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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
LLANÇÀ DE DATA 28-07-2014
A la Casa Consistorial de Llançà, essent les dinou hores del dia vint-i-vuit de
juliol de dos mil catorze, es reuneix l´Ajuntament Ple, en primera convocatòria,
sota la presidència de l’Alcalde, Sr. Pere Vila i Fulcarà.
Assisteixen els regidors i les regidores que a continuació s´indiquen, a
l´objecte de celebrar sessió pública ordinària:
Assistents: Sr. Joan C. Mora i Torrent, Sra. Núria Escarpanter i Olivet, Sr.
Joaquim González i Rodríguez, Sr. Joan Carles Subirats i Baró, Sr. Jordi Vilà i
Baró, Sr. Francesc Guisset i Lagresa, Sra. Sílvia Barris i Roca, Sr. Guillem
Cusí i Batlle, Sr. Josep Ortiz de Zárate i Perals i la Sra. Anna M Pujol i Llosa.
Excusen la seva absència la Sra. Assumpció Ministral i Dardé i el Sr. Narcís
Noguera i Negre.
Actua com a Secretari el Sr. Carles Fita i Alegre, titular de la Corporació.
L’Alcalde declara obert l’acte i felicita, en nom propi i dels regidors i regidores,
el portaveu socialista Sr. Francesc Guisset per la seva recent nova paternitat.
Tot seguit s’entra a conèixer els assumptes inclosos en l’ordre del dia:
1.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior.
L’Alcalde demana si cal llegir l’acta de la sessió anterior, de data 9 de juny de
2014, que ha estat repartida amb anterioritat junt amb la convocatòria.
Per unanimitat s’aprova l’acta del Ple ordinari de data 9 de juny de 2014, sense
esmenes.
2.- Elecció de Jutge/essa de Pau titular.
L’Alcalde llegeix el text del dictamen.
La Sra. Barris, del grup municipal socialista, expressa el vot favorable i felicita
el Sr. Casellas.
El Sr. Cusí, del grup municipal ULL-AM, manifesta que voten a favor.
Intervé el Sr. Ortiz de Zárate, del grup municipal BMC, dient que el vot és
favorable.

La Sra. Pujol, del grup municipal ICV, indica que voten a favor.
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. 86 de data 7 de maig de 2014, 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 de l’Ajuntament acorda:
Primer.- PROPOSAR el Sr. Lluís Casellas i Donat, amb DNI núm. 40459582-Y,
domiciliat a la Plaça Mestre Pous núm. 5 de Llançà, 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.
3.- Pla Parcial Urbanístic “SUP 1 Sector La Selva”. Subsanació d’errors i
Text refós
L’Alcalde llegeix el text del dictamen i afegeix que es tracta d’un tema tècnic de
subsanació d’errors.
Fa ús de la paraula la Sra. Barris, del grup municipal socialista, dient que
s’abstindran, ja ha exposat que es tracta d’una promoció de caire privat i es
tracta de subsanació d’errors tècnics pel que fa a habitatges i ús comercial i
habitatges de protecció oficial .
El Sr. Cusí, del grup municipal ULL-AM, indica que s’abstindran.
El Sr. Ortiz de Zárate, del grup municipal BMC, expressa el vot favorable.
Intervé la Sra. Pujol, del grup municipal ICV, dient que s’abstindran.

Amb set vots a favor, dels grups municipals de CiU i BMC, i quatre abstencions,
dels grups municipals PSC-PM, ULL-AM i ICV, s’aprova:
El Ple municipal, en sessió de data 9 de desembre de 2013, va acordar
l’aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla Parcial Urbanístic
SUP1 La Selva, de Llançà, i la tramesa de l’expedient a la Comissió
d’Urbanisme de Girona, als efectes de la seva aprovació definitiva.
La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de data 11 de febrer
de 2014, va aprovar el Text Refós del mateix PPU, i es va publicar en el DOGC
núm. 6585 de data 19.03.2014, als efectes de l’executivitat immediata.
En data 23 d’abril de 2014, Robert Mercader Ayats, en representació de
l’empresa ROBERT MERCADER, S.L. presenta un Text Refós per a la
subsanació d’errors observats en el document, referents al redactat de l’article
4.4.
L’arquitecte assessor municipal Sr. Lluis Rodeja, ha informat favorablement el
Text refós, en data 21 de juliol de 2014.
De conformitat amb els que disposen els articles 96 i concordants del DL
1/2010 de 3 d’agost pel qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme de
Catalunya, i en virtut de les facultats atorgades per l’article 21 i 22 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril de Bases de règim local,
Aquest Ple de la Corporació ACORDA:
Primer.- APROVAR el Text refós de la Modificació puntual del Pla Parcial
Urbanístic SUP1 La Selva, de Llançà, per a la subsanació d’errors.
Segon.- Elevar l’expedient de Pla Parcial, degudament diligenciat, a la
Comissió d’Urbanisme de Girona, als efectes de la seva aprovació definitiva.
4.- Aprovació del Compte General del pressupost de l’exercici 2013.
La Regidora de l’Àrea, Sra. Escarpanter, llegeix el dictamen.
Intervé el Sr. Guisset, del grup municipal socialista, dient que s’abstindran, es
tracta de donar compliment de l’obligació legal com ha dit la Regidora, i com ja
han exposat cada any en la confecció del pressupost, el seu grup té una visió
diferent i mostra el posicionament contrari pel que fa a les despeses i
demanaven pressupostos alternatius.
El Sr. Cusí, del grup municipal ULL-AM, indica que no estan d’acord en la
redacció dels pressupostos, però com que és un pur tràmit, s’abstindran.
El Sr. Ortiz de Zárate, del grup municipal BMC, manifesta el vot favorable.
Intervé la Sra. Pujol, del grup municipal ICV, dient que s’abstindran ja que
varen presentar al.legacions al pressupost en el seu moment.

Amb set vots a favor, dels grups municipals de CiU i BMC, i quatre
abstencions, dels grups municipals PSC-PM, ULL-AM i ICV, s’aprova:
En data 26 de març d’enguany, el senyor Pere Vila i Fulcarà, Alcalde-President
d’aquesta Corporació ha dictat providència en relació a que per part de la
Intervenció es formi el Compte General de 2013 i que la Secretaria emeti
informe sobre la legislació i procediment aplicable; així com que el Compte
General se sotmeti a informe de la Comissió Especial de Compte.
S’ha emès informe favorable de la Secretaria i d’Intervenció sobre el contingut i
forma del Compte General per a l’exercici 2013, d’acord amb el que preveu 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 data 24 d’abril d’enguany, es reuneix la Comissió Especial de Comptes per
l’examen del Compte General del Pressupost d’aquesta Entitat, corresponent a
l’exercici econòmic de 2013, en compliment del que disposa l’article 116 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i en l’article
212 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals; així com que ha quedat
justificat complidament, i que està format pels documents següents:
- Compte anual de l’Ajuntament format pel balanç, el compte de resultat
econòmic patrimonial, l’estat de la liquidació del pressupost i la memòria.
- Compte anual del Casal del Pensionista format pel balanç, el compte de
resultat econòmic patrimonial, l’estat de la liquidació del pressupost i la
memòria.
- Compte anual del Museu de l’Aquarel.la format pel balanç, el compte de
resultat econòmic patrimonial, l’estat de la liquidació del pressupost i la
memòria.
- Compte anual del Patronat d’Esports format pel balanç, el compte de
resultat econòmic patrimonial, l’estat de la liquidació del pressupost i la
memòria.
- Les existències a tresoreria a 31 de desembre de 2013.
- Certificats dels saldos de tots els comptes a data 31 de desembre de
2013.
Atès que el Compte General es va exposar al públic per a informació pública,
mitjançant publicació al BOP de Girona de data 6 de maig de 2014; i
transcorregut el termini d’exposició i reclamacions, no s’han presentat cap
al.legació.
Tenint en compte els fonaments de fet i de dret, així com la documentació
obrant en l’expedient, aquest Ple de l’Ajuntament
ACORDA
Primer.- Aprovar el Compte General de l’exercici 2013, que ha quedat
complidament justificat, i que està format pels documents següents:
- Compte anual de l’Ajuntament format pel balanç, el compte de resultat
econòmic patrimonial, l’estat de la liquidació del pressupost i la memòria.

-

Compte anual del Casal del Pensionista format pel balanç, el compte de
resultat econòmic patrimonial, l’estat de la liquidació del pressupost i la
memòria.
- Compte anual del Museu de l’Aquarel.la format pel balanç, el compte de
resultat econòmic patrimonial, l’estat de la liquidació del pressupost i la
memòria.
- Compte anual del Patronat d’Esports format pel balanç, el compte de
resultat econòmic patrimonial, l’estat de la liquidació del pressupost i la
memòria.
- Les existències a tresoreria a 31 de desembre de 2013.
- Certificats dels saldos de tots els comptes a data 31 de desembre de
2013.
Segon.- Rendir el Compte General que s’aprova i tota la documentació que
l’integra a la fiscalització de la Sindicatura de Comptes, tal i com estableix
l’article 212.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
5.- Aprovació de la Modificació de crèdits per aplicació de romanent de
tresoreria resultant de la liquidació de l’exercici 2013.
La Regidora de l’Àrea, Sra. Núria Escarpanter, llegeix el dictamen. Afegeix que
es presenta la proposta atesa una nova legislació que regula l’art. 32 de la Llei
2/2012 de 27 d’abril, que permet els ajuntaments poder destinar a inversions el
romanent de tresoreria sempre i quan es donin uns requisits o condicions com
pagar els proveïdors a 30 dies, complir la regla de la despesa... i com que a
Llançà es compleixen els requisits, ara es presenta aquesta proposta per tal de
destinar part del romanent de tresoreria a les inversions que es detallen a la
part dispositiva.
Intervé el Sr. Guisset, del grup municipal PSC-PM, manifestant que el seu grup
respecte el romanent de tresoreria ja van manifestar que voldrien que
s’apliqués rigorosament l’art. 32 de la Llei 2/2012 i es destinés a la rebaixa de
la pressió fiscal dels contribuents i abans de votar, pregunta a la Sra.
Escarpanter si pot aclarir, primer que la part del romanent de tresoreria és de
prop de 300.000 € i si no recorda malament era de 363.000 €; i què ha passat
amb la dotació pressupostària per a totes les obres de conservació i
manteniment, si s’ha esgotat aquesta partida del pressupost per anar a dotar
amb una altra partida per aquest import i bàsicament el seu grup vol apostar
per la millora urbana però creu que la situació econòmica actual no és idònia, al
menys una part del superàvit que es destinés a rebaixar el rendiment net, ja
sap que la disposició addicional 6a diu el que diu, possiblement ara mateix una
prioritat és sanejar els comptes o rebaixar la pressió fiscal, podrien combinar-se
els dos aspectes, i també destinar-ho a la reducció de la pressió fiscal, com ja
han exposat en anteriors plens. El compromís que els contribuents que ja han
patit l’increment de l’IBI ara amb el superàvit es pogués reduir la pressió fiscal.

El Sr. Cusí, del grup municipal ULL-AM, demana aclariment sobre el romanent
de tresoreria i que no votaran en contra. Suposa una millora urbanística per al
poble i s’abstindran. Quan es va acordar en Ple la rebaixa del 15 % de l’IBI no
podia ser un percentatge més alt per no afectar l’estabilitat pressupostària,
pregunta perquè ara sí que es pot aplicar el romanent per a inversions i no
aleshores, si és per la normativa o una Llei concreta que ho impedís o fou per
falta de voluntat política
El Sr. Ortiz de Zárate, del grup municipal BMC, indica que li sembla bé
qualsevol inversió o millora urbanística pel que comporta. Quan es varen
aprovar els pressupostos creu recordar que el GMS o ICV deia que no hi havia
inversions i ara es té la possibilitat de fer-la. No sap si és la millor opció però
estan a favor de la inversió en millores urbanístiques, no obstant això potser
caldria rebaixar la pressió fiscal com deia el Sr. Guisset.
La Sra. Pujol, del grup municipal ICV, demana a la Regidora Sra. Escarpanter
perquè s’ha optat pel projecte d’urbanització del c/ Barcelona, obviant altres. Hi
ha temes més importants com són les zones inundables Avda. Pau Casals , Av.
Europa i dels c/ Gardissó i c/ Rafael Estela, demana explicacions sobre la
prioritat del projecte del c/ Barcelona i no altres intervencions potser més
urgents i més necessàries.
La Sra. Escarpanter respon al Sr. Guisset que no s’ha esgotat la dotació
pressupostària per dur a terme inversions, sinó que amb aquesta Llei es va
creure oportú aprofitar el romanent a destinació a executar el projecte; amb la
part de romanent que resta a dia d’avui és garanteix que es continuïn pagant a
30 dies els proveïdors. I es dirigeix a tots els grups polítics, per dir que si els
preocupa que es pugui aprofitar l’avinentesa del possible futur romanent de
tresoreria per al proper exercici es pugui rebaixar l’endeutament, l’equip de
govern ja decidirà sobre aquesta possibilitat. Sobre el perquè s’ha decidit
aquest projecte i no un altre, és un criteri polític, des de la vessant turística
tenen la inquietud que una de les parts més visitades és el Castellar i el Pg.
Marítim i la millora i continuïtat per al Passeig continuant-lo per Sant Carles
milloraria l’entorn marítim i el darrer tram que queda. Si la Sra. Pujol fa esment
a les zones inundables, de coses se’n poden fer i potser a criteri seu més
necessàries però aquesta és la proposta de l’equip de govern.
L’Alcalde conclou que en el Ple de les ordenances, ja el seu grup es basarà en
la possibilitat que hi hagi una disminució per als contribuents, l’any vinent hi
hagi una disminució en funció de la previsió de la liquidació de l’exercici 2014,
el Ple d’octubre es debatran les Ordenances i si es detecta aleshores una
millora positiva, es farà amb la part proporcional a què es varen comprometre.
El Sr. Guisset, a la vista de l’aclariment i tenint en compte el que ha dit la Sra.
Escarpanter que no s’esgota la dotació del pressupost per construcció i
manteniment, el seu grup suposa que el superàvit seria per rebaixar
l’endeutament net, aleshores tot i estar a favor, veient la proposta de l’equip de

govern ells votaran en contra perquè volen que compleixi la Llei en el sentit de
l’article 32 de la rebaixa de l’endeutament. Creuen que ara mateix és prioritari
anar a la rebaixa de la pressió fiscal, tot esforç d’estalvi o superàvit ha d’estar
destinat a la rebaixa; després la propera legislatura ja es tindrà temps per a les
inversions. És per tot això que voten en contra.
Fa ús de la paraula el Sr. Cusí dient que vol puntualitzar que arrenquen el
compromís de l’Alcalde que el futur romanent de tresoreria s’aplicarà en una
rebaixa fiscal, no s’oposaran a una millora del poble però s’abstindran perquè
també creuen que hi ha altres zones que s’han de prioritzar.
El Sr. Ortiz de Zárate manifesta que el seu grup s’abstindrà.
La Sra. Pujol també indica l’abstenció en el vot perquè creuen que s’havien de
prioritzar la millora d’altres indrets.
L’Alcalde replica que el seu grup té molt present els comentaris que es fan en
el Ple quan es presenten Ordenances i Pressupost, i vol recordar que
precisament s’ha criticat el seu grup que no es feien inversions i el seu grup fa
cinc anys que han presentat inversions sense que anessin a crèdit. Ara la
situació permet que amb recursos propis es puguin fer inversions. L’Alcalde vol
que tinguin present en el Ple que es debati el pressupost i en funció de la
capacitat que posin en partides d’inversions els tindrà molt present el que avui
ha dit l’oposició, que s’ha de reduir deute, cosa que fa set anys que fa l’equip
de govern, i aquesta modificació de la Llei es compleix perquè els permet
destinar els diners a inversions.
Amb sis vots a favor, del grups municipal de CiU; dos en contra, del grup
municipal PSC-PM , i tres abstencions, dels grups municipals, ULL-AM, BMC i
ICV, s’aprova:
Segons Providència de l’Alcaldia de data 1 de juliol de 2014 s’inicia l’expedient
per l’aprovació de la modificació de crèdit mitjançant crèdit extraordinari a
càrrec del romanent de tresoreria, com a conseqüència de l’aplicació del destí
del superàvit de l’exercici 2013, que regula l’article 32 de Llei 2/2012 de 27
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i que es pot destinar
a inversions, segons la Disposició Addicional 6ª de la mateixa Llei, i que no es
pot demorar fins al proper exercici econòmic.
En l’expedient consta informe de Secretaria en relació a la tramitació de
l’expedient, i de la Intervenció en relació als imports i a les magnituds
pressupostàries i d’estabilitat pressupostària així com els requisits que cal
complir per tal de poder destinar el superàvit a inversions.
Tenint en compte els fonaments de fet i de dret, així com la documentació
obrant en l’expedient, aquesta Comissió Informativa proposa al Ple de
l’Ajuntament l’adopció del següent
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament
ACORDA:

Primer.- APROVAR l’expedient de crèdit extraordinari número 01/2014, que cal
finançar mitjançant romanent de tresoreria per a despeses generals, segons a
les disposicions vigents i d’acord el següent detall:
•

Despeses que cal finançar.- Crèdit extraordinari

Aplicació
pressupostària
619.02.155
619.03.155
•
870.00

Descripció
Projecte urbanització Av.Barcelona i adjacents
Fase II Millora i nova dotació asfaltats

Import
260.000.-€
40.000.-€

Ingressos.- Finançament que es proposa
Romanent líquid tresoreria
Disponible art.32 LOEPSF

300.000.-€

Segon.- EXPOSAR al públic aquest expedient durant el termini reglamentari de
quinze dies hàbils mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el BOP. En cas
que no es presenti reclamacions, l’acord serà ferm.
En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la
finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les.
6.- Aprovació del Conveni per contractació agregada d'un programa
informàtic de compatibilitat energètica i la seva gestió.
El Regidor de l’Àrea, Sr. Joan C. Subirats, llegeix el text del dictamen.
Intervé la Sra. Barris, del GMS, demanant si no es passa a través del Consell
Comarcal de l’Alt Empordà, si la Diputació té un pla d’estudi de les despeses de
l’ajuntament i quins avantatges econòmics tindria si es donés la llicència amb
el Consell Comarcal i quin estalvi representaria el programa de compatibilitat
energètica per a l’ajuntament i, finalment, tenint en compte que s’ha activat el
Pla d’acció i energia sostenible del PAES fins arribar el 20% pregunta si s’haurà
d’adquirir una llicència nova que s’adequï més a les quotes energètiques del
moment.
El Sr. Cusí, del grup ULL-AM, indica el vot favorable i aprofita per demanar un
cop iniciat a aplicar el que s’aprova i faci efecte l’optimització i demés si es
podria facilitar un informe en què se’ls expliqui quines millores ha suposat, en
què s’ha optimitzat, el rendiment que està donant l’aplicació.
El Sr. Ortiz de Zárate, del grup BMC, pregunta al Sr. Subirats quan es trigaria a
amortir la llicència.

La Sra. Pujol, del grup ICV, pregunta si l’import de 3.689 € són els dos anys de
la llicència, prorrogables a dos anys més.
El Sr. Subirats respon a la Sra. Barris que els avantatges són a nivell de
despesa però és un pas de gegant en tot el que és el tema de noves
tecnologies que optimitzen temps i recursos que al final si es quantifiquen fan
guanyar en el que fa a costos; no s’ha pogut encara valorar la quantia. Tenim
els 3.689 € totals que sembla ser, segons les informacions de què disposa
aniran a la baixa en els dos següents exercicis, com a ajuntament de Llançà
seria el màxim a assumir en els tres pagaments. Pel que fa al CCAE estan fent
gestions per una llicència nova que no té res a veure amb aquestes vies, i
referent a les altres sessions del Ple és un avantatge però que és una suma del
que s’està fent en paral.lel, no se solapen sinó que es complementen, es dóna
un servei complementari.
Referent el que ha dit el Sr. Cusí, manifesta que prenen nota i el fet que es tiri
endavant el conveni, sobre el que és quantitatiu i avantatges es faria l’informe
si és possible anualment.
Sobre el que ha dit el Sr. Ortiz de Zárate, el termini amb el que es pugui obtenir
els 12 mesos següents es podrà fer una lectura més o menys mesurada del
que seria real i està segur que aquest projecte a llarg termini es vagin reduint
cada mes les despeses en comparació amb les del dia d’avui.
La Sra. Barris, del grup municipal socialista expressa el vot a favor, entenent al
que s’ha manifestat al Sr. Cusí que es redactaria l’informe.
Per unanimitat, s’aprova:
Pere Vila i Fulcarà, Alcalde-President d’aquest Ajuntament, en data 4 de juliol
de 2014 ha dictat el Decret següent:
L’Ajuntament de Llançà té interès en adquirir una llicència per a la utilització
d'un programa informàtic de comptabilitat energètica destinat als ens locals de
la província de Girona per al control de les pòlisses energètiques, incloses les
elèctriques i les de combustibles per a calefacció, així com les factures de
combustibles de la flota municipal i la gestió del programa.
L’Ajuntament de Llançà està interessat en utilitzar els serveis que ofereix la
Diputació de Girona en l’àmbit de l’assistència tècnica i jurídica per procedir a la
contractació agregada del programa i la seva gestió
La fórmula legal adient per articular aquest assessorament és l’encàrrec de
gestió, previst a l’article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i a
l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya, que exigeixen la signatura d’un
conveni per formalitzar l’encàrrec.
En virtut del que s’ha exposat i de les facultats que tinc conferides
HE RESOLT:

Primer.- ENCARREGAR a la Diputació de Girona la gestió de la contractació
de l'adquisició d'una llicència per a la utilització durant dos anys, prorrogables a
dos més, d'un programa informàtic de comptabilitat energètica destinat als ens
locals de la província de Girona per al control de les pòlisses energètiques,
incloses les elèctriques i les de combustibles per a calefacció, així com les
factures de combustibles de la flota municipal i la gestió del programa, per a un
total de 60 pòlisses energètiques, amb un preu de contracte 3.689,30 euros, el
qual serà licitat a la baixa.
Segon.- DETERMINAR que els serveis que inclou l’encàrrec de gestió que
s’efectua a la diputació de Girona són els que consten al conveni tipus .
Tercer.- APROVAR el conveni a subscriure amb la Diputació de Girona, que
consta a l’expedient.
Quart.- AUTORITZAR la despesa de 514,10 €, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 220.02.932 del present exercici. La resta de l’import es tindrà
en compte en l’elaboració dels pressupostos municipals dels anys 2015 i 2016.
Cinquè.- FACULTAR l'Alcalde per signar els documents que siguin necessaris
per a l’execució d’aquest acord i, en especial, per a la signatura del conveni.
Sisè.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució en el primer Ple que se celebri
per a la seva ratificació.”
Ho mana i signa Pere Vila i Fulcarà, Alcalde-President de l'Ajuntament de
Llançà, davant meu, el Secretari, que certifico. Rúbriques.”
De conformitat amb l’apartat sisè del Decret transcrit anteriorment, el Ple de
l’Ajuntament acorda:
Únic.- DONAR-SE PER ASSABENTATS i RATIFICAR l’anterior Decret en tot
el seu contingut.
7.- Aprovació del conveni amb la Diputació de Girona per al servei de
“Hosting”.
El Regidor de l’Àrea, Sr. Joan C. Subirats, llegeix el text del dictamen.
Intervé la Sra. Barris, del grup municipal PSC-PM, manifestant el vot favorable.
El Sr. Cusí, del grup municipal ULL-AM, expressa el vot a favor.
El Sr. Ortiz de Zárate, del grup municipal BMC, indica el vot a favor.
Fa ús de la paraula la Sra. Pujol, del grup municipal ICV, dient que voten a
favor.
Per unanimitat, s’aprova:
La Diputació de Girona ofereix el servei d'allotjar pàgines web, comptes de
correu i dominis als seus servidors, mitjançant un conveni entre les dues
administracions. Cost del servei és gratuït i la durada del servei és indefinida.

Els Serveis que s'ofereixen
• Allotjament de pàgines web. Aquest servei consisteix en allotjar als
servidors de la Diputació de Girona, pàgines web estàtiques o
dinàmiques utilitzant tecnologia PHP i MySQL
• Servei de bústies de correu. Consisteix en facilitar bústies de correu
electrònic i eines per la seva gestió
• Servei d'allotjament de dominis d'internet. Consisteix en facilitar
allotjament de dominis, que tant es poden utilitzar per a llocs web, com
per a bústies de correu o serveis de DNS
Per tot això, el Ple municipal adopta el següent
ACORD
Primer.- APROVAR el Conveni tipus sobre l’allotjament de pàgines web,
comptes de correu electrònic i dominis de l’Ajuntament de Llançà i els
organismes autònoms que en depenen (Patronat Museu de l’Aquarel.la- J.
Martínez Lozano; Patronat Municipal d’Esports i Patronat Casal Municipal del
Pensionista) als servidors de la Diputació de Girona, de conformitat amb el
document obrant a l’expedient.
Segon.- FACULTAR l’Alcalde, Sr. Pere Vila i Fulcarà, per a la signatura del
conveni entre ambdues corporacions i tots els documents que resultin
necessaris per a l’efectivitat del present acord.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a la Diputació de Girona.
8.- Moció: Suport a la proposta impulsada per Aigua és vida, Som lo que
sembrem, Ecologistes en Acció i Enginyeria sense fronteres, sobre la
qualitat de l’aigua per a consum humà.
La Regidora del grup municipal d’ICV, Sra. Anna M. Pujol, manifesta que han
decidit presentar la Moció perquè l’aigua torna a privatitzar-se i a Llançà la
gestió la porta una empresa privada i el seu grup està a favor que es
municipalitzi altre cop, i que les campanyes que es fan van cap a la
privatització de l ‘aigua. Seguidament llegeix el text del dictamen.
Intervé la Sra. Barris, del grup municipal socialista, manifestant que el ciutadà
ha d’estar informat de l’analítica de l’aigua del municipi i abans d’emetre el vot,
demana a la Sra. Pujol si hi hauria prou publicant-se en el web sense cap altre
protocol per accelerar el tràmit i altres mitjans de comunicació, o voldria altre
tipus de premsa.
La Sra. Pujol respon que en el web i en el Butlletí municipal.
La Sra. Barris indica que estan d’acord.
Intervé el Sr. Cusí, del grup municipal ULL-AM, expressant el vot favorable.
El Sr. Ortiz de Zárate, del grup municipal BMC, indica que voten a favor.

Fa ús de la paraula el Sr. Mora, del grup municipal CiU, dient que voten a favor.
Per unanimitat, s’aprova:
L’Assemblea General de l’Organització de les Nacions Unides va aprovar el 3
d’agost del 2010 la resolució 64/292, en la que es reconeix el Dret Humà a
l’Aigua i al Sanejament, reconeixent així que tota persona té dret a un accés a
l’aigua i al sanejament en suficient quantitat, qualitat, disponibilitat i
assequibilitat, entre altres requisits. Aquest dret també queda recollit en
l’Observació General nº 15 del Pacte Internacional dels Drets Econòmics,
Socials i Culturals, del qual Espanya forma part des del 1977.
El Real Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel que s’estableixen els criteris
sanitaris de la qualitat de l’aigua per consum humà, és l’instrument legal a nivell
espanyol a través del qual es desenvolupa tota la matèria relacionada amb la
qualitat de l’aigua per a ús de boca. En l’article 4.1. s’especifica que “els
municipis són responsables d’assegurar que l’aigua (...) sigui apta pel consum
al punt d’entrega al consumidor”. Així mateix el propi RD 140/2003 estableix
quins són els criteris de qualitat que ha de complir l’aigua de consum humà i els
anàlisis necessaris que s’han d’efectuar per a garantir-ne el compliment.
Respecte a la informació disponible per a la ciutadania, el mateix RD 140/2003
estableix, en el seu article 29, que “la informació donada als consumidors haurà
de ser puntual, suficient, adequada i actualitzada sobre tots i cadascun dels
aspectes descrits en aquest Real Decret, a través dels mitjans de comunicació
previstos per cadascuna de les Administracions implicades i els gestors
d’abastament.”
Donada la situació de no existir la informació pública segons obliga el RD
140/2003 de 7 de febrer, pel que s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat
de l’aigua per consum humà i recollint la campanya impulsada per les entitats
Plataforma Aigua és Vida, Som lo que sembrem, Ecologistes en Acció i
Enginyeria Sense Fronteres.
El Ple adopta els següents acords:
Primer.- Publicar, a través dels mitjans de comunicació propis del consistori, el
protocol d’informació a la ciutadania, o document equivalent, que utilitza
l’ajuntament referent als anàlisis d’aigua que s’efectuen al municipi.
Segon.- En cas que el protocol descrit al primer punt dels acords no existeixi,
elaborar-lo i implementar-lo en un termini no superior a 2 mesos des de
l’aprovació d’aquesta moció.
Tercer.- Publicar a través dels mitjans de comunicació propis del consistori, en
cas de no estar fent-se, els resultats de tots els anàlisis d’aigua duts a terme al
municipi, així com els que es facin en el futur, d’acord amb els requeriments de
l’article 29 del RD 140/2003.
Quart.- Traslladar els acords sobre la present moció a les entitats que en són
promotores (aiguaesvida@gmail.com), així com a les entitats veïnals i
col·lectius socials del municipi.

9.- Moció: Rebuig de la Llei 9/2014 de telecomunicacions.
La Regidora del grup municipal d’ICV, Sra. Anna M. Pujol, llegeix el text del
dictamen.
Intervé la Sra. Barris, del grup municipal PSC-PM, manifestant que voten a
favor.
Fa ús de la paraula el Sr. Cusí, del grup municipal ULL-AM, dient que voten a
favor, que el seu grup creu que és una imposició de Madrid per treure
competències als municipis, i per a la salut pública i ambiental de cara a la gent
voten a favor.
El Sr. Ortiz de Zárate, del grup municipal BMC, indica que el vot és favorable,
creuen que les competències en aquesta matèria són municipals.
El Sr. Mora, del grup municipal CiU, manifesta que voten a favor.
Per unanimitat, s’aprova:
Atesa la recent aprovació de la “Ley 9/2014, de 9 de mayo, de
Telecomunicaciones” que introdueix importants reformes en el desplegament
de xarxes de telefonia mòbil i la prestació de serveis de comunicacions
electròniques a les ciutats i pobles..
Atès que en els últims 15 anys s'ha donat un augment exponencial d'una nova
contaminació ambiental, provinent dels camps electromagnètics artificials d'alta
freqüència, fàcilment constatable en l'expansió de les radiofreqüències per la
implantació de les xarxes de telefonia mòbil i una interminable llista de
dispositius de tecnologia sense fil.
Atès que l'impacte local provocat per les antenes de les estacions base de
telefonia mòbil és especialment rellevant com queda reflectit
en el
“Eurobarómetro Especial sobre camps electromagnètics” del 2010, en les
nombroses denúncies de conglomerats de càncer a l'entorn de les antenes i en
les innombrables mobilitzacions i peticions veïnals manifestades a nivell
municipal en tot el territori espanyol.
Atès que aquesta preocupació ciutadana està en sintonia amb les nombroses
crides que, des de diferents àmbits (científics, institucions europees i
internacionals, jurídics), insten a les administracions públiques a aplicar el
principi de precaució (recollit en la Llei 33/2011, de 4 d'octubre, General de
Salut Pública), davant aquests contaminants ambientals alertant-nos del seu
risc potencial per a la salut de les persones, especialment en la infància, la
joventut, les dones gestants i altres grups sensibles.
Atès que entre les Recomanacions i alertes des del camp científic, destaca la
revisió bibliogràfica de més 3.800 estudis científics i treballs sobre l'exposició a
Camps Electromagnètics (CEM) del panell internacional de científics del “Grup
Bioinitiative” (2007/2012), que constaten (igual que en la Monografia de la
“International Commission for Electromagnetic Safety (ICEMS)” del 2010 sobre
els efectes no tèrmics dels camps electromagnètics), que els nivells existents
de seguretat pública són inadequats per protegir la salut pública.

Atès que diferents sentències del Tribunal Suprem ja van reconèixer (si no
suposen inseguretat jurídica o facultat omnímoda) la competència municipal de
protecció sanitària a la població per reduir nivells d'exposició als camps
electromagnètics, establint mesures addicionals de protecció a les establertes
en el Reial decret 1066/2001 (fixant llindars d'exposició menors i espais
protegits en el planejament urbanístic).
Atès que en aquest sentit, la Llei General de Telecomunicacions sotmet
directament el desplegament de xarxes públiques de comunicacions
electròniques a les disposicions del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme, en
nom de la competència exclusiva de l'estat, usurpant la competència
municipal per atorgar llicències (perdent l'estudi de l'avaluació ambiental) i
les competències municipals i autonòmiques en el camp de les
telecomunicacions (medi ambient, ordenació urbana i territorial i salut pública),
amb les següents conseqüències:
Per totes aquestes raons, l’Ajuntament en Ple acorda:
Primer.- Mostrar el rebuig a la Llei 9/2014 de Telecomunicacions per atemptar
contra l'autonomia municipal i autonòmica i eleva al Govern central la proposta
que qualsevol reforma que afecti a les entitats locals i autonòmiques haurà de
comptar amb la participació de les mateixes.
Segon.- Comunicar al Govern central la necessitat que qualsevol reforma de la
Llei de Telecomunicacions tingui en compte el dret a la salut i a la vida per
sobre dels beneficis econòmics i no atendre solament als interessos de la
indústria.
Tercer.- Instar al govern central al fet que promogui un desplegament de les
telecomunicacions segur i saludable escoltant a tots els actors afectats per la
LLEI: els governs autonòmics i locals i especialment a la societat civil
(associacions i col·lectius implicats) i als científics experts independents (les
seves recerques i els seus punts de vista), atenent a les recomanacions de la
Resolució 1815 de l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa (maig del
2011) sobre “Perills potencials dels camps electromagnètics i els seus efectes
sobre el medi ambient”, així com als Convenis internacionals relacionats
(Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de
2006, i el Conveni de Aarhus de 1998, sobre l'accés a la informació).
Quart.- Donar trasllat d’aquest acord als grups parlamentaris del Congrés de
los Diputados, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al Govern
de la Generalitat de Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya, a
l’Associació Catalana de Municipis, a la Federación Española de Municipios.
10.- Moció: Rebuig a l’acord comercial “d’Associació Transatlàntica per al
comerç i la inversió” entre la Unió Europea i els Estats Units.
La Regidora del grup municipal d’ICV, Sra. Anna M. Pujol, manifesta que
aquest acord que sembla llunyà i amb l’excusa de la crisi ens les engalten per
tots costats, com a prova tenim les dues Mocions tractades anteriorment, i el

tractat pot semblar llunyà però que acabarà afectant a tots els llançanencs i
llançanenques. Tot seguit llegeix el text del dictamen.
El Sr. Guisset, del grup municipal PSC-PM, manifesta que és una acord de
difícil posicionament atès que el govern de Rajoy ja ha dit respecte al primer
punt de l’acord que el procuraran tirar endavant, i sembla que l’Estat dóna
suport al Parlament europeu i hi ha estudis econòmics que no es concreten
sobre els efectes a nivell d’economia mundial i internacional per la qual cosa el
seu grup, com que es tracta d’un assumpte no municipal, s’abstindran.
El Sr. Cusí, del grup municipal ULL-AM, diu que creu l’assumpte potser
indirectament sí que afecta al municipi i seguint les línies del seu partit votaran
a favor.
El Sr. Ortiz de Zárate, del grup municipal BMC, expressa el vot favorable.
El Sr. Mora, del grup municipal CiU, indica el vot a favor.
Amb nou vots a favor, dels grups municipals de CiU, ULL-AM, BMC i ICV; i
dues abstencions, del grup del PSC-PM, s’aprova:
Atès que l'acord comercial entre la Unió Europea i els Estats Units, l'Acord
Transatlàntic de Comerç i Inversió (TTIP per les seves sigles en anglès), va
molt més allà del comerç ja que l'acord tindrà un impacte ampli i irreversible en
molts aspectes de la nostra vida quotidiana. Especialment en la salut,
l'alimentació, el treball, la seguretat dels productes, el medi ambient, els drets
laborals i les polítiques de privadesa. Fins i tot podria canviar profundament la
manera en què usem les institucions democràtiques per establir regulacions en
tots aquests camps, assaltant, per tant, els drets de la ciutadania.
Atès la falta de transparència que estan caracteritzat les negociacions del TTIP,
és una vulneració en el dret de tot ciutadà a saber el que s'està negociant en el
seu nom. El mandat de negociació que el Consell de la UE va donar a la
Comissió encara està classificat com un document secret. Fins i tot als
membres del Parlament Europeu que exerceix un paper important en les
relacions comercials d'Europa, ja que pot vetar els acords comercials (com va
fer amb l'Acord Comercial Antifalsificación, ACTA), només se'ls permet l'accés
limitat als textos de negociació.
Atès que un dels punts més preocupants és la inclusió del mecanisme de
solució de controvèrsies inversora-estat que permetria als inversors estrangers
eludir als tribunals nacionals i presentar les seves queixes directament als
tribunals internacionals d'arbitratge. Es tracte d'un privilegi per a les empreses
més poderoses injustificable entre dos subjectes polítics amb tribunals de
justícia desenvolupats i plenament operatius. Així, si un tribunal d'arbitratge
conclou que les polítiques decidides democràticament podrien reduir els
guanys projectats d'un inversor, aquest mecanisme podria obligar a un govern
a pagar milers de milions en danys i perjudicis. Això limitaria la llibertat
democràtica per legislar sobre assumptes ambientals, de salut i financers, entre
altres. Aquest tipus de mecanismes ja existeixen en altres acords comercials i
els resultats han estat desastrosos: sancions milionàries a Austràlia per la seva
legislació antitabac, sancions a Argentina per impostos sobre l'Energia, a

Canadà per una moratòria al fracking, a Alemanya per la seva política
energètica, a Eslovàquia per paralitzar privatitzacions d'hospitals. Exemples
que demostren que és un pseudo tribunal format per defensors dels interessos
de les empreses que les anteposa a les lleis i a la pròpia democràcia.
Atès el debilitament del poder legislatiu democràtic per regular una àmplia
varietat de sectors, es veuria encara més afectades per l'establiment d'un
Consell de Cooperació Regulatòria (CCR) entre els EUA i la UE. El concepte
bàsic que persegueix aquest organisme és simple: abans d'elaborar la nova
legislació (en alguna de les matèries afectades pel TTIP, com la matèria
ambiental o de consum, drets laborals o preocupacions agrícoles, etc) un
organisme bilateral dels governs dels EUA i la UE i de representants
d'empreses, tindran l'oportunitat d’"analitzar" prèviament possibles impactes
d'aquesta legislació en els interessos dels seus negocis. Els lobbies
empresarials, per tant, podran coordinar estratègies per bloquejar els esforços
legislatius, fins i tot abans que s'engeguin.
Atès que els EUA no tenen ratificades sis de les vuit normes fonamentals del
treball de l'Organització Internacional del Treball (OIT), inclosa la Convenció
sobre la llibertat sindical i el dret de negociació col·lectiva. L'agenda de
negociació del TTIP mostra que no hi ha cap ambició d'avançar en major
protecció dels drets laborals.
Atès que el TTIP significarà una reducció de les normes de la UE a partir de
l'aplicació de conceptes com el "reconeixement mutu" dels estàndards i altres
estratègies, poden tenir indirectament el mateix efecte, encara que sense
canviar formalment cap reglament de la UE. Sobre la base del "reconeixement
mutu", les empreses transnacionals podrien utilitzar les seves empreses
subsidiàries en l'altre continent per aprofitar els avantatges de les diferències
en la regulació. A la pràctica, s'anul·laria de manera efectiva el dret de regular i
es fomentaria un dúmping desregulador sense precedents.
Atès que un dels efectes del TTIP seria el debilitament de les normes europees
establertes per als serveis d'interès públic. Per exemple, facilitaria la
privatització dels serveis d'aigua, o limitaria fortament les opcions per a
l'adjudicació de les licitacions públiques en funció de criteris ecològics o socials.
Creiem que és un atac inacceptable a les clàusules socials i ambientals en la
contractació pública, la protecció de determinats sectors econòmics que són
essencials i la defensa de béns públics.
Atès que la protecció de l'excepció cultural ha fet que la indústria audiovisual
sigui un pilar de la identitat europea. No obstant això, el fet que no s'inclogui
l'excepció cultural en els esborranys TTIP, podria perjudicar seriosament a la
indústria del cinema i a la cultura en general.
Atès que les negociacions comercials recentment concloses del Tractat de
Lliure Comerç Canadà-UE (ZETA), el TTIP promouria la carrera mundial
d'acords comercials bilaterals de profund abast, dels quals la UE ha estat una
força impulsora des de l'any 2005, soscavant el multilateralisme comercial. De
la mateixa manera, EUA evita el multilateralisme allà on hagi estat desafiat i ara
vol formar un club exclusiu amb la UE. En el mig termini, això podria fins i tot
afeblir la posició de la UE al món. Podria suposar la formació de blocs
econòmics rivals, sotmetent als països més febles i més pobres a normes en

les quals no han tingut cap manera d'influir, amenaçant a la cooperació mundial
i afeblint les iniciatives de reforma del sistema de comerç global per enfrontar
millor els desafiaments globals comuns, especialment el canvi climàtic i la
protecció del medi ambient.
Atès que la firma d’aquest tractat pot esdevenir una desregulació per la porta
del darrera que afectaria directament a matèries tant sensible, com la salut, el
medi ambient o els serveis públics, entre ells els serveis que presta el món
local, amb una clara voluntat de privatitzar i laminar competències i capacitats
a les institucions públiques.
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament
ACORDA:
Primer.- Instar al Govern de l’Estat espanyol a mostrar formalment davant la
Comissió Europea i el Consell el seu rebuig a l'actual text de proposta
d'Associació Transatlàntica per al Comerç i la Inversió entre la Unió Europea i
Estats Units.
Segon.- Instar al Govern a enviar als grups parlamentaris els diferents
esborranys negociats en cada ronda i a celebrar un ple monogràfic sobre el
contingut de l'Associació Transatlàntica per al Comerç i la Inversió i l'estat de
les negociacions.
Tercer.- Traslladar aquests acords al Ministeri d’Afers Exteriors, a la Comissió
Europea, així com als grups parlamentaris del Parlament europeu, del Congrés
i el Senat de l’Estat espanyol.
11.- Assumptes urgents
L’Alcalde explica que caldria votar la urgència d’inclusió en l’ordre del dia, de
l’acord i la Moció que segueixen .
Per unanimitat s’aprova la urgència d’incloure el següent acord i la Moció:
11.1) Donar compte de la tramesa d’informació de l’execució del
Pressupost corresponent al 2n trimestre de 2014
La Regidora de l’Àrea, Sra. Núria Escarpanter, llegeix el següent dictamen:
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 a l’article 15.2 de l’Ordre
HAP/2105/2012 de 1 d’octubre.
L’Ordre HAP/2105/2012 de 1 d’octubre per la qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d’informació previstes en la LO 2/2012,
LOEPSF, estableix l’obligació trimestral de subministrament d’informació a

través del sistema que el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques habiliti
als efectes.
En data 22 de juliol d’enguany s’ha realitzat la tramesa de la informació
corresponent a l’execució pressupostària del segon trimestre de 2014, a través
de l’oficina virtual per a la coordinació amb les Entitats Locals del Ministerio de
Hacienda.
De les dades trameses d’execució del segon trimestre d’enguany resulta:
- Compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària
- Compleix l’objectiu de la Regla de la Despesa
Per tot això, aquesta Regidoria proposa el següent
ACORD
Únic.- DONAR COMPTE al Ple de la tramesa de l’execució del pressupost
corresponent al segon trimestre de 2014, d’acord amb els resultats assenyalats
a la part expositiva d’aquest acord, de conformitat amb el que disposa la Llei
Orgànica 2/2012, de 17 d’abril d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera, que estableix l’obligació de subministrar informació referent al
compliment d’obligacions contemplades als articles 15 i 16 de l’Ordre
HAP/2105/2012 de 1 d’octubre.
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat.
11.2) Commemoració del Tricentenari de la Guerra de Successió
Els grups municipals d’Unió Llançanenca (ERC), ICV i BMC de Llançà,
presenten la moció conjunta proposada per l’ANC de LLançà, que llegeix el Sr.
Cusí, del grup ULL-AM i i demana el suport de tots els grups municipals.
Fa ús de la paraula el Sr. Guisset, del GMS, dient que el seu grup com en
anteriors ocasions, en el tema de banderes s’abstindran.
L’Alcalde manifesta que entén que el Sr. Ortiz de Zárate, del grup municipal
BMC, i la Sra. Pujol, del grup municipal d’ICV, voten a favor.
El Sr. Mora , del grup municipal CiU, expressa el vot favorable.
Amb nou vots a favor, dels grups municipals de CiU, ULL-AM, BMC i ICV; i
dues abstencions, del grup municipal socialista, s’aprova:
El Tricentenari de la Guerra de Successió està esdevenint la gran oportunitat
per tal que la seva celebració, tot i prevista per un any de durada, deixi un gran
impacte entre la gent que hi haurà participat, més enllà del seu període
d’activitats. És per això que, per tal d'aconseguir-ho, creiem imprescindible fer
que els protagonistes d'aquells fets llunyans es converteixin en els nous herois
que prevaldran per damunt del desdibuixament del nostre passat col·lectiu.

Per tal de crear unes bases perquè es pugui recuperar les banderes i
estàndards de la Catalunya dels Àustria i els Habsburg que es brandaren
durant la guerra de Successió simbolitzant les llibertats i constitucions de
l’autogovern català. Banderes que, amb la derrota militar i la imposició del
Decret de Nova Planta, foren vexades, destruïdes i prohibides pels vencedors
borbònics.
Creiem que aquest 11 de setembre, data en que es commemora els 300 anys
de la caiguda de Catalunya enfront els regnes espanyol i francès, és la ocasió
especial per tal que tots els ajuntaments catalans brandin aquell dia la Bandera
Negre.
La Bandera Negre, usada durant la revolta dels segadors, l’any 1640.
Apareixent en la versió antiga del nostre himne:
“-Ont es vostre capità?
Aont es vostra bandera?
Varen treure´l bon Jesus
Tot cobert ab un vel negre.
-Aquí es nostre capità
aquesta es la nostra bandera.
Als inicis de la Guerra de Successió, l’any 1705 fou hissat a la muntanya de
Montjuïc, a Barcelona, un estandar negre amb la inscripció “Mort o els nostres
privilegis conservats”, i a Cardona, els regiments reclutats duien banderes
negres amb la llegenda “Viurem lliures o morirem”.
Durant el12/23 de juliol de 1713, quan la ciutat de Barcelona, decideix lluitar a
Ultrança, els consellers canvien la seva gramalla (túniques que donaven rang
d'autoritat) porpra per gramalles negres, era tot un signe de que la lluita sols
era possible a victòria o mort, un dia abans d’ésser treta la Bandera Gran (la de
Santa Eulàlia).
Quan les tropes borbòniques entren per les escletxes obertes en les muralles
de Barcelona l’11 de setembre de 1714, durant tot el setge banderes negres o
senzills mocadors del mateix color són posats arreu de les muralles i cases de
la Ciutat.
És per aquests antecedents que el Ple de l’Ajuntament de Llançà
ACORDA:
Únic.- Que en la Diada Nacional d’enguany, s’hissi per commemorar el
Tricentenari de la pèrdua de les llibertats catalanes, al costat de la nostra
bandera nacional i de la bandera de la llibertat (l’estelada), en senyal d'honor i
respecte per tots els que van donar la vida per la nostra nació es pengi a en un
lloc destacat la bandera negre. Per donar en aquella data el missatge clar de
que volem viure lliures.
12.- Precs i preguntes
12.1 Registre d’entrada núm. 4582

El Sr. Guisset, Portaveu i Regidor del PSC-PM es dirigeix al Consistori en PLE,
i presenta la següent PREC perquè sigui contestat de manera suficient i
raonada en el debat del Ple.
“MOTIVACIÓ:
Que com es pot constatar físicament, les obres d'asfaltat de la urbanització de
Sant Carles, s'ha executat d'una manera totalment defectuosa i deficient, atesa
la irregularitat del ferm, amb nombrosos sots, tal com a més a més, ha quedat
palès arran de les darreres pluges. Es visualitza realment una nyap o un
pedaç, i no es pot admetre com a treball correctament finalitzat i com a
recepció final d'obres.
DEMANEM que l’Ajuntament en Ple, aprovi el següent PREC:
Que per part de l’Alcaldia, o de la Regidoria que per competència li
correspongui, s’acordi requerir a l'empresa encarregada de l'execució de la
citada obra, amb els corresponents advertiments de la seva responsabilitat
professional, per a que procedeixi a esmenar, sense cap mena de sobrecost
per aquest Ajuntament, les obres incorrectament executades de manera tan
manifesta, i antiestètica compactant de manera uniforme el ferm, de forma que
resulti totalment regular i sense sots, i a efectes de tenir per correctament
executada la citada obra, d'acord amb la bona praxis constructiva.”
Respon l’Alcalde que l’obra d’asfaltatge coincideix amb el Sr. Guisset que no ha
quedat com s’esperava, amb un nou sistema slurring, a meitat de preu del que
costaria l’altre sistema d’asfalt i s’ha procurat millorar la zona de Sant Carles
malmesa des de feia molt de temps. S’entenia que aquesta mesura era idònia.
L’empresa va fer uns treballs complementaris i potser en faran més, l’informe
tècnic constata que sabíem el que era i l’Alcalde es compromet a parlar amb
l’empresa per millorar-ne l’acabat.
12.2 Registre d’entrada núm. 4583
El Sr. Guisset, Portaveu i Regidor del PSC-PM es dirigeix al Consistori en PLE,
i presenta la següent PREC perquè sigui contestat de manera suficient i
raonada en el debat del Ple.
MOTIVACIÓ:
Que s'ha posat en coneixement a aquest grup municipal, de les reiterades
denúncies urbanístiques realitzades per us particulars respecte a una
presumptes infraccions urbanístiques en la construcció de l'edifici situat en
aquest municipi, carrer Pompeu Fabra, nº 25-27. S'adjunta còpia de les
reiterades denúncies.
Que en concret, és objecte de la denúncia, l'apropiació realitzada per la
propietat de dita finca del carrer Pompeu Fabra, nº 25-27, d'una franja de
terreny de titularitat pública, d'uns 80 cm, en tot cas, amb servitud
administrativa de pas, atès que per dita franja hi passen canalitzacions de

servei públic. Dita franja de terreny ha estat tancada amb una porta de xapa
galvanitzada i no s'hi pot ara accedir, i s'hi ha plantat canya americana quines
arrels provocaran a curt-mig termini el trencament de les citades canalitzacions
de serveis públics que s'hi fan passar de manera soterrada.
Que d'altra banda, pel que fa referència a la construcció de la casa unifamiliar
que s'ha edificat a la citada parcel·la es constata, arran de les fotografies que
s'adjunten, que presumptament s'hagi pogut produir una alteració de la cota per
assolir una major altura reguladora, aprofitant el natural desnivell del terreny,
per encabir-hi una planta soterrada, que hauria de tenir la consideració de
planta baixa, al trobar-se semi-soterrada (al ser superior del desnivell natural
del terreny), i d'on comptar en conseqüència, l'altura màxima reguladora
d'edificació. També es denuncia una superior ocupació a la permesa per
llicència urbanística. S'adjuntem fotografies del procés de construcció, a on es
pot veure com el forjat de dita planta soterrada és molt superior al nivell màxim
del pendent natural del terreny, i d'altra, com es constata el rebliment de terres,
amb el que pretén ocultar dita alteració de cota de nivell de partida de l'altura
edificatòria.
Que d'altra banda, també es vol demanar explicacions per quin motiu aquest
Govern Municipal no ha donat complerta resposta al particular denunciant de
les pressumptes infraccions per les quals ha presentat reiterades denúncies
davant d'aquest Ajuntament, amb la incoació del corresponent expedient
administratiu en matèria de disciplina urbanística a efectes de realitzar les
investigacions oportunes per determinar sobre la legalitat o il·legalitat dels fets
denunciats, i en tot cas, a efectes d'evitar prescripcions en matèria urbanística.
DEMANEM que l’Ajuntament en Ple, aprovi el següent PREC:
Que per part de l’Alcaldia, o de la Regidoria que per competència li
correspongui, s’acordi, arran de les citades denúncies, la iniciació del
corresponent Expedient de Disciplina Urbanística a efectes d'emetre en tot cas,
del corresponent informe sobre la legalitat / il·legalitat dels fets denunciats,
especialment respecte a l'altura màxima edificatòria, edificabilitat ateses el
número de plantes habitables i ocupació resultant, requerint en tot cas, al
presumpte particular la reposició primitiva de la superfície apropiada de
titularitat pública o reconeixement de la servitud administrativa a efectes de
garantir l'accés per part del serveis públics municipals i de no plantació i/o de
no instal·lació d'elements que puguin malmetre les canalitzacions públiques que
hi passen soterrades.
Es demana que del citat informe es doni compte al proper municipal atès que
es tracta d'una matèria de màxim interès municipal i d'Ordre Públic Urbanístic,
juntament amb les corresponents explicacions del motiu de la demora en donar
resposta al particular denunciant i de la corresponent iniciació de l'expedient en
matèria de disciplina urbanística.
Es demana igualment que es notifiqui fefaentment del citat informe als
particulars denunciants i de la resolució definitiva recaiguda a l'expedient en
matèria de disciplina urbanística als efectes legals pertinents.
L’Alcalde contesta que cal dir que si s’ha trigat més del compte és perquè fins el 13
de juny la propietat no ha permès accedir a la finca per fer les medicions. A partir

d’aquesta data es varen fer, i es tracta d’una obra de 2010 promoguda i executada
per Immo Serveis Empordà, que gestiona finques Company de Llançà. Obra que
des del primer moment ha tingut, i ell ho ha viscut en primera persona, diverses
queixes i sempre s’ha intentat donar resposta totes les vegades que se li ha
requerit. Potser a vegades no han estat ateses com deuria, i ell ho reconeix. És una
obra que ha causat tensions i finalment el promotor va intentar complir tot el que se
li requeria des de Serveis Tècnics municipals. No obstant això, com que el tema
d’interpretació urbanística municipal pot ser posat en dubte, a partir d’aquí es va
emplaçar una denúncia al Departament Urbanisme de la Generalitat, l’any 2010, per
que emetés un informe que va resultar informe favorable, que ell té a mans i se’ls
farà arribar al GMS. Finalment conclou que l’Arquitecte ha informat que la
construcció actual s’ha executat d’acord amb el projecte i en les cotes
corresponents, concloent que del 2010 a 2014 no s’ha detectat cap infracció
urbanística a l’obra.
El Sr. Guisset vol fer dues puntualitzacions, primer que ha llegit l’informe que ha
esmentat l’Alcalde. Respecte a la franja que no és de titularitat pública, diu que s’ha
fet un reconeixement de servitud administrativa, i pregunta respecte el plantat de
canya americana si podria malmetre les instal.lacions. Al final ha llegit que es
conclou que no hi ha alteració ni modificació de cotes.
L’Alcalde respon que tot està molt controlat pels tècnics ja que ha estat una finca on
diverses vegades s’han pres mesures, i respecte a la servitud de pas esmentada els
tècnics municipals hauran d’informar i es prenguin mesures oportunes.
El Sr. Guisset indica que així puguin tenir accés.
12.3 Registre d’entrada núm. 5106
El Sr. Guillem Cusí, del grup municipal ULL-AM, formula les següents
preguntes:
1. Els preventius fets per la Creu Roja en les darreres festes i
esdeveniments que hi ha hagut a Llançà em constatat que ni
l’ambulància de Llançà, ni el seu personal/voluntariat són els qui els han
dut a terme. Agrairíem que el regidor pertinent ens informés si dins del
pressupost que es destina a aquesta entitat hi consta el fet de realitzar
els preventius locals. Si és així, quina és la causa per la qual no els duu
a terme? És la pròpia Assembla de la Creu Roja de Llançà la que
“subcontracta” l’ambulància o és el propi Ajuntament?
Respon la Sra. Escarpanter que en el pressupost destinat a Creu Roja no hi
consta. A la segona pregunta és el propi Ajuntament i afegeix que fins l’any
2011 aquests serveis preventius estaven inclosos dins el pagament a Creu
Roja, a partir d’aleshores els preventius no s’inclouen dins del Conveni signat i
per tant el que l’equip de govern feia era, en funció d’una proposta d’una
entitats associació o necessitat municipal, demanar a Creu Roja, qui valorava i

deia si tenien disponibilitat, i segons les hores i serveis que oferien, facturaven
a l’Ajuntament. A dia d’avui encara perdura així, aquest canvi fou decisió
municipal, ja que segons quines activitats no calia la presència d’ambulància i
es va passar a fer-ho de manera individual, i com que la Llei ha variat i ara es
precisa personal sanitari més preparat i són qüestions més complicades, potser
des de la seu a Girona es decideix. O en una data no es disposava de
personal.
L’Alcalde vol manifestar que en temes de seguretat s’han de fer judicis curosos
i s’ha d’intentar ser el més transparent possible. A Llançà tenim la sort de tenir
ambulància d’emergència mèdica tot el dia, fa molts anys quan es va debatre
un nou concurs i perillava fins i tot el servei que feia Creu Roja, i mitjançant
convenis amb Ambulancias Caballero en el seu moment es va aconseguir. Ell
està convençut que la Creu Roja fa una feina impagable i estan molt contents i
també vol donar la seguretat a la gent que el Servei d’emergències mèdiques,
està molt ben equipat i amb totes les connotacions que precisa el servei per
treballar de manera professional. En aquest moment pot dir que sempre el
poble està cobert, i a vegades hi ha una de retén al castell de Quermançó. Si
en un acte concret no hi és l’ambulància de Creu Roja no vol dir no cobrir, sinó
que és un complement de l’oferta existent.
El Sr. Cusí replica que es tracta només de saber el perquè no hi era la d’aquí
tenint-ne una pròpia i era una de fora, la Sra. Regidora ja ha respost que era
per disponibilitat, el seu grup mai ha posat en dubte el servei de Creu Roja
Llançà.
2. Ens pot informar el regidor pertinent com està el procés d’adequació de
la platja per a gossos?
Contesta el Sr. Subirats que en el web municipal es va iniciar el procés
d’enquesta, a petició del seu grup ULL-AM. És un tema delicat tant per la gent
que té animals de companyia com pels que no en tenen. Aquesta platja per a
gossos a decidir però com que l’enquesta es podia manipular amb múltiples
respostes, es varen demanar un pressupost per un control més exhaustiu amb
el DNI o amb altres paràmetres perquè la gent només pogués clicar una opció,
però atès el cost del pressupost que ascendia a més de 3.000 € l’equip de
govern no ho va considerar oportú; ara estan en una fase d’estudi, es tracta de
consensuar la millor opció. Es decidirà si és per la temporada adaptada tot l’any
excepte l’estiu, o bé limitant horaris, de les 9 del vespre a les 7 del matí, en això
es treballa.
El Sr. Cusí diu, sobre l’elevat cost de l’enquesta, que ell proposa que es faci
des de les Oficines de turisme, amb cost mínim en una urna, es pot demanar el
DNI i votar un sol cop, seria una alternativa de moltes que es poden trobar; i el
que ja ha dit sobre la temporada estiuenca o limitació horària, potser és quan
també la gent viatja amb les mascotes, el seu grup voldria que es trobés una

solució al més aviat possible i s’ofereix a ajudar per tenir-ho enllestit l’any
vinent, a veure si l’última any de la legislatura es possibilita.
El Sr. Subirats conclou que pren nota de l’aportació i properament es posarà fil
a l’agulla.
3. El casal d’estiu de l’ajuntament de Llançà usa les instal·lacions del Club
Garbí per les diferents activitats que es duen a terme. Sembla ser que el
Club no disposa de servei de socorrisme per a les piscines. Preguem
que el regidor/a pertinent ens informi de si es compleix la normativa
vigent, entre d’altres si és necessari el servei de socorrisme.
Contesta la Sra. Escarpanter que es va signar el conveni amb el Club Garbí
perquè els Casal Esportiu i d’Estiu poguessin gaudir de les instal.lacions, si bé
és cert que dins el Club o per les piscines que tenen no és necessari disposar
de socorrista, a nivell privat ells sí que tenen clar els seus títols de fisiosanitari
però l’Ajuntament com que la mainada dels casals municipals hi fa activitats
estan dirigides per una persona que és treballadora municipal i té el títol de
socorrista, malgrat que per la superfície de les piscines no seria necessari.
El Sr. Cusí pregunta si sempre aquesta persona hi és en els torns.
La Sra. Escarpanter respon afirmativament, està de manera que totes les
persones siguin de l’edat que siguin estan vigilades per aquesta treballadora.
4. El passat mes de juny es varen realitzar les obres d’asfaltatge de
diferents carrers del poble, la majoria d’ells a la zona de Sant Carles. Per
quin motiu és va procedir a realitzar aquestes obres ja en temporada
estival i no en un altre moment?
L’Alcalde contesta que fou per problema de les empreses que ho havien de
fer, aquest concurs es va fer amb termini suficient per tenir-ho a punt el 23 de
juny, quan es considera que comença la temporada turística, és per un
problema aliè a l’Ajuntament, era la logística de la pròpia empresa.
El Sr. Cusí diu que els han arribat comentaris i queixes perquè Sant Carles és
bàsicament de segona residència i començaven a arribar i s’han trobat amb el
problema, aleshores atès el retard de l’asfaltatge, es podria haver posposat a
final de setembre, troben que hi ha retard amb altres temes que han d’estar
fetes a l’inici de l’estiu, com l’adequació de les platges que ells han reclamat
vàries vegades, l’Alcalde fins i tot ha dit sempre l’excusa de les llevantades, i
aquest any per exemple la platja de Cau del Llop es va començar a arranjar el
dia 12 de juny, Grifeu, 14 i 15; el Port posterior a la Grifeu, els lavabos es varen
estrenar operatius el 28 de juny; tots els retard donen una imatge que s’atreveix
a dir pèssima de la gestió, ell creu que ho haurien de subsanar i procurar
solventar-ho, que a 1 de juny ja estigui tot enllestit.

L’Alcalde replica que el tema de les platges és un problema, i tenen gent que
porten molts anys. Que es faci molt abans, però la climatologia i els vents fan
que no sigui possible, amb la tramuntanada i petita llevantada són diners que el
poble es va gastant i sempre s’ha procurat apurar a la meitat de juny i evitar el
risc de fer-ho per Setmana Santa, tal i com demana el grup ICV. Tècnicament
és inviable perquè tota la despesa destinada a aquestes obres, i no són treballs
barats, passades dues setmanes desapareixerà part important dels treballs
executats. Pel que fa als serveis, reconeix que la Brigada potser no donava a
l’abast, els lloguers de mòduls també es retarden i es trenquen les previsions,
Llançà té la capacitat organitzativa que té.
Fa ús de la paraula el Sr. Cusí dient que entenen, pel que fa als nous lavabos
de Grifeu, que és un encert que siguin d’obra però és una falta de previsió que
fins el 28 de juny no estessin operatius, ho atribueix més que res a manca de
poc personal o de disponibilitat. També vol recordar que l’Alcalde en un Ple
havia comentat que el cost addicional, en cas de reparació de platges després
de llevantades o tramuntanada forta seria de 10-12 mil €, potser com que no té
informes tècnics, sí que seria viable un cert risc. Ja hi ha gent a les platges i la
temporada estival no comença l’1 de juny, el seu grup voldria que comencés
abans i augmentar-la el màxim possible, que s’estudiï la viabilitat o no de córrer
el risc que es pugui generar un recàrrec en aquest sentit d’arriscar-se.
L’Alcalde conclou que aquesta és una decisió que l’equip de govern prendrà o
no en funció de la capacitat que creguin oportuna.
5. La Diputació de Girona va aprovar la convocatòria de subvencions als
ajuntaments per facilitar l’accés a les noves tecnologies. L’objectiu
d’aquestes és que es pugui disposar de nous equips informàtics, ja sigui
maquinari o programari. Ha sol·licitat l’ajuntament l’esmentada
subvenció?
Contesta el Regidor Sr. Subirats que la documentació està tramitant-se. Ell
prefereix esperar un marge de temps per presentar-ho ja que s’ha de justificar
el màxim de l’import possible de que es fa a l’ajuntament; aquesta subvenció
acaba el 30 de novembre i és una concessió directa, la Diputació ofereix als
ajuntaments aquesta subvenció en funció del cens de l’any 2013, segons es
publica en el BOP de Girona i el màxim per a Llançà és de 2.767,76 € i
obviament no la deixaran perdre. Afegeix que des de fa tres, quatre anys va
instaurar un pla de modernització de programes i equips informàtics dels
edificis municipals perquè el personal disposi de les millors eines per oferir un
bon servei. En aquesta línia manifesta que ha fet un esboç, des dels darrers 4
anys cap avui, l’ajuntament el 2013 va gaudir una subvenció de gairebé 4.000 €
i el 2012 vàrem gaudir de 2.011,11 € i l’any 2011, amb la creació del web, es va
obtenir 9.000 €.

6. Disposa l’ajuntament d’algun programa/servei que permeti realitzar
notificacions d’actes administratius, notificacions i comunicacions
electròniques?
Respon el Regidor Sr. Subirats afirmativament. Des de fa temps, mitjançant
l’administració oberta de Catalunya l’ajuntament desenvolupa una xarxa de
comunicacions i noves tecnologies que junt amb l’extranet de les
Administracions públiques, eacat, i els avantatges d’aquest tipus de sistema
que permet, a més, un ús de signatura digital o electrònica. Amb els
organismes oficials ja s’aplica i a través del web municipal es poden fer tràmits,
poden imprimir-se instàncies variades per procedir als tràmits. Sobre el
programa de la gestió d’expedients pot dir que som pioners a la província, i la
Diputació de Girona ha facilitat posar en marxa un programa amb el qual s’ha
instaurant la signatura electrònica, s’està en una prova pilot en què la figura del
Secretari és el màxim responsable i en propers mesos pot incloure’s l’Alcalde i
els Regidors per reduir la despesa ... Avui dia els acords i notificacions de la
Junta de Govern es fa amb signatura electrònica, i el 75-80 % que els oficis i
tramitació d’expedient es veuen afectats. Sobre el que es pot fer amb la pàgina
web dóna moltes opcions i tenen clar el que és l’admissió i la recepció,
l’Ajuntament pot admetre documents de col.lectius que podrien guanyar el
temps de desplaçar-se a l’Ajuntament els seria viable oferir la firma electrònica i
s’haurien de donar d’alta, però aquest pas no s’està consolidant i no hi ha
aquesta agilitat cercada.
El Sr. Cusí diu que ha explicat la tramitació externa però demana que expliqui
millor de portes endins. Ja que es treballa amb l’AOC, el seu grup ha reclamat
molt la tramitació de dades i d’expedients via electrònica, ho va consultar i a
través del programa e-notum que el fan servir diverses administracions, i
voldria saber si a Llançà també i com que és gratuït molts ajuntaments, com
343 ens públics catalans que l’utilitzen, la seva intenció és que l’ajuntament faci
ús d’aquest programa que el servei pot notificar resolucions, Decrets,
notificacions de contractació, de sancions de trànsits, d’òrgans col.legiats...
amb totes les garanties jurídiques que estableix la normativa vigent; resumeix
en què consisteix l’e-notum i ell, com a conseller comarcal de paper en fan
servir zero, sempre porten la taula electrònica i no es genera despesa absurda i
qualsevol expedient a data d’avui al CCAE no ha d’anar presencialment a
consultar-lo, li passen via electrònica amb aquest programa tot complet, li
agradaria que, com el CCAE i altres ens locals, facin servir l’e-notum i facilitin la
feina dels Regidors i es redueixin les despeses de paper i personal que
reparteix, menys feina per a tots.
El Sr. Subirats manifesta que pren nota i per la informació de què disposa és
complementa amb el que a Llançà es treballa amb ABSIS per a la gestió
d’expedients i s’estan centrant en aquesta via, ja ha dit que es tracta d’un
projecte pioner a la província, creu que segueix aquesta línia .

7. Ens pot informar el regidor pertinent de quines son les tasques que es
realitzen des de Protecció Civil de Llançà, i quines son les funcions del
Sr Jaume Simón com a Coordinador municipal d’emergències i protecció
Civil?
L’Alcalde manifesta que li farà arribar un informe de funcions i treballs que
desenvolupa, per escrit.
El Sr. Cusí demana que sigui abans del proper Ple.
8. Aquest estiu s’han instal·lat noves guinguetes de venda ambulant al port
de Llançà. Agrairíem que el regidor/a pertinent ens informés si per totes
elles s’ha elaborat algun estudi d’impacte visual i ambiental, degut a les
seves característiques i el tipus de producte que ven i elabora.
El Regidor Sr. Mora indica que són quatre pel tema d’espai i pel tema visual i
ambiental , segueix informació dels Serveis tècnics municipals ja que no hi ha
cap local o establiment; i per la seguretat és per la ubicació per a les preses de
llum.
El Sr. Cusí replica que la xurreria, sense criticar l’aspecte, és mot gran, tapa
l’oficina de turisme i accedir-hi des del Pg. Marítim no és fàcil, obstaculitza la
visió de terrasses dels restaurants propers a l’Oficina de Turisme, i sobre la
connexió d’aigua i llum, les altres la tenen soterrada i feta correctament, no
amb aquesta, i es va detectar la podar d’arbres per encabir la guingueta,
demana qui la va fer.
El Sr. Mora respon que la poda fou per part de l’Ajuntament i el propietari de la
guingueta sap que l’any vinent haurà de tenir mida més correcta.

12.4 Registre d’entrada núm. 5155
El Grup Municipal d’ICV, i d’acord amb l’article 97.7 (les preguntes formulades
per escrit amb 24 h d’antelació a la celebració del Ple seran contestades durant
la sessió del Ple, per causes degudament motivades es faria en següent Ple)
presenta les següents preguntes perquè siguin contestades en el Ple de dilluns
28 de juliol
1ªNeteja de platges
Motivació
La temporada d’estiu d’enguany ha començat amb un evident retard en
l’adequació i neteja de les platges. La junta de Govern en data 19/05 va
aprovar l’expedient de contractació, sol.licitant a tres empreses les seves
ofertes per aquesta contractació
per què la neteja de les platges no comença per setmana santa?
totes les platges entren en aquesta contractació?
a quines empreses es van sol·licitar ofertes?

L’Alcalde manifesta que la primera ja l’ha contestada. A la segona diu que són
les platges de Canyelles i Cros, platja de Grifeu, el Port de Llançà, La Farella,
Les Tonyines i Cau del Llop. Les empreses foren Excavacions Mora i Hortós,
Xavier Alsina, SA, Obres Pirinaiques SL i Excavacions Fàbrega,SL
2ª Centre de Dia
Motivació
S’ha arribat a un acord amb els propietaris del terreny del costat del Centre de
Dia per acondicionar-lo i poder disfrutar d’una sortida el Centre de Dia.
L’Ajuntament ja tenia un conveni signat amb els propietaris per ús d’aquest
terreny amb aquest acord, la part econòmica d’aquest conveni ha variat?
quines són les condicions econòmiques d’aquest conveni?
L’Alcalde contesta que ha canviat perquè els usos han canviat, es va prendre
un acord de tots els grups i s’ha renegociat l’espai destinat a dipòsit de vehicles
abandonats i hi ha hagut inversions prèvies perquè l’espai fos adequat.
Actualment es pagaran uns 400 € mensuals i abans es bonificava l’IBI eren
1.047 €, el que resultaran uns 5.000 € anuals.
12.5 Registre d’entrada núm. 5154
La Sra. Pujol indica que era per demanar un informe tècnic de qualitat d’aigua
potable de Llançà, però que no és cap prec o pregunta.
L’Alcalde manifesta que se li farà arribar.
I sense cap més altre assumpte a tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió dos
quarts de nou del vespre, de la qual s’estén la present acta que, després de
llegida i trobada conforme, signen els Regidors i les Regidores assistents amb
mi, el Secretari, que certifico.

