i
d’això, per via Parlament ja s’ha fet la queixa oportuna en el Ministerio de
Administraciones Públicas i del Ministerio de Medio Ambiente.
El Sr. Cusí afegeix que fa la pregunta, i que també ha parlat amb el Sr. Antoni
Negre i el Sr. Paralló, Patró Major de la Confraria del Port de la Selva, i a
l’Alcalde, en la seva condició de Parlamentari vol fer-li arribar la proposta que
ULL-AM–Esquerra Republicana han presentat a la Mesa del Parlament. Una
proposta de resolució per impulsar una moratòria a l’evolució de les tècniques
de prospecció d’hidrocarburs a la zona del Cap de Creus. Demana l’Alcalde
que contacti amb els parlamentaris d’Esquerra, perquè conjuntament i amb
altres partits que s’afegeixin puguin tirar endavant la proposta. També s’ha
presentat la proposta no de Llei en el Congreso de los Diputados i convida
l’Alcalde a fer el mateix, que el grup parlamentari de CiU contacti amb Esquerra
Republicana i puguin treballar conjuntament per arribar a la prohibició de
possibles prospeccions a casa nostra.
•

Segons acord de junta de govern s’ha contractat el servei d’embarcació
de vigilància i rescat a les platges del municipi amb la modificació de
l’apartat 2 de l’acord Primer de l’Annex 3 del conveni per a la cobertura
del servei de salvament i socorrisme a les platges del Port de Llançà i de
Grifeu, per import de 9.799.95 € IVA inclòs, per realitzar el servei del 12
de juliol al 31 d’agost de 2013. Per que s’ha contractat amb posterioritat
a l’inici del servei de socorrisme de platges?

L’Alcalde contesta que els dos darrers anys el servei de barqueig només ha
estat per a casos concrets i enguany s’ha decidit que hi fos des de l’inici, però

el dia 1 de juliol no hi havia conductor amb el permís corresponent i condicionar
la barca amb tots els permisos per navegar ha retardat la posta en marxa.
El Sr. Cusí recorda que l’any passat el seu grup es va queixar per la disminució
de vigilància a les platges. Enguany tampoc no n’hi ha a La Farella, i a Cau del
Llop o direcció a Cap Ras Si passa qualsevol incident és més difícil d’arribar.
Vol denunciar que el tema de la barca és un pedaç fet a última hora potser, no
voldria ser mal pensat, per l’incident de principis de juliol a la zona de la platja
de Les Tonyines, on varen poder morir dues persones i els usuaris dels caiacs
ho varen evitar, pot ocórrer molt sovint, l’Alcalde ho sap i reitera la seva queixa
de l’any passat, el servei de barca ha de ser des de l’inici de temporada i no a
causa d’un incident. El Sr. Cusí manifesta que el seu grup ha dit moltes
vegades que el capítol 2 dels pressupostos s’hauria de disminuir i optimitzar els
recursos humans. Reitera que no es pot reduir la vigilància de salvament i
socorrisme a les platges, al contrari, s’hauria d’ampliar a més platges així com
un servei de barca que es realitzi tota la temporada d’estiu i a totes les platges.
En referència a la sentencia 754 del TSJC sobre el recurs ordinari nº
330/05 del JCA 2 Girona, agrairíem donin resposta a les preguntes
següents:
• L’esmentada sentència en el seu apart final de “FALLAMOS” indica que
s’ha d’executar l’enderrocament de les obres. S’ha dut a terme
l’enderrocament de la totalitat de les obres?
• En quin estat es troben les negociacions per a l’indemnització del Sr
Prat?
El Sr. Cusí diu que la primera pregunta s’ha respost a la Sra. Pujol
anteriorment, tot i això vol afegir que no tan sols hi ha el forjat sanitari que ha
esmentat l’Alcalde sinó que el Sr. Prat abans o després de fer les obres de
nova construcció l’habitatge va construir de manera il.legal o irregular un
soterrani que encara hi és. Demana una revisió pels Serveis Tècnics
municipals.
L’Alcalde manifesta que no té res a veure amb la llicència d’obres de l’habitatge
que hagués fet presumptament un soterrani, ho farà mirar. I quant a la pregunta
d’indemnització, no ha evolucionat, s’ha traslladat el fet a les companyies
d’assegurances i en tot cas, com que la sentència no està executada a dia
d’avui no es parla de xifres ni de negociacions.
Registre d’entrada núm. 4632
El Regidor Sr. Guillem Cusí llegeix els precs que han presentat conjuntament
els Grups municipals del PSC, ICV i ULL-AM (ERC) al Ple de l’Ajuntament :

•

•

Preguem que incloguin a partir del proper Ple totes les propostes que
dugui a terme el govern, per al seu debat en sessió plenària. Així com
els assabentats, dictàmens, decrets d’alcaldia, etc.
Preguem que incloguin a la documentació de convocatòries de les
comissions informatives, tota la documentació que es refereix en el seu
ordre del dia (còpia dels convenis, dictàmens, mocions, etc.)

L’Alcalde manifesta que ja se’ls va contestar que es regeix per la Llei de Bases
de Règim Local, que estableix el que és competència de la Junta de Govern,
així com de les Comissions Informatives i dels Plens. Els Regidors i les
Regidores saben que quan es debaten els temes en Comissió tenen una
setmana i disposen de consulta d’expedients i abans no se’ls pot trametre per
si manca algun document o tràmit fins a la data de celebració. Considera que
en una setmana tenen temps suficient per revisar els expedients que se
sotmeten al Ple.
Intervé el Sr. Guisset, del grup municipal socialista, manifestant que moltes
vegades per motius professionals no estan a la Comissió, demana si es
possible trametre’ls la documentació per mitjans telemàtics per poder estudiarla, amb el compromís de confidencialitat.
L’Alcalde pregunta al Secretari sobre aquesta possibilitat.
El Secretari respon afirmativament.
Fa ús de la paraula Sra. Pujol, del grup municipal d’ICV, dient que demà en el
Parlament es comença a tramitar la Llei de governs locals i la transparència,
potser amb aquesta s’aplicarà i serà una altra cosa, caldrà un canvi que tot això
és molt obsolet.
El Sr. Cusí replica que l’Alcalde s’empara en l’art. 52 de la LRL però han de
tenir en compte que el Ple és el màxim òrgan de govern de l’Ajuntament, en
què els ciutadans poden assistir-hi, i veure com els seus Regidors de govern o
d’oposició poden debatre les propostes, tractar els tems que facin referència al
funcionament i governabilitat de l’Ajuntament. Entenen que no tot s’ha de
debatre pel Ple, només faltaria, els Plens durarien potser massa; el fet és que
delegar-ho tot emparant-se en la Llei en Decrets i en la Junta de Govern no ho
creuen gaire transparent. La transparència no l’apliquen en el Ple, haurien de
tractar-se moltes més coses i veient els ordres del dia de les darreres
sessions, sense les Mocions i els precs i preguntes, no hi ha gaires punts a
tractar; ell més que transparència ho entén com a censura segons definició del
diccionari de la Real Academia, ell manifesta que continuaran denunciant
aquest fet i proposa que es redueixin Decrets d’Alcaldia i acords de Junta de
Govern i que s’incloguin més punts en el Ple.
L’Alcalde demana al Sr. Cusí si algun acord de Junta de Govern o Decret
d’Alcaldia, dels quals ha demanat informació, se li ha donat.

El Sr. Cusí respon que se li ha donat, que tenen l’obligació de fer-ho, però que
és el poble que ha d’estar informat no només els Regidors i les Regidores.
L’Alcalde manifesta que totes les actes de les sessions es pengen en el web
municipal, i reitera dient quines són les competències de la Junta de Govern,
de les Comissions Informatives i dels Plens municipals.
El Sr. Cusí reitera que no delegui tant a la Junta de Govern i Decrets i que es
passin més assumptes pel Ple.
El Sr. Guisset diu que el Sr. Cusí es refereix a tenir més facilitat a l’hora
d’accedir, per exemple als Decrets i no al resum, si és possible, que ho digui el
Secretari, rebre els texts íntegres o fins i tot amb els mètodes digitals i
telemàtics poder rebre un expedient, els que no es dediquen a la política al
100% ho fan en el seu temps lliure i voldrien rebre-ho amb el total compromís,
ja saben quines són les competències que regulen la Llei de procediment local i
no volen discutir-la simplement era accedir més a la documentació municipal
amb més facilitat.
L’Alcalde conclou que ja ho han demostrat moltes vegades, que si es demana
poden consultar els Decrets íntegres i se’ls han facilitat.
El Sr. Guisset diu que els Decrets s’han de consultar personalment, i que ara el
Sr. Secretari ha dit que no hi ha cap problema, aleshores sota el compromís de
confidencialitat, per rebre tots els documents, i també en casos urbanístics o de
procediments judicials es podria digitalitzar, hi ha els formats RAR per
comprimir-los o altres formats.
La Sra. Pujol manifesta que a part de la Llei també hi ha la voluntat política de
fer les coses d’una manera o d’una altra.
Afegeix que amb motiu de la tragèdia de Santiago, ja que estan en sessió
plenària, proposa adoptar un acord de solidaritat.
Per unanimitat de tots els grups municipals, l’Ajuntament de Llançà manifesta el
seu sentit condol a les famílies de les víctimes mortals del greu accident de tren
a Santiago de Compostel.la, així com també trametre el seu suport i escalf a
totes les persones afectades per aquesta tragèdia.
Fa ús de la paraula el Regidor Sr. Joan C. Subirats, manifestant al que ha dit el
Sr. Guisset i referent els temes de transparència en la comunicació, que a
través d’una Moció del grup de l’ULL-AM i del decàleg de bones pràctiques i
comunicació local, l’equip de govern ha fet accions i gestions en els darrers
temps i a dia d’avui l’Ajuntament de Llançà està amb la màxima puntuació de
l’Alt Empordà, amb el 51’22% i en els deu millors municipis de la província de
Girona, i això està penjat en el web i altres mitjans.
La Sra. Pujol manifesta que malgrat el 51% queda molt encara per fer en tema
de transparència, potser no cal estar tan satisfets.
El Sr. Subirats replica que el municipi que segueix és Roses amb el 49% i de la
província el més valorat és Llagostera, que està al 80%.

I sense cap més altre assumpte a tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió a les
vuit hores del vespre, de la qual s’estén la present acta que, després de llegida
i trobada conforme, signen els Regidors i les Regidores assistents amb mi, el
Secretari, que certifico.

