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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE LLANÇÀ
DE DATA 8-10-2018
A la Casa Consistorial de Llançà, essent les dinou hores del dia vuit d’octubre de
2018, 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, Sr. Claudio
Grande i Hernández.
Excusa la seva absència la Sra. Anna Giralt i García.
Assisteix com a Secretari el Sr. Carles Fita i Alegre, titular de la Corporació.
L’Alcalde declara obert l’acte i, abans d’iniciar la sessió vol fer constar que la
setmana passada, en el dia anual de les distincions Viles Florides, en el qual hi
treballa la Regidora Sílvia Barris, aquest any Llançà passava de dues a tres flors
d’honor i la felicita per la feina feta, perquè en un any és molt difícil passar de zero
a tres.
La Sra. Barris ho agreix i manifesta que varen valorar perquè viles florides no és
només flors, sinó també el mobiliari que hi ha i si s’han fet les actuacions que es
varen programar, quin pressupost s’hi ha destinat i les infraestructures per fer-ho.
Tot seguit, s’entra en l’ordre del dia.
1.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior de data 30-07-2018.
L’Alcalde demana si es pot aprovar l’acta de la sessió anterior de data 30 de juliol
de 2018, que ha estat tramesa amb anterioritat junt amb la convocatòria.
Per unanimitat s’aprova l’acta del Ple corresponent a la sessió ordinària de data
30-07-2018.

2.- Donar compte sobre el grau d’execució de les mocions presentades des
de juny de 2018.
L’Alcalde, en compliment de la Moció aprovada en el ple de data 9 d’abril de 2018,
informa del l’estat d’execució de les Mocions aprovades pel Ple des del mes de
juny de 2018:
Mocions aprovades en el Ple de 4-6-2018:
1) Moció de denúncia a la criminalització dels CDR per part de l’aparell de l’Estat
espanyol.
S’han comunicat els acords adoptats als grups polítics al Parlament de Catalunya
i a les entitats municipalistes.
2) Moció en defensa del model sanitari català i la universalització de l’atenció
sanitària.
S’ha donat trasllat d’aquesta moció al Govern de l’Estat espanyol, als grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya, al Departament de Salut, al CatSalut i
a les entitats municipalistes del nostre país (ACM i FMC).
3) Moció per a la defensa dels drets de les dones víctimes d’agressions sexuals.
S’ha comunicat aquest acord als grups polítics al Parlament de Catalunya i a les
entitats municipalistes.
S’ha creat una Comissió de Treball i s’està redactant el Protocol per a la
prevenció i l’abordatge de situacions d’assetjament sexual.
4) Moció per a la protecció del corall vermell al litoral català
S’ha comunicat aquest acord al Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi
Ambient (MAPAMA), a la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la
Generalitat de Catalunya, als grups polítics al Parlament de Catalunya, al Congrés
dels Diputats i al Senat, a les entitats municipalistes i a la Fundació ENT.
S’està treballant amb les escoles i els centres educatius del municipi per a la
sensibilització i la conscienciació del valor ecològic del medi subaquàtic com a
patrimoni natural que cal preservar.
Intervé el Sr. Guillem Cusí, del grup municipal ERC-AM, dient que així s’entén que
tots els acords de les mocions estan complerts o estan en procés de complir-los.
L’Alcalde respon afirmativament.

3.- Aprovació provisional de la modificació d’Ordenances Fiscals per al 2019
El Regidor de l’Àrea, Sr. Francesc Guisset, explica que com cada any, es
presenta aquesta aprovació provisional i que bàsicament les modificacions que
tenen com a objectiu ajustar tipus impositius o introduir supòsits que anteriorment
no es regulaven. Enguany, es baixa el tipus impositiu de l’Impost sobre béns
immobles, el més significatiu a efectes de recaptació, passant del tipus impositiu
del 2018 del 0’635, del 0’63, i altres ajustaments per adequar trameses bancàries
a dies hàbils i altres supòsits no contemplats.
Tot seguit llegeix el text del dictamen.
Intervé el Sr. Guillem Cusí, del grup municipal ERC-AM, dient que el seu vot serà
l’abstenció perquè pretenen presentar al.legacions a la modificació de les
Ordenances Fiscals en el sentit d’introduir algun nou supòsit i modificar-ne alguns
dels que han presentat.
Fa ús de la paraula el Sr. Claudio Grande, del grup municipal APL, expressant
l’abstenció també.
Amb set vots a favor, dels grups municipals PDeCAT i PSC-CP; i tres
abstencions, dels grups municipals ERC-AM 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 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 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 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.
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.
Per tot això, el Ple municipal ACORDA :
Primer.- APROVAR provisionalment per a l’exercici 2019 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 2019.
2.1.- Impost de béns Immobles.
4.1.- Taxa d’expedició de documents.
4.18.-Taxa per la prestació del servei del Casal d’Estiu.
4.19.- Taxa per la prestació de serveis a la Casa de Cultura, altres instal.lacions i
espais municipals.
4.21- Taxa per la prestació de serveis i activitats del “Centre de serveis i
acolliment diürn”.
Segon.- EXPOSAR al públic el 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 que estimin oportunes.
De no produir-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 2019, i que regiran
mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.

4.- Aprovació i verificació del Text refós de la Modificació Puntual del PPU
SUP-1 La Selva
El Regidor de l’Àrea, Sr. Francesc Guisset, explica la tramitació del Pla Parcial i
que afecta essencialment a la parcel.la 8 i la 9, com va explicar en Comissió
Informativa, no suposa increment d’edificabilitat i la CTU de Girona el 10-5-18 ha
acordat aprovar definitivament la modificació del PPU supeditat a la publicació al
DOGC i la conseqüent executivitat a la presentació del text refós, cosa que s’ha
redactat. Seguidament llegeix el text del dictamen.
Fa ús de la paraula el Sr. Guillem Cusí, del grup municipal ERC-AM, dient que al
tractar-se de verificació d’un text refós, s’abstindran
Intervé el Sr. Claudio Grande, del grup municipal APL, dient que votaran en
contra.

Amb set vots a favor, dels grups municipals PDeCAT i PSC-CP; i dues
abstencions, del grup municipal ERC-AM; i un vot en contra, del grup municipal
APL, s’aprova:
L’Ajuntament de Llançà, va trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Girona, amb la finalitat de que resolgui sobre la seva aprovació definitiva, el
projecte de la Modificació del Pla Parcial Urbanístic SUP-1 La Selva, formulat per
Junta de Compensació del Pla Parcial Urbanístic SUP-1, de conformitat amb el
projecte obrant a l’expedient signat per l’arquitecte Pere Fina Segura, el qual
afecta únicament a les parcel·les identificades com a P.8 i P.9. de la modificació
del Pla Parcial urbanístic SUP-1 La Selva, publicat al DOGC núm. 6585 de data
19.03.2014 i rectificació d’errades materials al DOGC núm. 7006 de data
26.11.2015.
La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en sessió de data 10 de maig de
2018, ha acordat aprovar definitivament la Modificació del Pla Parcial Urbanístic
SUP-1 La Selva, formulat per Junta de Compensació del Pla Parcial Urbanístic
SUP-1 proposada, supeditant-ne la publicació en el DOGC i consegüent
executivitat a la presentació d’un text refós verificat que incorpori les prescripcions
acordades.
L’arquitecte municipal ha emès informe indicant que el Text Refós incorpora les
prescripcions de l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme esmentat.
Per això, i de conformitat amb el que es disposa en els articles 22.2.c) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, el Ple de
l’Ajuntament
ACORDA:
Primer.- APROVAR I VERIFICAR el Text Refós de la Modificació del Pla Parcial
Urbanístic SUP-1 La Selva, formulat per Junta de Compensació del Pla Parcial
Urbanístic SUP-1.
Segon.- DONAR TRASLLAT a la Comissió d’Urbanisme de Girona als efectes de
la seva publicació.

5.- Modificació del Reglament Intern del Centre de Dia.
La Regidora de l’Àrea, Sra. Sílvia Barris, llegeix el text del dictamen.
El Sr. Guillem Cusí, portaveu del grup municipal ERC-AM, expressa el vot
favorable.

Intervé el Sr. Claudio Grande, del grup municipal APL, manifestant que
s’abstindran.
Amb nou vots a favor, dels grups municipals PDeCAT, PSC-CP i ERC-AM; i una
abstenció del grup municipal APL, s’aprova:
L’Ajuntament de Llançà disposa del servei de Centre de Serveis i Acolliment Diürn
destinat a donar suport a persones grans amb dependències cognitives i
funcionals.
L’Ajuntament en Ple, en sessió de data de data 3 d’agost de 2005, va aprovar el
vigent Reglament intern del Centre de dia. Des d’aleshores s’ha modificat alguns
aspectes de la prestació del servei i ha estat publicada la Llei 12/2007, d’11
d’octubre de serveis socials, el que fa necessària l’adaptació del reglament a les
necessitats actuals, el que s’aconsegueix amb el present text de reglament
modificat.
Per part de Secretaria s’ha emès informe en relació amb el procediment i la
legislació aplicable per a aprovar la modificació del reglament municipal.
Vist el que disposen els articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya.
Aquest Ple municipal ACORDA:
Primer. Aprovar inicialment la Modificació del Reglament intern del Centre de
Serveis i Acolliment Diürn de Llançà, de conformitat amb el text que figura en
l’expedient.
Segon. Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats per un termini
mínim de trenta dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la
Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de
comunicació escrita diària i en el e-tauler del web municipal, perquè es pugui
examinar l’expedient i formular les reclamacions i suggeriments que estimin
pertinents. De no presentar-se reclamacions o suggeriments en l’esmentat termini,
es considerarà aprovat definitivament sense necessitat d’acord exprés pel Ple, i
es procedirà a la publicació del text íntegre del Reglament en el Butlletí Oficial de
la Província de Girona, en l’e-tauler d’anuncis municipal i s’anunciarà en el DOGC
la referència del BOP en què s’hagi publicat íntegrament. Així mateix, es trametrà
còpia a l’Administració de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya.
Tercer. Facultar el Sr. Alcalde-President per a l’execució del present acord.
6.- Adhesió al conveni marc de delegació al Consell Comarcal de l’Alt
Empordà per realizar els tallers de memòria i gimnàstica per a persones
grans
La Regidora de l’Àrea, Sra. Sílvia Barris, llegeix el text del dictamen

Fa ús de la paraula el Sr. Guillem Cusí, del grup municipal ERC-AM, indicant el
vot a favor.
El Sr. Claudio Grande, portaveu del grup municipal APL,
favorable.

expressa el vot

Per unanimitat, s’aprova:
El Consell Comarcal de l’Alt Empordà presta el “Servei d’atenció i prevenció a la
dependència”, un servei d’atenció a domicili que s’adreça, en primer lloc, als
malalts d’Alzheimer i altres demències i també té cura dels familiars, que, a causa
d’aquestes malalties, són incapaços d’afrontar la situació i trobar sortides, donantlos suport per poder assumir millor la tasca de tenir cura d’aquests malalts.
Aquesta acció també inclou l'organització d'activitats per a la gent gran: físiques,
com la gimnàstica de manteniment, i mentals, com els tallers de memòria; amb
l’objectiu d’estimular les capacitats que intervenen en la memòria i aprendre a
utilitzar estratègies que en millorin el seu funcionament, a més de fomentar la
promoció de la salut i un envelliment satisfactori i actiu.
L’Ajuntament de Llançà i les entitats de gent gran del municipi estan interessats
en dur a terme l'activitat de tallers de memòria i l'organització de grups de
gimnàstica amb l’objectiu de promoure un envelliment saludable i exitós,
mitjançant la delegació al Consell Comarcal la realització de les activitats de
tallers de memòria i tallers de gimnàstica per a persones grans.
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament ACORDA :

Primer.- ADHERIR-SE al conveni marc de delegació, per a la realització de les
activitats de tallers de memòria i tallers de gimnàstica per a persones grans, entre
el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i diversos ajuntaments de la comarca.
Segon.- ACREDITAR la plena disponibilitat de la despesa a la que es
compromet, en els exercicis pressupostaris corresponents (si s’escau), prevista a
la partida pressupostària 2018/231.227.99 del Casal Municipal del Pensionista, i
la disposició del pressupost mínim per a garantir l’aportació acordada de 2.700 €,
l’any 2018.
Tercer.- COMPROMETRE’S a posar a disposició el local i els recursos materials
necessaris per tal de dur a terme les activitats.
Quart.- NOMENAR la Sra. Sílvia Barris i Roca, Regidora Delegada de l’Àrea de
d’Atenció al ciutadà, Benestar i Família, Salut, Dona i Paisatge urbà d’aquesta
Corporació, amb DNI XX.XXX.236-L com a interlocutora única de l’entitat davant
el Consell Comarcal de l'Alt Empordà.
Cinquè.- FACULTAR l’Alcalde, Sr. Pere Vila i Fulcarà, per a la signatura del
documents necessaris per a l’efectivitat dels presents acords.”

7.- Assumptes urgents

L’Alcalde proposa vota la urgència d’incloure en l’Ordre del Dia els dos assumptes
que segueixen.
Per unanimitat s’aprova incloure’ls i es passa a debatre’ls:
7.1 Elecció de Jutge de Pau titular
L’Alcalde llegeix el text del dictamen.
Intervé el Sr. Guillem Cusí, portaveu del grup municipal ERC-AM, avança el vot
favorable i demana que en el dictamen no consta o no hi ha de ser, que la
Jutgessa suplent fins ara era Sra. Neus Bujons, no sap el motiu pel qual no hi és.
L’Alcalde respon que la Sra. Bujons continua essent la Jutgessa de Pau
substituta, que la tramitació és diferent en les eleccions del Jutge de Pau titular i
del substitut tenen lloc en anualitats diferents.
Per unanimitat, s’aprova:
El Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau, disposa que l’Ajuntament
en Ple ha d’elegir la persona que ocuparà el càrrec de Jutge/essa de Pau Titular
de la Vila de Llançà, en previsió de la finalització del mandat actual.
Vist l’expedient incoat per a la designació de Jutge/essa de Pau Titular de la Vila
de Llançà, l’anunci de la vacant, mitjançant convocatòria publicada en el BOP
núm. 140 de data 19 de juliol de 2018, en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, del
Jutjat Degà de 1ª Instància de Figueres, i del Jutjat de Pau de Llançà, pel termini
d’un mes.
Vist que dins del termini establert s’ha presentat la sol·licitud del Sr. Lluís
Casellas i Donat, per a Jutge de Pau Titular, que declara en el seu escrit que no
concorre en cap causa d’incapacitat i d’incompatibilitat.
De conformitat amb els articles 22.2 p) i 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, article 101.2 de la Llei Orgànica
6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial, articles 4 i 6 del Reglament 3/1995, de 7
de juny, dels Jutges de Pau.
Aquest Ple municipal acorda:
Primer.- PROPOSAR el Sr. Lluís Casellas i Donat com a Jutge de Pau Titular,
càrrec que ja ocupa en l’actualitat.
Segon.- DONAR TRASLLAT del present acord al Jutge Degà de Primera
Instància del Partit Judicial de Figueres, qui ho elevarà a la Sala de Govern
(article 101.3 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial i article 7
del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau), per al seu nomenament
si procedeix.

7.2 Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits núm.2/2018
El Regidor de l’Àrea, Sr. Francesc Guisset, explica que es tracta d’adequar la
gestió del pressupost a les necessitats que es van presentant el dia a dia i això fa
necessari, a vista de noves necessitats que es presenten i les prioritats que creu
l’acció de govern que ha d’avançar, proposar una sèrie de canvis en el Pla
d’inversions inicial. Seguidament llegeix el text del dictamen.
Fa ús de la paraula el Sr. Guillem Cusí, portaveu del grup municipal ERC-AM,
manifestant que encara que hagin votat a favor la urgència d’incloure-ho en
l’Ordre del dia, no entenen que en aquest Ple endarrerit una setmana, amb tants
dies de marge, s’hagin d’introduir aquests dos assumptes d’urgència, tant un com
l’altre podien ser previsibles. Volen saber més detalls al respecte, el motiu pels
quals es donen de baixa i els motius pels quals es donen d’alta els altres punts,
tanmateix,
Els sobta no tenir més dades, la necessitat o no de poder asfaltar el cementiri
Ximblars i si és el que s’asfalta, interior del cementiri o l’accés que recentment es
va adequar; pel que fa a la urbanització del c/ Sant Vicenç, si no recorda
malament, es va comunicar que es faria amb recursos propis, que seria la Brigada
municipal qui realitzaria aquestes obres, si els 14.000 € realment què són, en el
sentit que creuen que allà hi ha d’haver-hi una actuació imporant com fou al c/
Sant Toribi i previst al c/ La Mina, pel tema de sanejament del carrer, no només
asfaltat, si amb els 14.000 €serà suficient en funció del que ara els expliquin.
Adequar local de l’Av. Europa, saber si és el local que pretesament el Sr. Vidal o
la Fundació Valvi, no recorda qui és la propietat del local, si és el que s’ha
adequar i quines funcions tindrà finalment i quin acord hi ha, si és així, en aquest
local si hi ha conveni de cessió, demana més detalls sobre en què consisteix. Els
sobta, d’altra banda, junt amb la modificació de crèdit per valor de 6.000 € el
Regidor ho defineix com a “funcionament operatiu del servei per reparar l’aire
condicionat del Centre de Dia”, si s’ha de reparar entenen que s’hagi de fer
urgentment però a ells els denota que una cosa que hauria d’estar en despeses
corrent o calaix de sastre de l’Ajuntament, que pot sorgir de forma urgent no es
pugui assumir els 6000 € a la partida que creuen que els correspondria i calgui
una operació de crèdit per aquest valor. Finalment conclou que el vot serà
contrari, no només per la modificació de crèdit sinó per com s’ha tramitat, com
l’Alcalde va dir mesos enrere, que modificacions és normal que se’n facin, no
tenen perquè votar en contra, els hauria agradat abstenir-se tot i que ara es
veuran les explicacions en què consisteixen les modificacions exactament, el vot
en contra és més aviat per com es fa la urgència que no pas pel contingut en sí de
la proposta.
Intervé el Sr. Claudio Grande, del grup municipal APL, dient que s’abstindrà.
El Sr. Guisset exposa que a l’aspecte més tècnic el Regidor Sr. Mora pot donar
més explicacions, les modificacions de crèdit estan per això, quan s’aprova un
pressupost no és una cosa fixa, es pot modificar, en funció del dia a dia i la gestió
del pressupost es pot anar adaptant a les necessitats que l’equip de govern.

Precisament la urgència és per adaptar-ho a l’execució de l’exercici del dia a dia
per a la gestió del pressupost; per tant, els motius són la necessitat i per qüestions
que el govern podia preveure per altres pressupostos i ara passen a ser prioritaris
com l’aire del Centre de dia i els que ha esmentat se’ls dóna prioritat en aquesta
modificació de crèdit. Evidentment s’adequa més al terme d’inversions i d’acord
amb l’ informe d’Intervenció el govern entén que ho pot tramitat en aquest sentit
com a modificació de crèdit, tot obeeix a criteris tècnics, si vol alguna cosa
concreta li pot contestar el Sr. Mora.
Fa ús de la paraula el Sr. Mora dient que vol exposar aspectes tècnics. El tema de
l’asfaltatge del cementiri es volia fer a trams però les empreses especialitzades
en asfaltat recomanen per la inclinació als carrers de dalt, que si es fa a pedaços,
acabarà saltant tot, ja que a sota hi ha pedra grossa; els varen assessorar que era
millot tot de cop. El tema del c/ Sant Vicenç, el sanejament s’ha de fer tot segons
diu SOREA atès el mal estat, estava previst fer una part correctament però
després la resta, com que es fan carrers de dalt, que després es col.lapsi i
provoqui embussos. La Brigada farà la part d’obra però hi ha el cost del material
de carrer i el tema sanejament; es deixarà de fer un aparcament, s’asfaltarà
dimecres una part del terreny costat del CAP i la part de dins es preveu tancar
pels robatoris que hi havia i posar una mica de cobert, per si deixen coses no es
facin malbé.
El Sr. Cusí demana pel parc infantil del Port i l’adequació del local de l’AV.
Europa.
El Sr. Mora respon que el local el varen cedir gratuïtament i encara està sense ús
i per agilitzar l’adaptació, i el jocs infantils com que els han arreglat els més
malmesos a Plaça Catalunya, la resta estan bé; consideren més urgent no estar
reparant contínuament la maquinària del Centre de dia i canviar-lo tot.
El Sr. Cusí demana a la Sra. Barris si hi ha conveni, com està l’adquisició i quina
funció tindrà.
La Sra. Barris explica que el Conveni es va signar el 2016 si no recorda
malament, i es cedia per un ús municipal per cinc anys, es va debatre en Ple la
cessió i s’havien de fer unes obres per part de Vijuvent i esperar que el
constructor ho tingués fet i contactar amb els Servei Tècnics municipals, posar-se
d’acord per mirar l’electricitat i tema de parets i la resta era a càrrec d’ells,
compensa amb el lloguer que s’ha de pagar fins ara pel local que fa de magatzem
dels aliments, al qual es destinarà aquest local, entre altres.
Amb set vots a favor, dels grups municipals PDeCAT i PSC-CP; una abstenció,
del grup municipal APL; i dos vots en contra, del grup municipal ERC-AM,
s’aprova:
En relació a les activitats que promou aquesta Entitat Local en l’àmbit de les
seves competències, i pel què fa al Pla d’Inversions aprovat per a l’exercici 2018
juntament amb el Pressupost General 2018, s’ha detectat la necessitat de realitzar

una modificació crèdit en el capítol 6 corresponent al pla d’inversions de l’exercici
2018.
En data 11 de desembre de 2017, mitjançant sessió plenària, es va aprovar
definitivament el pressupost general per a l’exercici 2018, i publicat per capítols al
BOP número 21 per capítols de data 30 de gener de 2018, i modificat en sessió
plenària de data 30 de juliol d’enguany.
A data d’avui i fruit de la gestió del propi pressupost i de diverses necessitats
municipals, es proposen una sèrie de canvis en el pla d’inversions inicial.
Per això, s’ha de realitzar una modificació de crèdits consistent en la baixa de les
aplicacions pressupostàries següents:
Capítol 6
- Inversió reposició en Infraestructura i béns d’ús general.
2018/619.01.1532 Asfaltat magatzem de la brigada
2018/619.10.432 Excavació túnel casc antic
-

-24.000.-€
-10.000.-€

Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis.
2018/625.02.150 Adquisició joc infantil platja Port
-10.000.-€

I modificar algunes aplicacions pressupostàries existents per a la realització
d’unes altres inversions, tot això sense canviar el finançament inicial previst, amb
el detall següent,
Capítol 6
-

Inversió reposició en Infraestructura i béns d’ús general
2018/619.16.1532 Asfaltat cementiri els Ximblars
2018/619.17.150 Urbanització Cr St Vicenç

+20.000.-€
+14.000.-€

-

Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis
2018/622.231
Adequació local Av Europa 22
+4.000.-€

-

Inversió de reposició associada al funcionament operatiu dels serveis
2018/633.231
Reparació aire acondicionat Centre Dia +6.000.-€

Consta informe d’Intervenció dins de l’expedient en relació a la legalitat i al
procediment.
Per tot això, aquesta Ple de l’Ajuntament ACORDA :
Primer.- APROVAR l’expedient de modificació de crèdits 2/2018 segons les
dades següents:
BAIXA
Aplicació pressupostària
2018/619.01.1532

Denominació
Import € (-)
Asfaltat magatzem de la brigada -24.000.-€

2018/619.10.432
2018/625.02.150

Excavació túnel casc antic
-10.000.-€
Adquisició joc infantil platja Port -10.000.-€

ALTA
Aplicació pressupostària
2018/619.16.1532
2018/619.17.150
2018/622.231
2018/633.231

Denominació
Import €(+)
Asfaltat cementiri els Ximblars +20.000.-€
Urbanització Cr St Vicenç
+14.000.-€
Adequació local Av Europa 22 +4.000.-€
Reparació aire acond. Centre Dia +6.000.-€

Segon.- SOTMETRE la modificació de crèdits 02/2018 per canvi de finalitat del
Pla d’Inversions de la corporació sense canvi de finançament a informació pública
per termini de 15 dies hàbils, mitjançant anunci al BOP, al tauler d’anuncis de la
Casa Consistorial i al web municipal als efectes d’examen i reclamacions.
De no produir-se reclamacions dins el termini d’exposició pública, s’entendrà
definitivament aprovat en els mateixos termes i quantitats.

7.- Precs i preguntes
Registre d’Entrada núm. 2018/8907
PRECS I PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM AL PLE
1.Prec que realitza el regidor Guillem Cusí:
Per tal sigui resposta per la regidoria pertinent, o en el seu cas per l’alcalde si
correspon.
Preguem ens informin del nivell d’execució de les partides corresponents al pla
d’inversió 2018 i del desenvolupament d’aquestes. Tanmateix, ens informin també
d’aquelles “noves inversions” no previstes d’inici.
Referent al “Pressupost de despeses 2018” (Resum per programes), preguem ens
informin de l’estat d’execució d’aquests segons grup i capítols i els totals
corresponents.
Contesa el Regidor de l’Àrea, Sr. Francesc Guisset, que ha preparat uns quadres
d’excel que li trametrà perquè són el pressupost de despeses 2018 per
programes, són 23 i es faria feixuc explicar-ho en el Ple i quins són els crèdits
definitius i les obligacions reconegudes, i el nivell d’execució situat al voltant del
61,73% i després quant a inversions li passarà, prèvia validació per part
d’Intervenció, fins a 29 inversions les comentades, i li exposa el crèdit definitiu,
els compromisos, obligacions reconegudes i percentatge d’execució. A la
pregunta de noves inversions, s’ha dit en el punt anterior, les baixes i les altes, ja
li trametrà per escrit.
El Sr. Cusí diu que entenen que la resposta pot ser llarga i feixuga, quan parla de
les noves inversions, quan varen presentar les preguntes no tenien coneixement
dels punts urgents, les acaben de conèixer, aquestes s’han inclòs per modificació

de crèdit no saben si n’hi ha de noves, i ho poden esmentar si n’hi ha, a compte
propi i aleshores pel que fa al Pla d’inversions tenen coneixement d’alguns però
demana si pot fer un petit resum, si estan executades o, de no estar-ho, en quin
estat es troben, com per exemple en Plens enrere es parlava del pont de l’Estació,
si està encallat o no; algunes partides importants per import, com urbanització del
c/ Salmerón o del c/ Rafael Estela, si les obres estan pendents o no, pendent de
concurs públic, en quin estat es troben, li agrairia que li faciliti el més aviat
possible els excels.
El Sr. Guisset diu que qualsevol nova inversió s’ha de contemplar en modificació
de crèdit, no hi ha més de les que informa el punt precedent, amb les altes i les
baixes. Continua dient que una cosa és l’execució del pressupost i altra és la
contractació, que aquesta va avançant, és més ràpida que el pressupost, pot estar
en fase de licitació però a nivell pressupostari no està executada. Per exemple, el
pont de l’estació a nivell pressupostari hi havia un crèdit definitiu de 30.000 € i els
compromisos i obligacions reconegudes és zero, estaria pendent d’execució. No
obstant això, a nivell de contractació ha arribat l’últim informe de Carreteres de la
Generalitat, entrarà en fase de licitació i un cop es licita entra com a compromís
dins el pressupost, i un cop adjudicada seria execució al 100%. Sobre
urbanització dels c/ Salmerón i Rafael Estela, estan pendents d’aprovació les
memòries i entraran en licitació i execució, d’altres, com adquisició de terreny de
costat de la Brigada o de la Biblioteca, estan executats al 100% amb
compravendes fetes; les millores del col.legi Pompeu Fabra estan al 99,37 %
d’execució, reparació de baixants hídrics del pavelló al 55% d’execució... Són 29
inversions que li farà arribar i diu que cal diferenciar l’execució del pressupost i la
de contractació.

2. Prec que realitza el regidor Guillem Cusí:
Per tal sigui resposta per la regidoria pertinent, o en el seu cas per l’alcalde si
correspon.
Per acord de Junta de Govern Local de data 14/09/2018 en el punt 4.4.1
corresponent a l’àrea de Serveis de la Dona, s’aprova la creació de la “Comissió
per a la prevenció i l’abordatge de situacions d’assetjament sexual”. Ens poden
explicar com i per quins motius s’ha format la comissió amb els 7 membres que si
refereixen?
Contesta la Regidora de l’Àrea, Sra. Sílvia Barris, que la Comissió per a la
prevenció i l’abordatge de situacions d’assetjament sexual es va crear en Junta de
Govern el passat 14 de setembre, està formada per: Regidor/a de l’Àrea de
Benestar, Família i Dona; Regidor/a de l’Àrea de Joventut, Regidor/a de l’Àrea de
Cultura, representant del Serveis Socials del Consell Comarcal, representant de
la Policia Local de Llançà, representant del CEIP Pompeu Fabra de Llançà i
representant de l’Institut de Llançà. Els motius són perquè al ser una Comissió de
treball, es va considerar necessari que hi hagués representants de les Àrees de
Dona, Sanitat, Serveis socials, Cultura, Educació i Joventut. Malauradament són
els àmbits on més agressions, assetjaments o violència envers les dones es

produeixen. També es va acordar que en totes les fases del procediment, la
Comissió podrà demandar assessorament, suport i intervenció externa i
especialitzada en funció de cada cas. Ha d’haver ajuda especialitzada per
redactar aquests protocols.
El Sr. Cusí replica, a nivell sanitari, cap representant del CAP, com en tema de la
Junta de Seguretat, els sobta que aquí no hi hagi, és una mica al que es refereix
la pregunta, no forma part de la Comissió personal sanitari i el seu grup poder
participar, si es pogués introduir els Regidors de l’oposició per participar d’aquesta
Comissió, és un prec que fan en sentit constructiu, ho creuen escaient que es
modifiqui una figura representativa del CAP, com el Director i qui es cregui més
adequat i els membres de l’oposició.
La Sra. Barris manifesta que encara que el personal del CAP no hi sigui, els
Serveis Socials van molt estretament lligats entre ells. Es considerarà incloure’ls,
i estava previst que el protocol es trametria a l’oposició abans de la seva
aprovació, si volen participar, en ser un tema delicat seran benvinguts. Quan es
convoqui la reunió, se’ls convidarà per assistir-hi.
El Sr. Cusí diu que ho celebren i demana per a altres Comissions, que serveixi de
precedent i que es compti amb ells, a més de professionals dels temes a tractar,
que hi hagi membres del govern igual que els de l’oposició.
La Sra. Barris indica que en haver estat una Moció presentada per Esquerra,
potser ha estat mal interpretat pel grup, però que sempre han estat oberts a fer un
treball en comú i conjunt.

3. Pregunta que realitza el regidor Guillem Cusí:
Per tal sigui resposta per la regidoria pertinent, o en el seu cas per l’alcalde si
correspon.
Davant de les diverses problemàtiques sorgides amb la recollida d’orgànica des
de d’implementació d’aquesta, te aquest ajuntament algun pla d’actuació i/o
millora?
Quan es farà efectiva la recollida total de l’orgànica?
Respon el Regidor de l’Àrea, Sr. Joan Carles Mora, que a l’Ajuntament per escrit
tenia una petició en el tema de l’orgànica i va contestar que a criteri de
l’establiment havia de tenir l’orgànica, que no els semblava bé, els horaris
s’ajustaven i qualsevol problema l’Ajuntament s’adreçaria a ells. Per part de
l’empresa que ho du a terme el funcionament, s’ha detectat que hi ha establiments
que no volen fer-ne ús de l’orgànica, l’Ajuntament s’hi a adreçat per saber-ne els
motius, millores que es poden fer... l’Ajuntament ho podrà tractar amb l’empresa,
fins que completi, hi ha gent que no ho vol, s’haurà de fer més pedagogia, es farà
sí o sí, a la llarga s’implementarà.
El Sr. Cusí vol traslladar la reclamació de restauradors en temporada d’estiu, les
queixes principals: tema de la neteja del contenidor, no sap si és cert o no, que en
tot l’estiu no se’ls ha netejat, per molta cura que es tingui el contenidor s’embrut,

creuen que el servei hauria d’incloure la neteja. També els consta que hi ha
contenidors abandonats al pàrquing al costat del Restaurant El Vaixell, més d’una
setmana tres contenidors que encara hi són, potser són d’algú que no la vol fer;
pel tema de recollida i periodicitat, ha de ser a diari, potser seria adequat tornar a
parlar amb els implicats perquè ara es redueix, cada dos dies excepte caps de
setmana i amb l’hora es queixen que a les 16 h. comença la recollida i molts
restaurants encara , per sort seva, no han acabat el servei i a mig servei no poden
estar pendents per treure el contenidor, seria altre tema a tractar per adequar la
periodicitat de dies i horaris. Si la problemàtica continua el seu grup proposa que
s’estudiï de posar contenidors grans, en funció del que s’estalviarà de l’orgànica,
per temes pràctics anar a llençar al contenidor gran, o que en compte de les
façanes de cada local que sigui en àrees de contenidors més properes, ateses les
dificultats i deficiències.
També quant a la bossa, hi ha qui la fa servir però n’hi ha que ho fan directe al
contenidor, amb veïns que han de suportar les olors i evitar bretolades, a més hi
ha els gats que escampen escombraries... creuen que fos obligatori l’ús de bossa
o determinades bosses en concret, quines són les més adequades. Altra petició
recollida és la mida dels contenidors, segons el tipus de negoci, restaurant,
peixateria, carnisseria, etc per les característiques el necessiten més gran o més
petit, demana si s’ha contemplat o rebut aquesta petició.
El Sr. Mora indica que a la pregunta quan es farà efectiva la recollida total de
l’orgànica, l’equip de govern ja l’ha demanada i estan a l’espera que el Consell
Comarcal els cedeixi personal, ells tenen un departament que farà les
comunicacions, dues o tres persones que estan avesades a fer-les, van al
municipi, porta a porta, ja tenen tríptics amb els quals fan la divulgació i
comunicació a la gent. Quan ells tinguin les persones per fer-ho, amb tríptics i
alguna cosa més, començaran, primer faran divulgació, comunicació i informació. i
després es posarien contenidors a les bateries. Sobre les mides de contenidors, si
ja hi ha els de les bateries, és una manera que la gent hi podran llençar les restes
però quant a les mides, a les reunions ja es va dir als empresaris que hi havia
diferents mides, en principi el de 7.20 litres, mida aconsellable, no molt grans i que
tothom volia i després alguns han agafat dos i altre volen els més petits, ja el
primer dia se’ls va dir, és un procés que s’ha d’anar avançant, que s’ha de millorar
i es farà una altra passada als usuaris, per si volen canviar; el tema dels horaris
també s’ha fet un per un, demanant-los quan es volia que passessin però el servei
tampoc no és perfecte, es tornarà a fer una ronda per saber si a les 4 és molt
just, si es poden ajustar també els horaris amb l’empresa. Pel que fa als dos dies,
es veurà com va, podria ser que fos curt; i sobre les bosses es pensava fer una
campanya des de l’Ajuntament, mirar bosses com les de fa uns anys amb
l’Associació de Comerciants, de pela de patata perquè la gent veiés quin tipus de
bossa s’ha de fer servir, es parlarà amb els Serveis Tècnics; i traslladarà a FCC
sobre la neteja dels contenidors, l’empresa assegura que la fa però ell voldria si
es fa diàriament o no.
El Sr. Cusí pregunta quan preveu el Consell Comarcal acabar tot això,

El Sr. Mora respon que està demanat la primera setmana de setembre i suposa
que està al caure, se’ls va dir que es volia fer a final de setembre, espera que es
posin en contacte en breu.
El Sr. Cusí fa un prec, que ja havien plantejat quan es va debatre a inicis d’any, i fi
de l’any anterior, o bé modificar l’Ordenança actual o bé es creï ara més que mai,
regular-ho via ordenança el tema de l’orgànica, modificar les actual o fer-ne una
de nova, creuen que seria el més escaient per regular certes problemàtiques que
han exposat.
El Sr. Mora contesta que la idea de l’Ajuntament és fer el porta a porta amb els
empresaris, del paper, cartró i els envasos, per les anomalies que es troben, la
solució serà per evitar col.lapses de les bateries i anar a recollir al propi
establiment. Vol aprofitar a la pregunta anterior, diu que en properes Juntes de
Govern veuran les tramitacions de les contractacions d’obres que es preveu
executar ja estan tancades o gairebé, les del c/ Rafael Estela, C/ Nicolàs
Salmerón, c/ Almogàvers, asfaltats diversos, el tema de la passera, però només la
cimentació de fonaments o pilars,
4. Pregunta que realitza el regidor Guillem Cusí:
Per tal sigui resposta per la regidoria pertinent, o en el seu cas per l’alcalde si
correspon.
Per quin motiu l’ajuntament no ha realitzat cap acte de celebració/commemoració
de l’1-O?
L’Alcalde contesta que dies previs a la celebració de l’1 d’octubre va rebre una
trucada del representant de l’ANC de la Mar d’Amunt Sr. Antoni Godoy per si es
podia organitzar un acte conjunt amb l’Ajuntament per commemorar l’1-O. Ell,
parlant en veu del seu partit li va dir que col.laborarien en tot el que fes falta,
posarien facilitats per celebrar-ho amb el que demanaven: penjar la pancarta de
l’AMI a la façana de l’Ajuntament, fer la concentració del migdia davant
l’Ajuntament, cedir la Casa de Cultura, micròfons i els plafons, avalar el manifest
que es llegiria i participar en la concentració; i el Sr. Godoy li va demanar
personalment que llegís el manifest, al que l’Alcalde va respondre que cap
membre del PDeCAT volia llegir-lo, perquè entenien l’1-O fou possible gràcies a
molta gent i haurien de ser ells qui el llegissin, que ells hi participarien però no
volien aquest protagonisme i així fou, el Sr. Cusí pregunta sobre no realitzar cap
acte, i ell explica que entenien que era un tema de la societat i per tant el seu
partit com el govern va creure oportú fer-ho així.
El Sr. Cusí replica que feien la pregunta, atès que com a municipi adherit a
l’Associació de Municipis per a la Independència, que va prendre la iniciativa de
fer arribar als ajuntaments associats la pancarta i el manifest amb el qual es
requeria d’alguna manera els Alcalde que fessin la lectura, sinó pel fet que veuen
de la poca implicació, no com a partit sinó com a ajuntament en tots els temes
relacionats que hi puguin haver amb l’1-O, els fets de setembre i altres més
recents com la detenció i empresonament dels líders activistes com els Jordis,

dels líders polítics entre els quals, cosa que sobta al seu grup, l’Alcalde que
coneix personalment i fou company al Parlament dels Sr. Rull i Sr. Turull que no hi
hagi aquesta implicació més severa com altres ajuntaments, i ho diuen o ho
manifesten en el sentit que els sap greu que no pugui haver la mateixa implicació,
no li demana que s’actuï com l’Ajuntament de Girona o el de Vic, no requereixen
això, però sí una mica més de consideració cap a la ciutadania que va votar l’1-O i
va manifestar-se en múltiples ocasions i una de les majors molt participativa a
Llançà amb més del 60% del cens, amb els resultats que varen haver i més del
90% de vots favorables, només això, que l’Alcalde no s’ho prengui com un retret,
és el que demanaria per a properes ocasions, no només a nivell de partit, però sí
a nivell d’ajuntament.
L’Alcalde replica al Sr. Cusí, que fa anys que fa política i participa del Ple, i
acostuma sempre a pontificar i a dir que coses que sota el seu criteri es fan bé o
malament sense tenir arguments ni coneixements. Li farà de memòria una certa
cronologia perquè el Sr. Cusí, que aquí públicament li diu que s’implica poc i ha
tingut la barra de dir o ha posat el nom d’un amic en Josep Rull, li explicarà el que
el Sr. Vila ha fet com a persona. Ell no es fa fotos ni twits ni coses d’aquest sentit
cada vegada. L’equip de govern va posar les urnes, creu recordar que d’aquí a
poc l’imputaran per posar les urnes, més greu que això ja no sap què hi ha.
L’equip de govern totes les Mocions, al menys una part del govern, les ha anat
aprovant sistemàticament i sempre algun representat de l’equip de govern ha
mirat de participar en totes, i si ell no ha pogut anar a les de Llançà li assegura
que ha anat a moltes fora d’aquí, ha visitat a tots els presos, ha vist els seus
presos d’Esquerra republicana, ha visitat la Consellera Bassa a la presó i ha
tornat a fer altra visita als presos, va escriure cartes personals a tots els presos,
però ell no publica tot el que fa, ho fa gent amb poca ànima, i li diu més, el seu
compromís amb l’1-O creu que va quedar prou clar, no tingui cap dubte. Continua
dient que el seu grup considera que l’1-O es va fer perquè la gent va voler, no
perquè els partits que van participar també van acabar de fer-ho o arreglar-ho, era
una ocasió perquè la gent pogués parlar, i son incomptables les ocasions en què
ell ha hagut de parlar en nom del seu partit en actes que han tingut a veure amb el
procés, incomptables Sr. Cusí, si vol li portarà escrits, notes de premsa, àudios,
gravacions fins i tot. Que aquí el Sr. Cusí posi en dubte la seva implicació potser
també hauria de mirar-se el melic, fa afirmacions mal informat.
El Sr. Cusí manifesta que dir-li que té barra en aquest sentit ho troba fora de lloc,
no sap si ha estat equivocació de l’Alcalde dient que el govern va posar les urnes,
no fou així, que ho facilités és una altra cosa, qui les va posar fou la gent. Com bé
s’ha sabut. D’altra banda ell ja ha dit al principi que no era un retret i menys a
nivell personal sinó a nivell institucional, ell sap el que publica l’Alcalde i el que
surt en mitjans de comunicació i en aquest sentit intenta estar al màxim informat
possible. No li demana res més que a nivell institucional més implicació, no a
nivell personal, ho celebra que hagi anat a parlar amb presos polítics, si ell té
l’ocasió de fer-ho i també els hi ha enviat cartes i no ho fa públic, cartes entre
dues persones i no s’han de publicar, i d’implicació creu que n’han tingut molts

dels presents a la sala, d’altres no tant, no li està recriminant res i menys a nivell
personal, només a nivell institucional.

5. Pregunta que realitza el regidor Simon Calsina:
Per tal sigui resposta per la regidoria pertinent, o en el seu cas per l’alcalde si
correspon.
Hem pogut comprovar que a l’estructura malmesa de l’avinguda mestral si ha
instal·lat una bastida. Preguem ens informin de les actuacions que ha dut a terme
l’ajuntament, quina funció te aquesta bastida, si aquesta és provisional, si s’ha
instal·lat per part de la propietat, etc.
Contesta el Regidor de l’Àrea, Sr. Francesc Guisset, que atesa la situació de
perillositat que presenta l’estructura, vàrem iniciar l’execució subsidiària tal i com
va informar l’anterior Ple, s’havien practicat notificacions al propietari i fins ara
havia fet cas omís, les acceptava i no presentava cap projecte de legalització, ni
enderroc, ni res sobre l’estructura i si podia aguantar o no. Tal i com es va
prometre, s’ha col.locat una bastida de protecció per si cauen alguns trossos, amb
caràcter provisional, per la salaor del mar; s’ha instal.lat per part de l’Ajuntament.
Ara estem en la fase que s’ha informat d’aquesta tramitació al representant de la
societat mercantil i seguidament, com que no ha respost a les notificacions que
estan ben practicades i ara s’establirà per Serveis Tècnics, preparar les bases del
projecte sobre informació tècnica de la seguretat estructural d’aquest cos armat.
Es farà saber al COAC per fer el projecte i a la vista del resultat es decidirà .Pot
haver dos opcions: que el cos no sigui sòlid o estable i haurà de seguir una
tramitació, i per altra banda s’assegurarà si el cos armat no té seguretat, si la part
d’estructura està afecta i s’ha d’enderrocar. Segons el que indiqui el projecte
tècnics s’actuarà en conseqüència.
El Sr. Simon diu que encara que hi hagi la bastida, de seguretat no ofereix gaire
perquè la malla està trencada i si cau alguna cosa o despreniments tot caurà a
baix.
El Sr. Guisset replica que es tornarà a col.locar el faldó i entenen que la funció de
protecció sí que la fa.

6. Pregunta que realitza el regidor Guillem Cusí:
Per tal sigui resposta per la regidoria pertinent, o en el seu cas per l’alcalde si
correspon.
Realitza aquest ajuntament algun tipus de control per el correcte compliment de
les llicències d’ocupació de via pública?

Respon el Regidor de l’Àrea, Sr. Francesc Guisset, que és una feina des de la
policia administrativa i el control de soroll, tancament, horaris, etc.
El Sr. Cusí manifesta que en Plens anteriors havien demanat regular totes les
ocupacions de via pública i no només l’ocupació en sí, sinó terrasses de bar i
restaurants com fan en altres municipis, el material que s’usa en taules- cadires,
para-sols, tendals, etc per una homogeneïtzació i eradicar temes que poden
resultar molestos, per a algunes persones, de certes marques comercials que els
proporcionen el material de les ocupacions. D’altra banda també ho comenta
perquè, en detriment del que ha dit el Sr. Guisset, dóna la sensació que no és
així, aquest estiu passejant per qualsevol racó del poble, al c/ Castellar mateix, de
punta a punta, és palpable que no es compleixen les ocupacions en certs
comerços en què el material que exposen a la venda no compleix el pas mínim
que s’hauria de deixar perquè els cotxets de pares o mares, discapacitat amb
cadira de rodes o altre element per moure’s no es compleix; repassant la Junta de
Govern varen veure el cas que es concedia una llicència d’OVP a un establiment
del c/ Castellar en què se li exigia que havia de deixar un pas mínim d’1,8 m. entre
l’ocupació i la vorada però el tram més ample en aquell carrer és de 2,20 m. ; si
ha de deixar 1,8 m. l’ocupació arribarà a ser inexistents si la posa, amb poc
material i no tot un expositor que incompliria de facto la pròpia llicència que el
govern ha concedit en aquest cas concret, ho diu perquè és dels més recents.
Participaran bonament quan es pugui regular més adequadament totes aquestes
problemàtiques sorgides d’OVP que no s’acoten al que hauria de ser en funció de
les llicències atorgades.
El Sr. Guisset manifesta que respecta la denúncia que fa ara, el que fa la Policia
Local quan detecta extralimitacions fora de llicència, requereix el propietari afectat
que es posi dins els límits autoritzats, però la feina la realitza encara que no les
24h. Certament sempre és complicat conciliar el pas de vianants que és preferent,
amb la ubicació de les terrasses que volen compaginar l’activitat mercantil o
comercial, sempre hi ha tendència amb efecte acordió, però la Policia sempre
adverteix que s’intentin adaptar, compaginar les dues activitats. Sí és veritat que
té preferència per al pas de vianants. Afegeix que el demanat per redactar
l’Ordenança és un tema sensible que tots el sector s’hauria de reunir, mirar molt
bé les terrasses perquè aprovar aquesta Ordenança també podria portar revocar
certes llicències donades, sobretot les que tenen proximitat amb parc infantils i
similars, que podrien perdre-les per la legislació autonòmica o l’estatal que
prohibeix consum d’alcohol o de tabac en proximitat a parcs infantils; la resta,
sobre homogeneïtzar terrasses es tindrà present i s’ha de seguit treballant.
El Sr. Cusí diu, sobre la revocació de llicències, que s’hauria de veure amb
l’Ordenança que es redactés, acurada a la normativa que s’escaigui, el seu grup
ho reclama perquè ara passada la temporada d’estiu es disposa d’un any de
marge per a la propera quan les OVP de comerços, restauració estan en ple
funcionament, parlin amb el sector i com que és un tema sensible que s’abordi el
més ràpidament possible; quan el Sr. Cusí estava en el govern, la Sra. Barris
s’havia reunit amb MIFAS més d’una vegada, i s’havia elaborat un informe i els

agradaria que es recuperi l’informe del calaix i que serveixi per poder adequar
l’Ordenança a totes aquestes problemàtiques esmentades, repeteix que cal fer-ho
ja, el més ràpid possible, es disposa d’un any.

7. Prec que realitza el regidor Simon Calsina:
Per tal sigui resposta per la regidoria pertinent, o en el seu cas per l’alcalde si
correspon.
Preguem ens informin de l’estat de l’expedient de la “Finca Prats”. S’ha efectuat la
indemnització?
L’Alcalde contesta negativament, l’assumpte està igual que l’any passat.
El Sr. Calsina pregunta si s’han encallat les negociacions.
L’Alcalde respon que com ja va dir que si hi havia algun canvi els informaria.

8. Pregunta que realitza el regidor Guillem Cusí:
Per tal sigui resposta per la regidoria pertinent, o en el seu cas per l’alcalde si
correspon.
Segons informació que se’ns ha fet arribat a aquest grup municipal, el Sr. Eduard
Martínez Martínez, treballador del Patronat del Museu de l’Aquarel·la de Llançà,
ha interposat demanda contra aquest ajuntament per suposades modificacions
substancials de les condicions laborals. Preguem ens informin detalladament
d’aquest procediment, de que ha ocorregut i de les possibles causes que se’n
puguin derivar.
L’Alcalde manifesta que li farà arribar l’informe redactat per Secretaria de com
està la situació atès que en Ple, seguint un criteri que sempre ha aplicat, no es
parla dels treballadors.

Registre d’Entrada núm. 2018/8925
El Sr Claudio Grande, representant del Grup Municipal d'APL, presenta les
següents preguntes al Ple ordinari del 08/10/2018 a l'Ajuntament de Llançà:
1. – Ens poden dir quin és el cost anual pel poble de Llançà de la recollida
d'escombraries?
Respon el Regidor de l’Àrea, Sr. Francesc Guisset, que el cost anual del contracte
és de 780.000 €.
El Sr. Grande demana si s’està fent un seguiment de la feina que fa aquesta
empresa.
El Sr. Guisset contesta afirmativament.

El Sr. Grande pregunta si compleixen el contracte.
El Sr. Guisset respon que hi ha obert un expedient informatiu per assegurar-se
que es compleix rigorosament els termes del contracte, és cert que existeixen
queixes sobre el funcionament del servei i el govern ha obert aquest expedient
per assegurar-se que es compleixen els termes de la contractació.
El Sr. Grande indica que seria interessant estudiar el contracte altra vegada i si
s’ha de modificar perquè la recollida d’escombraries no és bona des de fa temps.
El Sr. Guisset diu que no es tracta de tornar a redactar el contracte sinó que
s’executi com s’ha pactat, no és pel contracte en sí; hi ha expedient per les
queixes a nivell municipal i es volen assegurar si hi ha falles del funcionament
però també hi ha una part d’incivisme.

2. Ens poden dir quin és el cost anual pel poble de Llançà de la recollida del cartró
i plàstic per part del Consell comarcal?
Contesta el Regidor de l’Àrea, Sr. Francesc Guisset, que el cost és zero, el
Consell Comarcal de l’Alt Empordà el realitza però arran les queixes que hi ha, el
govern va contractar un servei addicional durant l’estiu per import de 5.070,24 €.
El Sr. Grande pregunta si s’ha fet un estudi del cartró i plàstic que es genera a
Llançà perquè no passi el que passa, hi ha contenidors amb 3 dies les voreres
plenes, el CCAE només ve uns dies a recollir però si hi ha un problema s’hauria
de solucionar.
El Sr. Guisset diu que l’expedient informatiu del què parlava abans s’ha obert a
FCC i SERSSALL, s’investiga a nivell municipal el compliment dels 2 serveis i la
divergències entre el que diu el ciutadà i el que diuen les empreses requerides,
quan se’ls trameten les queixes, s’ha d’aclarir.
Necessari que sigui el CCAE qui faci aquesta feina, si hi ha empreses privades
que el fan.
El Sr. Guisset diu que són competències assumides pel Consell Comarcal,
s’hauria d’estudiar la desvinculació del servei.
El Sr. Grande diu que s’està pagant per un servei que és nul.
El Sr. Guisset diu que s’ha de tramitar aquest expedient informatiu per aclarir si
realment hi ha culpabilitat per part de les empreses i serveis que presten i, en tot
cas, hi haurà una desvinculació, s’ha d’estudiar jurídicament; si es té aquesta
competència assumida amb el poble de Llançà s’ha de complir rigorosament.
El Sr. Grande replica que quan tens un advocat i no treballa bé, s’agafa un altre.
El Sr. Guisset diu que no es parla d’advocats ni de posar diners, sinó que si un té
el compromís que farà aquesta feina, l’ha de fer.
El Sr. Grande insisteix que el CCAE només ve un dia i haurien de venir més dies,
els que faci falta per oferir un bon servei.
El Sr. Guisset diu que és un acord supramunicipal al que s’han adherit els pobles.
Hi ha un servei suposadament, és el que investiguen, no està complint o fent
adequadament; no es pot dir de paraula, s’han de recollir proves.
El Sr. Grande diu que hi ha molts contenidors plens i sembla que no volen venir a
recollir el cartró. El Sr. Grande insisteix que les proves són ben evidents.

3. Ens poden dir en quina fase es troba la construcció de la rotonda de l'estació?
Respon el Regidor de l’Àrea, Sr. Francesc Guisset, que la rotonda és una inversió
de caràcter estatal, ell amb l’Alcalde tenen prevista una reunió aquest mes amb el
Subdelegat del Govern de l’Estat i després amb el cap de Carreteres i els tècnics
per reformular o veure com poden tirar-se endavant el pressupost d’execució de
l’obra; els plànols estan redactats, s’ha d’actualitzar el pressupost i per part de
l’Estat sempre s’ha dit que és una inversió molt gran, creu recordar que ascendia
amb les consideracions de l’ACA , a 4,5 M€ i el govern no demana una inversió
tan elevada però que la rotonda compleixi la finalitat i amb aquest esperit es
reuniran, no volen una obra faraònica però volen una obra que funcioni i compleixi
amb les necessitats de trànsit en aquest sector. Saben que l’actual govern de
l’Estat té una clara implicació cap a Catalunya, també hi ha notícies de l’aprovació
de les inversions en el corredor del Mediterrani, es va tenir coneixement de la
reactivació, potser no estem al corredor principal però sí secundari i s’han de
primar les inversions, es veurà el resultat de les converses.
El Sr. Grande pregunta quan es reuniran.
El Sr. Guisset respon que si no recorda malament el 17 d’octubre.

4. Ens poden explicar en quina fase es troba el projecte de la zona d´oci nocturn?
Contesta el Regidor de l’Àrea, Sr. Francesc Guisset, que es va encarregar un
estudi acústic el 14-6-2018, la zona que s’havia plantejat, entre l’Institut i el Parc
de Bombers, i s’han de reunir amb el sector i persones interessades en aquestes
carpes; no es permet una música o activitats de concert molt elevades ja que
podria arribar a nivell de decibels que pugui afectar el veïnat; es pot parlar de
música ambiental amb mesures pal·liatives i es traslladarà al sector implicat; s’ha
mirat altres indrets per a la zona lúdica nocturna, molt demanada però no es troba
millor ubicació però aquesta té aquestes limitacions, hi ha els Bombers al costat,
té una zona residencial relativament propera amb la qual cosa s’ha de conciliar ...
per part de les persones que volen invertir demanen una seguretat a l’hora de
prestar o poder estar-s’hi i donar el servei que ells ofereixen per atreure el públic
perque la inversió resulti favorable però el govern ha de conciliar amb el descans
dels veïns; s’ha previst una reunió amb el sector de la nit i el Regidor Sr. Mora i
explicar les limitacions, l’Enginyer municipal hi serà i s’informarà de les
possibilitats que hi ha, possiblement hi hagi altre indret
El Sr. Grande indica que sector de la nit no assumirà fer unes carpes amb música
ambiental no és el que cerquen, caldrà un lloc idoni on no es molesti ningú perquè
si hi ha una sola denúncia, s’ha acabat.
El Sr. Guisset exposa que potser amb el desenvolupament d’ una zona industrial
per ubicar aquesta activitat lúdica i aquest usos però avui en dia, ara mateix no es

disposa el desenvolupament de sòl industrial ni hi ha els inversors necessaris;
seria la zona de l’extraradi, concretament a l’entrada.
5. S'està treballant per eliminar la mala olor que hi ha al carrer Castellar?
Respon el Regidor de l’Àrea, Sr. Joan Carles Mora, que ara no en fa, va ser a
l’estiu suposa que després de les pluges, no va funcionar el col.lector del Port
perquè el diferencial va baixar, aleshores va quedar la primera baixada en els
sobreeixidors, els embornals; allò devia quedar allò sec i després quan va tornar
a funcionar, s’han netejat tots i ara sembla que no fan olor.
El Sr. Grande pregunta si tornarà a passar.
El Sr. Mora respon que, si no salta el diferencial, no hauria de passar; s’ha de
trobar una solució com muntar un generador auxiliar, que pogués mantenir i
després el personal que pugi el diferencial.
El Sr. Grande manifesta que hi ha diferencials de moltes classes.

6. Si no és per un tema personal, ens pot explicar el Sr. Alcalde, perquè no hi era
a l'ofrena floral de l'11 de setembre?
L’Alcalde explica que va haver de presidir l’acte central de Comarques gironines,
que es fa un any a l’Ajuntament de Girona, un a la Diputació i un any a la
Delegació del Govern, no va poder assistir a Llançà per aquest fet.
El Sr. Grande replica que la gent que vota a Llançà, vota al cap de llista que sigui
l’Alcalde, no que sigui el Delegat del Govern; estaria bé assistir als actes de
Llançà que no als de la Delegació del Govern, és el seu parer.
L’Alcalde indica que és un criteri, si el Sr. Grande estigués en el seu lloc triaria
segurament aquesta opció, ell ha mirat d’assistir a tots els actes i aquest per les
circumstàncies que ha explicat li va resultar impossible.

7. Ha donat permís l'Ajuntament a alguna empresa per que instal·li cables a les
façanes dels edificis?
Respon el Regidor de l’Àrea, Sr. Joan Carles Mora, que l’Ajuntament ha donat
llicència per desplegar la fibra òptica a Llançà, només es pot fer per la instal.lació
que hi ha preexistent de telèfon, ja sigui aèria o soterrada; aleshores les façanes
són dels propietaris que poden negar-se, en aquest cas, si es neguen d’un costat,
s’intenta els de l’altre costat; si també es neguen, es fa soterrada i si no es pot,
s’han d’esperar que s’urbanitzi un carrer nou i actualment quan se n’urbanitzen ja
es deixa un tub amb aquesta finalitat.
El Sr. Grande manifesta que li resulta estrany que gent entri a casa teva, que
foradi la paret, que facin feina com la fan i no hi hagi un control de què fan. Si
l’Ajuntament dóna un permís, com a mínim se’ls hauria de demanar uns diners
pel que no fan bé i controlar-los una mica, o avisar la gent que vindran a treballar.

El Sr. Mora diu que en teoria l’empresa està obligada a demanar la possibilitat de
posar-ho, si el propietari diu que no, no poden fer-ho.
El Sr. Grande insisteix que estan entrant en les cases sense dir res.
El Sr. Mora indica que avisarà l’enginyer municipal.
El Sr. Grande diu que seria lògic i que aquesta gent arregli el que ha trencat i pinti
les façanes i les pintin com estaven.
El Sr. Mora manifesta que ho traslladarà a l’Enginyer municipal perquè ho controli.

8. Ens poden dir, quin ha sigut el cost del concert de piano del dia 8 de juliol i
quina recaptació es va fer?
Respon la Regidora de l’Àrea, Sra. Sònia Sarola, que el cost del concert va ser 0
€, hi varen assistir un total de 53 persones al preu de 5 €, resulten 265 € recaptats
que se’ls va entregar en acabar l’actuació.

9. Ens poden dir quants visitants ha tingut la Torre de l'Abat, després de la seva
restauració?
Contesta el Regidor de l’Àrea, Sr. Joan Carles Mora, que cent trenta-quatre.
El Sr. Grande manifesta que ja que s’han gastat uns diners del poble per un edifici
que no és nostre, es fes una mica de promoció a la gent, avisar-los que s’ha
arreglat, els horaris de visita, no se sap qui té la clau de la Torre de l’Abat.
El Sr. Mora afegeix que només s’ha fet una visita, que fou durant la Fira de l’Abat,
dos dies al matí i a la tarda, d’aquí els 134 visitants. Ara que vénen les jornades
europees del Patrimoni, el dia mundial, se’n farà altra visita guiada i la idea és que
a partir de Setmana Santa amb Llançà activitats, fer-les periòdicament. Afegeix
que la instal.lació està tancada però perquè no està adequada per fer visites
assídues amb motiu d’uns murals que s’han de conservar, amb un proper
pressupost s’arreglarà la salà i s’inclourà en el programa de Llançà Activitats.

I sense cap més altre assumpte a tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió a dos
quarts de nou del vespre, de la qual 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.

