Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PL/2019/10

Ple municipal

Ordinària

Data

7 / d’octubre / 2019

Durada

Des de les 19:00 fins a les 20:00 hores

Lloc

Sala de Plens

Presidida per

Francesc Guisset i Lagresa (PSC-CP)

Secretari

Carles Fita i Alegre

Nom i Cognoms

Assisteix

Claudio Grande Hernández (Alternativa per Llançà)

SÍ

Elsa Rodríguez Castaño (PSC-CP)

SÍ

Guillem Cusí Batlle (Esquerra Republicana de Llançà)

NO

Juanjo Serrán Báez (Junts per Llançà)

SÍ

Maria Solé Serradell (Esquerra Republicana de Llançà)

SÍ

Neus Ferré i Casao (Esquerra Republicana de Llançà)

SÍ

Núria Escarpanter i Olivet (Junts per Llançà)

SÍ

Simon Calsina Comorera (Esquerra Republicana de Llançà)

SÍ

Sílvia Barris Roca (PSC-CP)

SÍ

Sònia Sarola Vila (Junts per Llançà)

SÍ

Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President
obre la sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en
l’ordre del dia
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Tipus de convocatòria

Número: 2019-0010 Data: 19/11/2019

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DEL PLE

Núria Escarpanter i Olivet (2 de 2)
Alcaldessa en funcions
Data Signatura: 20/11/2019
HASH: e97edad8c7ca9bd8fa9a5543a3f4da7f

Carles Fita i Alegre (1 de 2)
Secretari General
Data Signatura: 19/11/2019
HASH: c6c8b4b890eec2123365dc3ae52cdaac

ACTA

A) PART RESOLUTIVA

Aprovació de l'acta de la sessió anterior, de data 29-7-2019
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Llegida l'acta de la sessió anterior, de data 29-07-2019 i que s'ha tramès junt
amb la convocatòria, s’aprova per unanimitat.

A favor

Elsa Rodríguez Castaño
Francesc Guisset i Lagresa
Juanjo Serrán Báez
Núria Escarpanter i Olivet
Sílvia Barris Roca
Sònia Sarola Vila

En contra

Claudio Grande Hernández

Abstencions

Maria Solé Serradell
Neus Ferré i Casao
Simon Calsina Comorera

Absents

Guillem Cusí i Batlle

L'Alcalde indica com va explicar a la comissió informativa i a la memòria
explicativa de l’expedient, que no proposa cap increment d’impostos, IBI,
IVTM, ICIO, ni plusvàlues ni l’IAE. Afegeix que l’Ordenança General de gestió,
recaptació i inspecció dels ingressos municipals de dret públic per a l’exercici
2020, s’adapta el calendari laboral al de pagament; hi ha una racionalització
de les taxes: la Taxa d’expedició de documents, la Taxa per la retirada de
vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via
pública, taxa per parades, barraques casetes de venda, introdueix una taxa de
promoció de fires; la taxa de Casal d’estiu inclou assistències discontínues;
quant a la Taxa per la recollida d’escombraries, supressió de carnisseries i
peixateries, tindran la consideració de supermercat petit; la Taxa per la
prestació de serveis a la Casa de Cultura, altres instal.lacions i espais
municipals, inclou l’espai de Can Marli que s’equipara al de la Casa de Cultura
i s’incrementarà el cost de l’ús de l’espai Jove Mn. Josep Benet de 15 a 20 €;
així mateix hi ha increments en la Taxa per la prestació de serveis mitjançant
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Tipus de votació: Nominal
A favor: 6, dels grups municipals PSC-CP i Junts per Llançà; en contra:
1, del grup municipal Alternativa per Llançà; abstencions: 3, del grup
municipal Esquerra Republicana de Llançà; Absents: 1

ACTA DEL PLE

Favorable

Número: 2019-0010 Data: 19/11/2019

1.2 HISENDA Expedient 2555/2019. Aprovació provisional de la modificació
d'Ordenances Fiscals per a l'exercici 2020

la utilització de les instal.lacions i serveis esportius municipals en què
s’arrossega un dèficit crònic, i en la Taxa per la utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic per ocupació de la zona marítim
terrestre amb caràcter temporal, augmentarà el cost de lloguer de boies.
Tot seguit llegeix el text del dictamen.

El Sr. Grande diu que actuï sobre els costos com a mínim.
L’Alcalde indica que per això no entén quan el recrimina que l’Alcalde faci
alguna cosa, l’Alcalde només pot fer dues coses, una, pujar Ordenances i
estudiar els costos i això és el que el govern s’ha compromès a realitzar, a fer
l’estudi exhaustiu dels costos per anivellar el dèficit que esmenta. Quan es va
formar l’actual govern, el dèficit ja hi era, i l’aposta és analitzar els costos per
anivellar el dèficit. Per això la proposta del govern és no pujar taxes ni tributs
perquè vol fer un estudi en profunditat dels costos a fi d’anivellar-los.
Intervé la Sra. Núria Escarpanter, per al.lusions, manifestant que des del seu

Número: 2019-0010 Data: 19/11/2019

L’Alcalde respon que el tema dels dèficits en serveis públics és una qüestió
que el Sr. Grande ja sap quan va estar en el govern, s’arrossega, i sobre si hi
ha serveis públics que no són serveis municipals, són serveis que demana la
població, són serveis consolidats i que la gent demana, hi ha molta acceptació
popular, evidentment no sap si la proposta d’anivellar els dèficits és la de pujar
impostos, ho ha d’aclarir, però també hi ha un terme que són costos i analitzar
exhaustivament aquests costos, aquí podria aconseguir-se l’anivellament per
tal de reduir el dèficit. Afegeix que avui en dia no hi ha altra més secret que
aquest, o s’actua sobre ingressos o sobre els costos.
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Fa ús de la paraula el Sr. Claudio Grande, del grup municipal Alternativa per
Llançà, manifestant el vot en contra. No entenen que després de l‘informe
d’Intervenció, que diu que fa anys que l’Ajuntament gasta més que ingressa i
presta serveis que no són competència de l’Ajuntament, el Sr. Alcalde es
quedi sense fer res, i l’únic que fa és incrementar la retirada de vehicles;
l’informe a més adverteix de les noves infraestructures, suposa que parla de la
Casa Marli i una despesa addicional per a l’Ajuntament i pregunta si ja que
s’adverteix que es gasta més que no s’ingressa, com pensen finançar
aquestes obres; tampoc no entenen que la figura de la Interventora, que
suposa que entén més de números que no pas l’Alcalde i com ha de funcionar
l’estructura econòmica de l’Ajuntament i no entenen que el Sr. Alcalde no en
faci cas. El seu grup entén que no es pugin impostos perquè és una mesura
impopular i la Sra. Escarpanter va dir en campanya que no apujarien impostos
però com a mínim els demana que facin alguna cosa per anivellar ingressos i
despeses i pregunta a la Sra. Escarpanter, que havia estat Regidora
d’Hisenda, si està d’acord en continuar augmentant el dèficit del poble de
Llançà.

ACTA DEL PLE

Intervé la Sra. Neus Ferré, en representació del grup Esquerra Republicana
de Llançà, dient que s’abstindran.

grup Junts per Llançà efectivament en campanya sempre varen manifestar
que no pujarien impostos, sí és cert que no tenen res a veure amb les taxes,
però quan el Sr. Grande fa referència al que diu la Interventora, aquesta no fa
un informe negatiu, el que fa és alertar de la situació, això se’n diu polítiques.
Aquest és el seu criteri, el govern a dia d’avui no té intenció, tot i que sí té raó
quan diu que aquest consistori es plantegi com a mínim anivellar els costos,
però aquesta és la seva proposta, tenen tot el dret a presentar-les, sí que és
cert que de vegades hi ha apostes més socials que d’altres, i quant a la Casa
Marli potser no es podran fer tantes coses com voldrien però en tot cas,
aquest consistori és prou responsable perquè si un moment donat creu oportú
pujar taxes més que impostos, ho duran a terme.

Fa ús de la paraula la Sra. Escarpanter apuntant que pot donar la sensació
que no pujar impostos pugui semblar un acte de no valentia. Realment hi ha
molts serveis que són deficitaris, i deixa anar una pregunta a l’aire i que consti
en acta, si alguna vegada aquest consistori es planteja equiparar, és a dir
pujar, si el grup APL estaria d’acord o a favor que no hi hagi tanta diferència
entre ingressos i despeses.

Número: 2019-0010 Data: 19/11/2019

El Sr. Grande indica que sí, estan en el seu dret i ell en el seu dret de criticarho.
L’Alcalde li explica que la despesa que tant el preocupa com és la Casa Marli,
hi ha d’haver anivellament o equilibri pressupostari entre les despeses i els
ingressos, d’una banda. El que alerta l’informe d’Intervenció ja fa anys és que
són estudis separats, ingressos i despeses separats i els costos del servei, el
personal, el material, de subministraments, tot això fa un cost i la Interventora
diu que aquest cost ha de tenir el seu reflex a les taxes perquè si hi ha un
dèficit, més costos que ingressos es produeix un dèficit, el que ens diu la
Interventora, que repercuteix negativament en el pressupost. El que diu altra
vegada és que el govern vol estudiar en primer lloc si els costos es poden
baixar més, minimitzar els costos, amb un estudi a fons i acuradament perquè
la puja sigui la mínima indispensable per aconseguir la sostenibilitat del servei.
Per això, una cosa són serveis públics i altres despeses generals del
pressupost.
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La Sra. Escarpanter diu que en són conscients, no és una cosa que no
l’entenen, però li reitera que si el govern aposta perquè la Llar d’Infants no
pugi i que realment sigui un servei deficitari, doncs forma part de la seva
política actual. Si algun dia el consistori decideix que aquesta llar d’Infants és
massa costosa i que el dèficit s’ha d’equiparar, doncs amb la facultat que els
ha estat atorgada pujaran les quotes però a dia d’avui és el seu criteri i
manera de pensar i tenen el dret d’actuar segons el seu punt de vista.

ACTA DEL PLE

El Sr. Grande insisteix que no entenen que malgrat que se’ls diu que estan
ingressant menys que es gasta i no treguin costos i n’afegeixen més com la
Casa Marli, i sap aquest govern que és un dèficit.

El Sr. Grande manifesta que voti el que voti ell, sortirà el que el govern digui.
L’Alcalde diu que això són criteris de la majoria, que ell apel.la a la lleialtat i a
la rigorositat de la política que es fa aquí, que no es facin populismes ni a
tergiversar les coses; que s’expliqui a la gent la situació econòmica que hi ha i
actuar en conseqüència, es dirigeix al representant d’APL però igual ho diu als
representants d’Esquerra. Demana que es passi a la votació.
Amb sis vots a favor, dels grups municipals PSC-CP i Junts per LLançà; un
vot en contra, del grup municipal APL; i tres abstencions, del grup municipal
Esquerra Republicana de Llançà, s'aprova:
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L’Alcalde replica que faran l’estudi exhaustiu dels serveis i esbrinaran el dèficit
però un cop estudiat aquests costos intentar minimitzar al màxim i hi haurà un
moment que serà possible, que per criteris de sostenibilitat hi hagi aquest
increment de taxes del servei en concret; per exemple el d’escombraries hi ha
un dèficit arrossegat de cada any perquè el cost que suposa la recollida per
part de la concessionària com les taxes d’abocament, supera, si no va errat en
300.000 € el que es recapta per les taxes d’escombraries, Ara faran l’estudi,
conjuntament amb la Regidora cada un dels costos intentant minimitzar i
alhora que es compleixi rigorosament el servei; però hi haurà un moment que
per molt que s’estudiï pot seguir el mateix dèficit o fins i tot minimitzar-lo, però
parlem d’un dèficit inferior a 200.000 a 150.000, hi ha els costos que se’ls
afegiran en qüestió de recollida, reciclatge, etc, , doncs aquest dèficit s’haurà
de cobrir de manera que per via de minimitzar costos no es podrà fer i la única
sortida serà pujar les Ordenances de recollida d’escombraries, és el que
l’instava la Regidora, si en aquest cas, el portaveu d’APL mostrarà la mateixa
lleialtat al govern municipal a l’hora de votar a favor d’una eventual pujada
d’Ordenances si finalment es produeix.

ACTA DEL PLE

El Sr. Grande respon que depèn dels imports que proposin. També li diu que
si no volen pujar impostos com a mínim no facin més despesa.
La Sra. Escarpanter respon que una cosa no té res a veure amb l’altra, el que
passa a l’Ajuntament és que el govern decideix no pujar impostos, vol dir que
tindrà menys diners per fer altres coses, aquesta és la seva aposta, no vol dir
que el govern farà moltes més coses mantenint aquests dèficits i que el
govern posarà en perill aquest Ajuntament; el govern sap el que hi ha i poden
tenir menys gestió, no gastarà més, insisteix que no parlen del mateix, i
repeteix que consti en acta que tots els grups tenen responsabilitat i no li
semblaria bé que si alguna vegada aquest consistori, ara mateix governat per
dues formacions, si efectivament demostrés aquesta valentia però que
després políticament no els interessi i aleshores critiquen les puges que
s’acabin succeint. És el que volia que constés en acta.
El Sr. Grande manifesta que creu que en acta queda tot apuntat, continua
dient el mateix que l’informe d’Intervenció diu que estan gastant més del que
s’ingressa, ho diu molt clar. Els diners són els mateixos, tenim 1000 € i gastem
1500, ell ho veu així.

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.

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 ajustament de tipus impositius, i la introducció de supòsits
que anteriorment no es regulaven.
S’ha emès informe de secretaria sobre la legislació aplicable en el sentit que
consta dins de l’expedient.

Número: 2019-0010 Data: 19/11/2019

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.

ACTA DEL PLE

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.

ACORDA :
Primer.- APROVAR provisionalment per a l’exercici 2020 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 2020.
4.1.- Taxa d’expedició de documents.
4.5.- Taxa per la retirada de vehicles abandonats o estacionats
defectuosament o abusivament a la via pública.
4.7.- Taxa per la recollida d’escombraries.
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
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Per tot això, el Ple de l’Ajuntament

instal.lacions i espais municipals.
4.20.- Taxa per la prestació de serveis mitjançant la utilització de les
instal.lacions i serveis esportius municipals.
4.22.- Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic
per ocupació de la zona marítim terrestre amb caràcter temporal.

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

L'Alcalde llegeix el dictamen següent:
La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera, estableix l’obligació de subministrar informació
referent al compliment d’obligacions contemplades, en la Ordre
HAP/2105/2012, de primer d’octubre, modificada per la Ordre HAP/2082/2014,
de 7 de novembre.
En l’article 16 de Ordre HAP/2105/2012, modificada per la Ordre
HAP/2082/2014, de 7 de novembre, per la qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d’informació previstes en la LOESPF, disposa
que els municipis de població no superior a 5.000 habitants hauran de
trametre les actualitzacions del seu Pla de tresoreria i detall de les operacions
de deute viu, segons disposa el mateix article.
En data 29 de juliol de 2019, el departament d’Intervenció emet l’informe
corresponent. En el mateix expedient consten les dades trameses.
En data 29 de juliol de 2019, s’ha realitzat la tramesa de la informació
corresponent a les dades de tresoreria i deute viu corresponent al segon
trimestre de 2019, a través de la oficina virtual per la coordinació amb les
Entitats Locals del MINHAP, tant de l’Ajuntament, com dels organismes
Autònoms que l’integren, Casal del Pensionista, Museu de l’Aquarel.la i
Patronat d’Esports.

Número: 2019-0010 Data: 19/11/2019

Favorable
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1.2 HISENDA Expedient 2067/2019. Donar Compte de les dades d'execució del
pressupost 2019, segon trimestre.

ACTA DEL PLE

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 2020, i que
regirán mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.

Per tot això, aquesta alcaldia proposa el següent
ACORD
ÚNIC.- DONAR COMPTE al Ple del compliment de les obligacions de
subministrar informació segons disposa l’Ordre HAP/2105/2012, modificada
per la Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, per la qual es desenvolupen
les obligacions de subministrament d’informació previstes en la LOESPF, en
relació al Pla de tresoreria i detall de les operacions del deute viu
corresponents a les dades del segon trimestre de 2019.

Tipus de votació: Nominal
A favor: 6, dels grups municipals PSC-CP i Junts per Llançà;
en contra: 0, Abstencions: 4, dels grups municipals Esquerra
Republicana de Llançà i Alternativa per Llançà; Absents: 1
A favor

Elsa Rodríguez Castaño
Francesc Guisset i Lagresa
Juanjo Serrán Báez
Núria Escarpanter i Olivet
Sílvia Barris Roca
Sònia Sarola Vila

En contra

---

Abstencions

Claudio Grande Hernández
Maria Solé Serradell
Neus Ferré i Casao
Simon Calsina Comorera

Absents

Guillem Cusí i Batlle

L'Alcalde explica que es va fer l’aprovació inicial i provisional, hi es va
detectar a la pàgina 8 una errada numèrica i es demana la publicació i
publicació mitjançant la presentació del text refós del qual cal fer una nova
aprovació. Seguidament llegeix el text del dictamen.
La Sra. Neus Ferré, del grup municipal d’Esquerra Republicana de Llançà,
avança l’abstenció en el vot per consultar el text refós a publicar.
El Sr. Claudio Grande, del grup municipal Alternativa per Llançà, expressa
igualment l’abstenció.
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Favorable

ACTA DEL PLE

1.3 URBANISME, OBRES I ACTIVITATS. Aprovació de la modificació del Text
Refós de la Modificació Puntual núm.3 del Pla Parcial Les Esplanes

Número: 2019-0010 Data: 19/11/2019

La Corporació es dóna per assabentada.

Amb sis vots a favor, dels grups municipals PSC-CP i Junts per Llançà; i
quatre abstencions, dels grups municipals Esquerra Republicana de Llançà i
Alternativa per Llançà, s'aprova:
“ L’Ajuntament de Llançà té la voluntat de millorar la imatge volumètrica de

l’estructura urbana, en l’àmbit de les parcel·les situades entre els carrers de
l’Era, Verdera i Sant Pere de Rodes.
La zona que afecta aquesta modificació és troba en la zona del Pla Parcial de
Les Esplanes, a les parcel·les cadastrals 2599502EG1829N0001JR i
2599501EG1829N0001IR.

Durant el període d’informació pública i veïnal d’un mes, amb anuncis
publicats en El Punt diari del dia 13 de desembre de 2018, pàgina 32, en el
Butlletí Oficial de la Província de Girona número 242, de data 19 de desembre
de 2018, en el Tauler d’Edictes de l’Ajuntament i en el web municipal, no s’han
formulat al·legacions tal i com consta en el certificat de secretaria.
En el Projecte de Modificació puntual núm. 3 redactat pels Serveis tècnics i
aprovat inicialment, contenia una errada material, consistent en un error de
transcripció numèrica, a la pàgina 8 del document que va estar ratificada
d’acord amb l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Per Ple de data 1 d'abril de 2019 es va aprovar provisionalment la Modificació
puntual núm. 3 del Pla Parcial del sector de sòl residencial “Les Esplanes”,
redactat pels Serveis Tècnics Municipals, d’acord amb el projecte esmenat
obrant a l’expedient, i es va trametre l’expedient a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Girona per la seva aprovació definitiva.
La Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona, en la sessió de 24 de juliol de
2019, va acordar aprovar definitivament la Modificació número 3 del Pla
parcial del sector de sòl residencial les Esplanes, supeditant-ne la publicació
en el DOGC i consegüent executivitat, a la presentació d’una nova versió del
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Per Decret d’alcaldia de data 30 de novembre de 2018 es va aprovar
inicialment la Modificació Puntual Núm.3 del Pla Parcial del sector de sòl
residencial “Les Esplanes”, d’acord amb el Projecte redactat pels Serveis
Tècnics Municipals.

ACTA DEL PLE

Els Serveis Tècnics Municipals han redactat un Projecte de Modificació
puntual núm. 3 del Pla Parcial Les Esplanes per tal d’adaptar la volumetria de
les
parcel·les
cadastrals
2599502EG1829N0001JR
i
2599501EG1829N0001IR.

Número: 2019-0010 Data: 19/11/2019

Les necessitats volumètriques fan necessària la modificació, però sense
alterar la densitat ni la superfície edificable, en la normativa del Pla Parcial Les
Esplanes.

text refós que reculli les modificacions reproduïdes el mencionat acord.
D’acord amb allò que disposa l’art. 85.1 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme,
aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, i art. 52.2.c) 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, en concordança amb l’art. 22.2.c) de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril de Bases de Règim Local i de l’informe de
Secretaria, el Ple d’aquesta Corporació
ACORDA :

3.5 SERVEIS DE MEDI AMBIENT. Expedient 2241/2019. Ratificació de l'acord de
suport a la candidatura Costa Brava com a reserva de la Biosfera de la
UNESCO
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

La Regidora de l'Àrea, Sra. Sílvia Barris, llegeix el text del dictamen.
Per unanimitat, s'aprova:

ACTA DEL PLE

Segon.- ELEVAR l’expedient diligenciat a la Comissió Territorial d’Urbanisme
per a la seva publicació al DOGC i consegüent executivitat.”

Número: 2019-0010 Data: 19/11/2019

Primer.- APROVAR el Text Refós de la Modificació puntual núm. 3 del Pla
Parcial del sector de sòl residencial “Les Esplanes”, redactat pels Serveis
Tècnics Municipal, d’acord amb el projecte esmenat obrant a l’expedient.

“La Junta de Govern Local, en sessió del passat 29 d'agost de 2019, va

La Diputació de Girona està treballant amb les administracions públiques i els
agents del territori per preparar la candidatura per a la declaració de la zona
de la Costa Brava com a Reserva de la Biosfera de la UNESCO.
Aquesta figura és un reconeixement internacional a territoris que tenen uns
valors naturals de gran rellevància i agafen el compromís de treballar de
forma sostenible per:
 Contribuir a la conservació dels valors ambientals i ecològics afavorint

la conservació del patrimoni natural, els paisatges litorals i marins, les
espècies i de la biodiversitat.
 Fomentar l'equilibri entre el desenvolupament humà, econòmic, social,

cultural i ecològic, i promou el desenvolupament sostenible en un
entorn més sa i de qualitat.
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adoptar l'acord següent:

 Constituir un suport fonamental a projectes de recerca i investigació,

observació permanent del territori i el mar, l’educació i el intercanvi
d'informació en relació amb qüestions territorials, nacionals i mundials
de conservació i del desenvolupament sostenible.
 Fomentar el treball conjunt cap a un model de territori sostenible dins

del concepte d’Ecoregió.

Segon.- Fer constar l’interès de l’Ajuntament de Llançà en formar part de la
Reserva de Biosfera de la Costa Brava, treballar d’acord amb els principis de
sostenibilitat, per a que es puguin assolir a nivell de l’àmbit de la Reserva de
Biosfera de la Costa Brava els objectius de desenvolupament sostenible del
Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament.
Tercer.- Donar compte d’aquests acords al Ple municipal per a la seva
ratificació, en la primera sessió ordinària que celebri.

ACTA DEL PLE

Primer.- Donar el suport de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de
Llançà a la candidatura de la Costa Brava com a Reserva de la Biosfera de la
UNESCO.

Número: 2019-0010 Data: 19/11/2019

És de gran importància que aquesta candidatura estigui recolzada per un
ampli suport social i institucional que integri tots els sectors de les
administracions públiques, i d’una àmplia representació de col·lectius socials i
econòmics implicats directament en la gestió d'aquest important espai litoral i
marí.
Per tot això, aquesta Junta de Govern Local acorda:

De conformitat amb l'apartat tercer de l'acord anteriorment transcrit, el Ple de
l'Ajuntament
ACORDA:
Únic.- DONAR-SE PER ASSABENTATS i RATIFICAR l'acord de suport de la
candidatura de la Costa Brava com a reserva de la biosfera, impulsada per la
Diputació de Girona, en tot el seu contingut.

B) ASSUMPTES URGENTS

No hi ha assumptes
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Quart.- Notificar aquests acords a la Diputació de Girona.”

C) PRECS I PREGUNTES

PRECS I PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM AL PLE
ORDINARI DE DILLUNS 7 D’OCTUBRE DE 2019
1.

Prec que realitza la regidora Neus Ferré:

La Sra. Ferré replica que anant més enllà, aquest any en la Festa del Port va
haver d’acabar abans, ja saben el motiu, malgrat això, la festa posterior a
l’estiu, que se celebra a la Vila va durar fins a les 6.
L’Alcalde diu que suposa que de la primera festa que ha esmentat, creu que ja
sap que fou per causes alienes al consistori sinó que ho va decidir el President
de la Confraria, l’Ajuntament no va intervenir, el que volia és que la festa
patronal durés.
La Sra. Ferré demana si des de la Confraria s’hagués decidit que durés fins a
les 6, el consistori ho permetria.
L’Alcalde respon que les festes patronals o locals, l’Ajuntament té una àmplia
discrecionalitat, poden acabar sempre que hi hagi uns cànons de racionalitat,
no gran disbauxa i normalitat, sense aldarulls ni problemes la festa pot acabar
una hora prudencial.
2.

Prec que realitza el regidor Simon Calsina:

Per tal que sigui respost per la regidoria pertinent, o en el seu cas per l’alcalde
si correspon.
Preguem que ens informin a quins carrers s’han realitzat millores en l’asfalt.
Quins hi ha previst asfaltar?
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La Sra. Ferré manifesta perquè algunes acaben a les 3 o les 4, i altres que
tenen permís fins a les 6, essent totes festes nocturnes iguals i en el mateix
municipi.
L’Alcalde indica que qui marca l’horari d’inici és la pròpia festa i l’acabament ve
donat per l’ambient que hi ha o algunes quan l’entitat o l’associació de la festa
organitzada ho indica.

ACTA DEL PLE

Respon l’Alcalde els criteris venen marcats per l’Àrea de Cultura i la de Festes,
cedint el protagonisme a associacions i entitats que tenen el pes en
organització o desenvolupament de l’acte en sí.

Número: 2019-0010 Data: 19/11/2019

Per tal que sigui resposta per la regidoria pertinent, o en el seu cas per l’alcalde
si correspon.
Preguem que ens informin dels criteris que s’utilitzen per determinar l’horari
d’inici i de finalització de les diferents festes que s’han celebrat al llarg de
l’estiu.

3.

Pregunta que realitza el regidor Simon Calsina:

Per tal que sigui resposta per la regidoria pertinent, o en el seu cas per l’alcalde
si correspon.
Té previst aquest govern l’adequació de places per a vehicles elèctrics, amb la
instal·lació dels punts de recarrega pertinent?
Contesta la Regidora de l’Àrea Sra. Sílvia Barris que tenen el projecte des de
l’octubre del 2018, està pressupostat en aproximadament en 13.000€, diu que
tot i que són conscients que s’ha de mirar cap al futur, també s’ha de ser
objectius i estudiar molt bé la viabilitat i la idoneïtat d’aquesta adequació donat
que Llançà no té majoritàriament un parc de vehicles elèctrics; no obstant això,
també és possible que a Llançà pot venir algú de vacances o a les segones
residències amb aquests cotxes. Continua explicant que a part dels 13.000€
inicials, cal afegir la portada d’energia amb la companyia elèctrica

Número: 2019-0010 Data: 19/11/2019

El Sr. Calsina pregunta per quan es preveuen els rebaixos de les voreres.
La Sra. Barris respon que estan treballant i aquest any se n’han fet uns quants i
en el proper pressupost se n’inclouran per acabar de fer-los, intentaran que es
pugui anar bé del Port fins a la Vila.
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A part s’han fet reparacions puntuals de l’asfalt, per temes d’arrels de pins, amb
perxejat al tram baix del carrer Onze de Setembre, perxejat al carrer 8 de
març, perxejat al carrer Migjorn, perxejat al carrer Falconera, tapat de rasa
oberta al carrer Josep Coll i tapat rasa oberta al carrer Pujolar.
Afegeix que està pressupostat i adjudicat el reasfaltat del carrer Almogàvers
(1r tram) previsió començar en breu un cop desencallat el tema de les rases de
serveis a passar per calçada.
Pel que fa a les previsions pel pròxim any, relaciona els següents: Av Europa,
des de l’estació fins al pont, caldrà un conveni amb Carreteres que els cedeixi,
s’asfaltaran i ampliaran voreres; Jacint Verdaguer, caldria canviar col.lector
residuals; resta de carrer Almogàvers, part alta del carrer Pompeu Fabra, tram
baix del carrer Pirineus, tram final dels carrer Empordà, tram final del carrer
Ramon Llull, carrer Fenolleda, tram del carrer La Coma, tram del carrer Arnau
de Vilanova, perxejats per pins al carrer Vilamartí, Taballera, Anoia i Priorat,
perxejat per sots en el ferm dels carrers Venturer i Empúries.
Afegeix que la prioritat de les actuacions anirà en funció de l’estat dels serveis
de cada carrer o bé que no sorgeixin imprevistos o carrers on s’hi hagi d’actuar
amb urgència.

ACTA DEL PLE

Contesta la Regidora de l’Àrea, Sra. Sílvia Barris, que aquest 2019, són els
següents: trams vials interiors cementiri dels Ximblars, Carrer Culip, cantonada
carrers Tifell-Pompeu Fabra, Tram baix del carrer Sirena, Carrer Sant Miquel de
Colera, Tram del Camprodon, i cruïlla entre els carrers Olot, Núria i el mateix
Camprodon, totalitat del carrer Rosselló, cruïlla Sant Carles N-260, tram del
carrer Fané, costat zona verda, cruïlla mercat carrer Gardissó.

Pregunta que realitza la regidora Maria Solé:

Per tal que sigui resposta per la regidoria pertinent, o en el seu cas per l’alcalde
si correspon.
En referència a l’APP on poder realitzar la denuncia d’incidències, s’han
introduït o valorat les propostes realitzades pel grup d’ERC, en el ben entès de
millorar-ne el funcionament?
Contesta el Regidor de l’Àrea, Sr. Juanjo Serrán, que sí s’han valorat però que
no s’han pogut introduir perquè des del darrer Ple, que fou a final d’octubre,
s’han enganxat el període de vacances de l’empresa, se’ls varen traslladar les
seves propostes i s’ha de fer una actualització de l’aplicació prevista per
Android aquets setmana, i per Aios, el que és tema Apple a partir de la
setmana que ve ja que s’ha de carregar o pujar a Google, aquest ho verifiqui
que estigui correcte i publicar-ho a l’aplicació actual.
5.

Pregunta que realitza la regidora Neus Ferré:

Per tal que sigui resposta per la regidoria pertinent, o en el seu cas per l’alcalde
si correspon.
En el passat ple vàrem preguntar si l’ajuntament tenia constància de les
diferències incidències ocorregudes en el local del carrer Verge del Carme
número 4. Des del govern se’ns va informar que no hi havia constància de cap
incidència. Tenen novetats sobre el tema?
Respon l’Alcalde afirmativament, d’ençà la pregunta anterior, consten 4
incidències, no dirà noms ni dades per qüestions de confidencialitat: una
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4.

ACTA DEL PLE

El Sr. Calsina demana si s’han consultat les ajudes d’ENDESA.
La Sra. Barris respon que sí, però que són per a particulars, és consultarà si a
través de l’ACM, falta que els ajuntaments s’hi puguin adherir, n’hi ha moltes
per a particulars, el 1r semestre de 2018.
En el referent a la ubicació, segurament començaríem en un punt entremig de
la població, segurament a l’aparcament de l’ajuntament, també hi ha el dilema
si es cobra o no es cobra, si s’ha de cobrar mitjançant una taxa, hi hauria el
supòsit que tenen el vehicle mòbil, i va a carregar-lo al punt gratuït; o que ja hi
hagi ja un vehicle unes hores i no es pugui recarregar; està consultant-se i
estudiant-se entre els ajuntaments per acabar de polir el tema.

Número: 2019-0010 Data: 19/11/2019

aproximadament 8.000€, més el manteniment anual del punt recàrrega
aproximadament 1.500€, el manteniment anual software 1.000€, més el rebut
mensual de llum d’uns 10Kw. En resum que per cada punt de llum, el cost és
d’uns 23.000/25.000€. anuals.
Indica que l’equip de govern està valorant incloure aquest any aquesta inversió
en el pressupost o bé deixar el projecte de cares a futurs pressupostos en
funció del parc mòbil.

ocorreguda el 8 de juny de 2019, a les 8 del vespre, trencament de vidres de la
porta; el 22 de juliol de 2019, a les 14:50 hores, una baralla d’una parella i amb
trencament de vidres del local, de la mateixa persona titular de la persona la
llicència; el 26 de juliol, a les 14:50h. Un episodi de baralla i trencament de
vidres del local per part de la titular, i el 25 de setembre de 2019, a les 22:30 h
es reben tres trucades de veïns alertant a emergències d’una baralla en el local
i vehicle mal estacionat, sembla que amb insults i intervenció policial.
La Sra. Ferré demana, des del seu grup, que fa una reflexió, que el local està
prop d’un parc infantil, que hi ha més incidències en què s’ha requerit presència
de Policia Local, els Mossos i la Guàrdia Civil, vol fer la reflexió sobre el tema.
L’Alcalde diu que es recull la proposta.

Respon la Regidora de l’Àrea, Sra. Elsa Rodríguez, que en total n’hi ha hagut
dos Punts Liles, un dels Punts es va instal.lar la nit del 12 de juliol de 2019, en
el marc de la Festa del Carme, de les 22:30 a les 04:30 de la nit, L’altre Punt, la
nit del 17 d’agost, la durant la festa d’estiu de la Vila., de les 22:30 a les 6:30 de
la matinada. Afegeix, pel que fa a la pregunta sobre qui ha gestionat els Punts
Liles, es va comptar amb dues professionals Psicòlogues especialitzades en
violència masclista.
I fent referència a les dades estadístiques, durant els dos dies (12 i 17) es
varen registrar un total de 92 persones, 65 dones, que representa el 71% i 27
homes, que representa el 29 %, més concretament, per dies, el dia 12 de juliol,
varen apropar-se 16 persones, de les quals 11 eren dones (69%) i 5 eren
homes (31%); el dia 17 d’agost varen apropar-se 76 persones, de les quals 54
eren dones (71%) i 22 eren homes (29%). Pel que fa a les edats de les
persones, la nit del 12 de juliol, principalment es concentren en edats entre els
18 i els 25 anys, i durant la nit del 17 d’agost, es concentren majoritàriament en
edats menors de 18 anys i en la franja dels 18 als 25 anys. En percentatges, el
29% tenia menys de 18 anys i el 34 % tenia entre 18-25 anys. Finalment
esmenta que durant la nit del 12 de juliol no es va realitzar cap intervenció al
Punt Lila relacionada amb violència masclista, mentre que la nit del 17 d’agost
es varen detectar dues situacions d’assetjament i, conseqüentment, va haver-hi
coordinació amb el personal de seguretat el qual finalment no va haver
d’intervenir. Informa que des de l’Ajuntament, com es comprova en xarxes
socials, s’ha obert una borsa de voluntariat del Punt Lila, per a totes aquelles
persones que vulguin formar-ne part, totes i cadascuna d’aquestes persones
rebrà formació en la matèria des de l’Àrea de Joventut del Consell Comarcal de
l’Alt Empordà.

ACTA DEL PLE

Per tal que sigui respost per la regidoria pertinent, o en el seu cas per l’alcalde
si correspon.
En quines ocasions de les diferents festes i actes s’han instal·lat punts liles?
Qui ha gestionat els punts liles? Hi ha algun registre de dades (estadístiques)?

Número: 2019-0010 Data: 19/11/2019

Pregunta que realitza la regidora Maria Solé:
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6.

7.

Prec que realitza la regidora Neus Ferré:

Per tal que sigui respost per la regidoria pertinent, o en el seu cas per l’alcalde
si correspon.
Preguem ens expliquin quina és l’estratègia de comunicació del govern, envers
les accions que es porten a terme per part de les diferents regidories.

Pregunta que realitza la regidora Neus Ferré:

Per tal que sigui respost per la regidoria pertinent, o en el seu cas per l’alcalde
si correspon.
Quan té previst aquest govern realitzar la retransmissió dels plens?
L’Alcalde contesta que la voluntat del govern és la transparència, que la gent
pugui constatar la fiscalització del govern i també per part de l’oposició, s’està
treballant, es disposa de pressupostos per retransmetre els Plens, amb
streaming, se’ls informarà i la voluntat és que es retransmetin els Plens.
Seguidament dona la paraula al portaveu del grup municipal d’APL, Sr. Claudio
Grande qui formula les preguntes següents:
9.

Prec que realitza el regidor Simon Calsina:
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8.

Número: 2019-0010 Data: 19/11/2019

La Sra. Ferré indica que apel.la a la sostenibilitat, pel que fa a repartir paper,
per a la neteja de contenidors es varen repartir milers de paperets, estem el
segle que estem, demana que revisin la millor manera de comunicar les
notícies, incidents o esdeveniments.
Intervé la Sra. Escarpanter donant-li la raó, i explica el perquè del repartiments
de papers que no es repetirà. Com a Regidora de Serveis havia detectat cert
desconeixement per part de la gent que no segueix les xarxes, que la neteja de
contenidors es feia cada 15 dies, varen pensar que a banda de les xarxes
socials, a la gent que no les segueix, es fes arribar el document a les cases,
ja que és una constatació, es pot parlar de si la neteja està ben o mal feta, amb
més regularitat o no, però es pretenia que quedés constància que els
contenidors es netegen cada quinze dies i per zones, però no es repetirà més
aquest sistema de comunicació.

ACTA DEL PLE

Respon el Regidor de l’Àrea, Sr. Juanjo Serrán, que cada Regidoria té certa
autonomia per fer les seves propostes de comunicació, aquestes es
consensuen amb l’equip de govern i després es publiquen. És cert que amb les
més transcendentals l’Alcalde és qui autoritza les del govern i és aquesta
l’estratègia que se segueix..

1. Quan creu l'ajuntament que podran començar les obres del futur geriàtric en
els terrenys de l'Av. Margarits?
Contesta l’Alcalde que en el Plec de bases del contracte de redacció del
projecte estableix els terminis de redacció, ara estan en fase d’adjudicació del
projecte. Des de l’adjudicació del projecte, 1 mes per redactar avantprojecte,
un cop entregat, 3 mesos per redactar projecte bàsic i després 5 mesos per a la
redacció de projecte executiu; un cop acabada la redacció dels projectes
s’entra la fase de contractació de la concessió d’obres i serveis, amb aquests
temps i a vegades els retards que puguin haver, de manera prudencial li diu
que podria ser per l’exercici 2021, la construcció.

El Sr. Grande indica que espera que alguna empresa ho faci, si encara no es té
clar; com que el diari deia “Llançà disposarà d’una residència .. “ es dona per
fet que ja està clar. Afegeix que intentaran entre tots que hi hagi una residència
a Llançà
L’Alcalde diu que l’interès hi és i que si el Sr. Grande es refereix al verb que
l’Alcalde va utilitzar a l’entrevista és el correcte, ara estan en fase de fer els
plànols que són molt especialitzats per ser un equipament molt particular,
destinat als nostres avis i les nostres àvies.

Número: 2019-0010 Data: 19/11/2019

El Sr. Grande pregunta si algú ha de construir-ho. Si no hi ha ningú, no es
podrà fer.
L’Alcalde contesta afirmativament, això és el que es diu concurs públic però
que si ningú es presenta, el concurs es declararà desert, aleshores es prendran
les decisions oportunes de l’equip de govern però es confia que com està el
mercat, les propostes que es posa de posar a disposició de l’inversor el
terreny, més tots els plànols, creu que avancen posant les coses molt fàcils a
un inversos i entenen que hi haurà inversors especialitzats en aquest sector
que vulguin invertir a Llançà, a la comarca hi ha dèficit important d’aquestes
places i aquí ha la demanda de la població i de la comarca, serà un equipament
municipal i supramunicipal, entenen que hi haurà resposta per part del sector.
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L’Alcalde explica que la proposta del govern és que té els plànols, bàsic i
executiu, seguint uns criteris de sostenibilitat i una sèrie de criteris perquè sigui
el lloc més adequat per als nostres avis, s’assentarà en terreny públic i tot el
que es construeixi es farà amb contracte públic de concessió d’obres i serveis,
la persona jurídica, societat o inversor que s’adjudiqui l’obra, farà, a més de
l’obra i per recuperar el cost d’amortització de l’obra, gestionarà el servei.

ACTA DEL PLE

El Sr. Grande demana quin sistema de construcció volen fer, amb edifici públic
o sistema de concessió per uns anys a l’empresa que el construeixi.

2. Quin cost han tingut el concert de Sau i la festa d'estiu de la vila per
l'ajuntament?

El Sr. Grande diu que no està convençut que sempre estava equilibrat
despeses i cost de concert, li estranya que aquest any no s’hagi organitzar per
l’Ajuntament i la barra la gestionava una organització local que es revertia el
poble, per això no el convenç, és el seu parer.
L’Alcalde diu que és criteri de l’acció de govern, pel tipus de concert i moment
que s’ofereix era el format més idoni, pot recuperar-se alguna vegada l’anterior
format.
La Sra. Escarpanter conclou que un concert que hagués costat 25.000 € que
no se sabia si s’hauria recuperat la inversió, un pensa però no sap.., ara ha
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El Sr. Grande pregunta si saben quan es va perdre l’any passat, i l’altre i l’altre.
L’Alcalde diu que caldria un estudi comparatiu, el govern ha decidit aquest
criteri
Intervé la Sra. Núria Escarpanter dient que amb aquest concert mai s’ha perdut,
amb el canvi s’ha aconseguit que si l’ajuntament havia de pressupostar o
destinar entre 15.000 o 20.000 € ara la Sra. Rodríguez ha aconseguit el concert
amb menys diners a pressupostar.
El Sr. Grande insisteix que amb el cost de les entrades es cobria el cost del
concert i aquest any ha costat 7.800.
La Sra. Escarpanter diu que no han tingut cap maldecap, han tingut la sort del
bon temps però si aquesta nit d’agost hagués plogut un concert de 20.000, ha
costat 7800, és un criteri.
La Sra. Rodríguez afegeix que aquest any el concert de Sau costava 25.000 €.
L’Alcalde diu que és per racionalitzar el risc que pot haver en aquests tipus de
concerts, en cas de mal temps, han minimitzar el risc de pèrdua.
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El Sr. Grande replica que essent un concert que no ha tingut dèficit quan s’ha
fet, es estrany que no s’hagi organitzat des de l’Ajuntament, així com la barra
que la portava una entitat local que guanyava uns diners invertits en Llançà, i
aquesta vegada no ha estat així.
L’Alcalde respon que són criteris de racionalització de la despesa pública, el
govern ha cregut que aquest format és millor per a les finances municipals, els
cost és molt inferior.

ACTA DEL PLE

Respon la Regidora de l’Àrea, Sra. Elsa Rodríguez, que el concert de Sau va
tenir un cost total va ser de 7.815 € mentre que el concert de la Festa Major
d’estiu, 16.300 €.
El Sr. Grande demana el concert de Sau perquè no s’ha organitzat des de
l’Ajuntament.
La Sra. Rodríguez contesta perquè amb l’empresa Rocktail es va voler
gestionar ella mateixa.

costat 7.800 €.
3. Voldríem que ens presentessin una llista detallada dels lloguers que paga
l'ajuntament amb el preu i l'activitat que s'hi realitza a cadascú dels locals.
L’Alcalde contesta que la resposta conté informació confidencial que no pot
redactar en un Ple, li farà entrega del llistat sota el compliment de
confidencialitat i de protecció de les dades de les persones que hi figuren.
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El Sr. Grande diu que suposa que hi ha algun projecte en ment.
La Sra. Rodríguez respon afirmativament.
El Sr. Grande demana si es pot saber.
La Sra. Rodríguez contesta negativament.
El Sr. Grande demana quina és l’edat d’aquest etapa jove.
La Sra. Rodríguez respon que des dels 18 als 25 més o menys, ara que s’ha
creat l’Associació però oberta a tot el col.lectiu juvenil.
El Sr. Grande diu que es farà una festa aquest cap de setmana, amb publicitat
pel facebook i la gent vol saber l’edat mínima per entrar a la festa.
La Sra. Rodríguez diu que no hi ha edat mínima, amb joves i l’Associació de
Caçadors de les 3 Llances es procura que tot el jovent, els majors d’edat, per
diferenciar-los dels menors portaran una polsera identificativa per a la venda
d’alcohol, si el preocupa com anirà la festa, es comptarà amb seguretat
privada, protecció civil i la Policia Local, està oberta o tothom.
El Sr. Grande indica que hi ha pares que no saben si han d’acompanyar els
seus fills, si poden anar sols, si els grans podran entrar, creu que s’hauria
d’haver explicar més. És diferent d’un concert.
L’Alcalde afegeix que des de les xarxes socials s’explicarà millor, però pel tema
de la venda de l’alcoholisme i la prevenció ja ha explicat que hi haurà les
polseres de control.
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Contesta la Regidora de l’Àrea, Sra. Elsa Rodríguez, que de projectes n’hi ha
molts, de moment li avança que han constituït una associació de Joves,
anomenada LlançàTek i a partir d’aquí a res es crearà un local de joves, perquè
l’objectiu principal és que el jovent s’impliqui al màxim en totes i cadascunes de
les activitats relacionades amb el nostre municipi, ja siguin de caire social,
cultural o d’oci. D’altra banda, fer que les associacions que feia temps que no
funcionaven, fer-les partícips, juntament amb el col.lectiu juvenil, per treballar
en noves idees i de manera desinteressada recuperar un espai on conviure.
Conclou que els projectes sempre seran consensuats amb la joventut i amb
l’equip de govern, tot i que ja els tenim en ment i estem treballant en ells.

ACTA DEL PLE

4. Voldríem preguntar-li a la regidora de joventut, quin projecte té per la joventut
llançanenca per als pròxims 4 anys?

5. L'Ajuntament ha signat un contracte amb l'empresa Hermes Comunicacions
S.A. per un import de 4.240,66 € anuals. S'han mirat altres pressupostos?

L’Alcalde respon que actualment es té previst la liquidació de les obres
d’inversió durant l’exercici i s’esperen un romanent, i amb aquest una partida
estarà destinada a l’adequació de l’edifici del c/ Cabrafiga per a usos de
caràcter cívic i el condicionament mínim dels jardins perquè es puguin visitar
pel públic, quant a la resta del que es pugui fer en el darrer Ple de juliol, es
varen comprometre tots els presents a fer unes consultes al poble, prèvia
presentació de les propostes que faci arribar, activitats que s’hi puguin fer,
l’Alcalde es va comprometre amb el portaveu Sr. Cusí que es faria una Junta de
Portaveus per tractar els diferents projectes que debatin tots els grups
municipals, i a partir d’aquí sotmetre al poble una sèrie de propostes i serà a
consulta, debat públic, tal i com es varen comprometre.
7.Tenim constància que hi ha pares que han demanat un cuidador pels seus
fills amb necessitats especials per l´escola Pompeu Fabra, quins criteris ha
seguit l´ajuntament per la contractació d´aquesta persona?
Contesta la Regidora de l’Àrea, Sra. Núria Escarpanter, que aquesta pregunta i
la preocupació del seu grup, ara és una oportunitat ja que estant també els
grups de l’oposició així com el públic assistent, vol informar dels antecedents;
certament hi ha criatures a l’escola que tenen necessitats educatives especials,
no només diagnosticades sinó d’altres que estan prop d’obtenir una diagnosi,
ho explica perquè l’escola disposa d’una TEI per a aquestes criatures, des del
Departament d’Ensenyament que posa a disposició de l’escola, les famílies i
els nens, aquest personal que ajuda i dona suport als mestres de l’escola.
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6. Quan estarà habilitada la Casa Marly per fer-hi les activitats previstes?
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El Sr. Grande pregunta si han consultat altres alternatives.
El Sr. Serrán respon afirmativament i aquesta era la més avantatjosa perquè es
va sumant els romanents que queden de cada exercici.

ACTA DEL PLE

Contesta el Regidor de l’Àrea, Sr. Juanjo Serrán, que és la renovació del
conveni amb el diari El Punt Avui, que es fa cada any, conveni que prové des
de que el Sr. Grande estava al govern i es renova el conveni, amb el Punt Avui
s’ha cregut que era oportú renovar el conveni pel fet que arrossega el que no
es gasta del conveni anterior. Com veurà en el conveni, per exemple els 4.200
€, es té publicitat en paper per valor de 23.000 €, que són el que es tindrà tot
l’any, sinó es gasta, en la propera renovació del conveni, el que resti o
romanent, es tindrà, com els anys anteriors, es va recuperar i per això es
renova.

El Sr. Grande replica que si el Departament d’Ensenyament no actua, aquesta
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Intervé el Sr. Grande, indica que li agrada que l’Ajuntament denunciï el
Departament d’Ensenyament perquè té abandonat Llançà des de fa molts anys,
no han fet mai res per a la nostra escola i després aquesta persona estava a la
Llar d’Infants i va ser més o menys de la mateixa manera, creu que és una
feina pública s’hauria de treure a concurs, i si es té pressa perquè és una
situació complicada com la que ha passat, l’Ajuntament podria intentar tenir
una borsa de treball per a casos com aquest, a Llançà hi ha gent que podria
estar treballant en aquesta feina.
La Sra. Escarpanter manifesta que convocar la borsa de treball és un procés
llarg, a dia d’avui es pot plantejar però si ens emplacem al moment en què
estàvem vivint, fa un mes, no hi havia borsa de treball i l’Ajuntament, com bé
sap, no pot convocar places i si les convoca ha de ser a llarg termini, els
pressupostos són els que són: el govern ha actuat amb un cas que entenen
d’humanitat, urgència i puntual.

ACTA DEL PLE

Aquest persona es va donar de baixa abans de final de curs per embaràs de
risc i el Departament Ensenyament, la Sra. Escarpanter diu que aprofita per fer
una denúncia o reivindicació, no va substituir aquesta persona; aleshores les
famílies varen dirigir-se a ella, com a Regidora d’Ensenyament, davant la
preocupació que el curs escolar s’iniciés i aquesta persona no estava
substituïda fet que es plantejaria un problema.
L’Escola de Llançà, a través de la seva Directora va adreçar una carta al
Departament d’Ensenyament; l’Ajuntament de Llançà rep els pares de les
criatures a través de l’AMPA i es varen dirigir al Departament d’Ensenyament,
fent-nos cas omís. El curs escolar estava a punt de començar i el Director
territorial del Departament no atenia la petició, i des de l’Ajuntament i la
Regidoria varen escriure, trucar, enviar e-mails, al Director Territorial i no hi
havia manera, va tenir l’ocasió de parlar amb el Sr. Fonalleras i responia “Sí, ja
ho farem, no sabem, tenim problemes, ...,” donava llargues i en resposta a la
pregunta d’APL sobre els criteris per a la contractació de la persona , es va fer
en un acte de responsabilitat, d’humanitat, per donar suport en primera
instància a aquests nens que necessiten unes atencions especials, per ajudar
els mestres de l’escola que evidentment no tenen mitjans i en definitiva, per
ajudar-nos a tots plegats. La persona en qüestió, no s’ha seguit cap criteri en
aquest cas és un fet puntual i esporàdic, el govern està pendent que el
Departament d’Ensenyament ens atorgui aquesta substitució que ens pertoca i
sigui la seva responsabilitat, que la tenen, d’atendre aquestes criatures i la
persona en qüestió és la persona que estava a la Llar d’Infants donant-los
suport, que s’ha traspassat a l’escola, és una educadora que coneixia aquesta
mainada o part d’ells, perquè els havia acompanyat en l’època de la Llar
d’Infants i d’alguna manera ara està amb ells a l’escola; repeteix que no s’ha
seguit cap criteri perquè era una emergència total, s’iniciava el curs i es
necessitava aquesta persona; quant al contracte de la persona espera que
sigui menys que més, si està pocs dies amb tots nosaltres fent aquest servei
vol dir que el Departament Ensenyament qui té aquesta responsabilitat ha
complert les seves obligacions, que és posar-nos una persona.

I sense cap més altre assumpte a tractar, l’Alcalde aixeca la sessió de la qual
s’estén la present acta que, després de llegida i aprovada, signen
electrònicament l’Alcalde i el Secretari així com certificació que consta a
l’expedient.
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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L’Alcalde dona per acabat el debat, que la Regidora ja ho ha explicat, era una
qüestió de responsabilitat, que entén que el Sr. Grande se suma a la denúncia
que s’ ha fet des del consistori, que s’ha fet pública en el Ple ordinari.
El Sr. Grande confia que es faci pública, repeteix que des del Departament
d’Ensenyament no es fa res des de fa anys per a l’escola de Llançà, ni canviar
una finestra, mai s’han gastat ni un euro, espera que la gent entengui el que es
debat.
L’Alcalde celebra l’adhesió a la denúncia i per part de la Regidora es
compromet com ha fet activament, a fer possible que aquesta mancança estigui
solucionada el més aviat possible.

ACTA DEL PLE

persona estarà treballant tot el curs i potser l’altre i l’altre.
La Sra. Escarpanter respon negativament, ja que com ha dit la persona de
baixa és maternal, el mes de febrer si no hi ha res de nou, ja estaria solucionat,
en tot cas pregunta al Sr. Grande, creu que està donant més importància al fet
contractual que no pas a la causa de tot això.
El Sr. Grande respon negativament.
La Sra. Escarpanter diu que és la sensació de dona.
El Sr. Grande manifesta que no diu que es tregui la persona sinó que es faci un
concurs públic, ja que és una plaça pública.
La Sra. Escarpanter replica que no ho és, no els pertoca sinó al Departament
d’Ensenyament, si l’Ajuntament hi ha posat una persona allà, ha estat per un
cas d’ajuda a la mainada, a l’escola. Li sobta que es decanta més l’atenció la
persona en qüestió, que potser hauria estat per 15 dies si aquesta persona el
Departament d’Ensenyament la suplia.
El Sr. Grande insisteix que no parla de la persona sinó de la plaça. Que s’ha fet
per urgència, una persona que ja estava treballant, ho troba normal però des de
ja s’hauria d’ofertar aquesta plaça.
La Sra. Escarpanter repeteix que la plaça no hauria d’existir, és una situació
que ha arribat sense ser responsabilitat de l’Ajuntament, no té obligació si s’ha
de dir així amb l’escola de Llançà, del Departament d’Ensenyament; el fet és
que aquesta situació amoïna les famílies a l’estiu perquè començarà el curs i
no hi ha cap persona, l’AMPA igualment, l’escola igualment i l’Ajuntament, el
govern s’ha regit per donar feina a la persona que ja estava a la Llar d’Infants,
de manera puntual, que el grup APL potser s’hagués decantat per una altra
persona...
El Sr. Grande torna a negar-ho.

