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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE LLANÇÀ DE
DATA 1-04-2019
A la Casa Consistorial de Llançà, essent les set de la tarda del dia u d’abril de febrer
de 2019, es reuneix l’Ajuntament Ple, en primera convocatòria, a l´objecte de celebrar
sessió pública ordinària.
Sota la presidència de l‘Alcalde, Sr. Pere Vila i Fulcarà, assisteixen els regidors i les
regidores que a continuació s’indiquen:
Sr. Joan C. Mora i Torrent, Sr. Juan José Serrán i Báez, Sra. Sònia Sarola i Vilà,
Sra. Sònia López i Mallol, Sr. Francesc Guisset i Lagresa, Sra. Sílvia Barris i
Roca, Sr. Guillem Cusí i Batlle, Sr. Simon Calsina i Comorera, Sra. Anna Giralt
i García, Sr. Claudio Grande i Hernández.
Assisteix com a Secretari el Sr. Carles Fita i Alegre, titular de la Corporació.
L’Alcalde declara obert l’acte i tot seguit s’entra en l’ordre del dia.
1.- Aprovació de l’acta anterior de data 4-02-2019.
L’Alcalde demana si es pot aprovar l’acta de la sessió anterior de data 4 de febrer de
2019, que ha estat tramesa amb anterioritat junt amb la convocatòria.
Per unanimitat s’aprova l’acta del Ple corresponent a la sessió ordinària de data 4-022019.

2.- Proposta de festes locals per a l'any 2020.
L’Alcalde llegeix el text del dictamen.
Per unanimitat s’aprova:
Els Serveis Territorials a Girona del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
de la Generalitat de Catalunya, reben cada any amb suficient antelació la proposta
municipal de les Festes locals per a l’anualitat següent.

Correspon al Ple municipal proposar la fixació de dues festes locals, retribuïdes i no
recuperables, de conformitat amb el que disposa l’ l’article 46 del Reial decret
2001/1983, de 28 de juliol.
D’acord amb l’article 37.2 de l’Estatut de Treballadors que indica que de les catorze
festes laborals, dues tindran caràcter local; i d’acord amb el Decret 177/1980, de 3
d’octubre, en el qual s’estableix que les dues festes locals seran fixades per Ordre de
la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies, a proposta del municipis respectius.
Aquest Ajuntament vol comunicar la proposta a la Generalitat de Catalunya amb la
suficient antelació, i els dies de Sant Vicenç, 22 de gener, i de la Mare de Déu del
Carme, 16 de juliol, són tradicionalment les festes locals.
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament ACORDA:
Primer.- PROPOSAR al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la
Generalitat de Catalunya la fixació com a festes locals per a l’any 2020, els dies 22 de
gener (dimecres) i 16 de juliol (dijous) .
Segon.- DONAR TRASLLAT del present acord als Serveis Territorials a Girona del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, als efectes oportuns.
L’Alcalde indica que, tal i com es va fer en la Comissió Informativa, els punts 3 i 4 de
l’Ordre del dia els presentarà conjuntament el Sr. Guisset.

3.- Aprovació provisional de la Modificació Puntual núm. 2 del Pla Parcial del
sector de sòl residencial Les Esplanes.
El Sr. Francesc Guisset explica que es tracta de l’aprovació provisional de dues
modificacions puntuals, del sòl residencial Les Esplanes, que s’han exposat al públic
sense haver-se presentat al.legacions, i seguidament llegeix el text dels dictàmens.
Intervé el Sr. Guillem Cusí, del grup municipal ERC-AM, dient que el seu vot en els
dos acords serà l’abstenció, i explica que l’Ajuntament porta ja varis anys aprovant
modificacions puntuals de diferents àrees en el Pla General del poble, fet que
constata que seria hora entre tots de fer una nova redacció del POUM, que és
necessari ateses les sovints modificacions puntuals, el vot és abstenció en aquest
sentit, i emplaça tots els grups després de les eleccions municipals a poder
reformular el Pla General i adequar-lo a la realitat, a data d’avui és un Pla General
antiquat vers les necessitats del poble.
Fa ús de la paraula el Sr. Claudio Grande, del grup municipal APL, indicant el vot
d’abstenció.
El Sr. Guisset manifesta que resten oberts a estudiar la proposta però la modificació 2
obeeix a ordenar la volumetria i que els projectes que es presentin, actualment en
fase de concurs de projectes de la residència de la gent gran, tinguin més llocs per a
vials i ordenació; i la núm.3 és per la qüestió puntual d’ordenació del sector, rebaixant
les altures reguladores i homogeneïtzar tot el sector amb baixa d’altures reguladores

les edificacions. La reforma del POUM comporta la suspensió de llicències mentre es
tramiti, i ara amb la moratòria, demoraria encara més l’execució del Pla Parcial.
El Sr. Cusí diu que es referma i agafa les paraules del Regidor, denota el que ells
denunciaven d’alguna manera, i com que s’ha parlat de la moratòria de la Generalitat
ara seria un bon moment per renovar el Pla General i no haver de fer més moratòries
a part de les que dictamini la Generalitat.
Sotmesa la proposta a votació, amb set vots a favor, dels grups municipals PDeCAT i
PSC-CP; i quatre abstencions, dels grups municipals ERC-AM i APL, s’aprova:
L’Ajuntament de Llançà té la voluntat de promoure la construcció d’una Residència
geriàtrica, dins la parcel·la d’equipaments de l’Av. Antoni Margarits, 7.
Les necessitats volumètriques de l’edificació fan necessària la modificació de
l’aprofitament dels espais previstos en la normativa del Pla Parcial Les Esplanes.
Els Serveis Tècnics Municipals han redactat un Projecte de Modificació puntual núm.
2 del Pla Parcial Les Esplanes per tal d’adaptar la posició volumètrica dels
equipaments.
Per Decret d’alcaldia de data 28 de novembre de 2018 es va aprovar inicialment la
Modificació Puntual Núm.2 del Pla Parcial del sector de sòl residencial “Les
Esplanes”, d’acord amb el Projecte redactat pels Serveis Tècnics Municipals.
Durant el període d’informació i veïnal pública d’un mes, amb anuncis publicats en El
Punt diari del dia 6 de desembre de 2018, pàgina 22, en el Butlletí Oficial de la
Província de Girona número 236, de data 11 de desembre, 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.
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 :
Primer.- APROVAR PROVISIONALMENT la Modificació Puntual Núm.2 del Pla
Parcial del sector de sòl residencial “Les Esplanes”, redactat pels Serveis Tècnics
Municipals, d’acord amb el projecte obrant a l’expedient.
Segon.- ELEVAR l’expedient diligenciat a la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Girona amb la finalitat de que resolgui sobre la seva aprovació definitiva.

4.- Aprovació provisional de la Modificació Puntual núm. 3 del Pla Parcial del
sector de sòl residencial Les Esplanes.
El Sr. Francesc Guisset llegeix el text del dictamen.

Amb set vots a favor, dels grups municipals PDeCAT i PSC-CP; i quatre abstencions,
dels grups municipals ERC-AM i APL, 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.
Les necessitats volumètriques fan necessària la modificació, però sense alterar la
densitat ni la superfície edificable, en la normativa del Pla Parcial Les Esplanes.
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.
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.
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, s’hi conté una errada material, consistent en un error de transcripció
numèrica, a la pàgina 8 del document que ha estat solventada. L’article 109.2 de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques disposa que aquestes poden rectificar, així mateix, en
qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o
aritmètics existents en els seus actes.
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 :
Primer.- APROVAR PROVISIONALMENT 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.
Segon.- ELEVAR l’expedient diligenciat a la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Girona amb la finalitat de que resolgui sobre la seva aprovació definitiva.

5.- Ampliació del conveni amb XALOC per a la recaptació executiva.
El Sr. Francesc Guisset informa que es tracta d’instrumentar-ho per poder delegar el
cobrament en constrenyiment. Seguidament llegeix el text del dictamen.

El Sr. Guillem Cusí, del grup municipal ERC-AM, demana si pot aclarir-li si és una
ampliació del conveni signat l’any 2010, quina durada tenia el conveni de 2010 i si els
quatre anys que s’amplia amb la resta de competències delegades o és un mateix
pack, o seran per quatre anys més i el conveni finalitza abans.
El Sr. Guisset respon que l’informarà per escrit, que creu es tracta de totes les
competències delegades per quatre anys més i serien sis.
Per unanimitat s’aprova:
Aquest Ajuntament en data 26 de gener de 2010 va subscriure un conveni de
delegació de competències de recaptació en període executiu per a diversos
conceptes, entre els quals no constaven les execucions subsidiàries, les multes
coercitives i les costes processals.
En l’actualitat s’ha fet pal.lesa la necessitat d’instrumentar el procediment de
constrenyiment per a aquests conceptes, la qual cosa fa necessària l’ampliació de
l’acord de delegació a la Xarxa Local de Municipis Gironins.
La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, (en endavant
LRBRL), article 36.1.b) i f), atribueix a les diputacions la competència, entre d’altres,
d’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, així com la
prestació dels serveis de gestió de la recaptació tributària, en període voluntari i
executiu. En el mateix sentit, l’article 141.1.d) Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim
jurídic del Sector Públic, estableix que les administracions públiques prestaran en
l'àmbit propi, l'assistència que les altres administracions poguessin sol·licitar per a
l'eficaç exercici de les seves competències.
En matèria de tributs de les entitats locals i restants ingressos de Dret públic que els
correspongui, l’article 7 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, (en endavant TRLRHL),
concreta aquesta assistència disposant que les entitats locals podran delegar en altres
entitats locals, en el territori de les quals estiguin integrades, les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació de tributs i dels restants ingressos de Dret públic que
la mateixa Llei els atribueix.
La complexitat tècnica que comporta l’exercici d’aquestes facultats i la gran
importància que un adequat exercici de les mateixes té de cara a la bona marxa de la
gestió econòmica d’aquest municipi, aconsella la utilització dels esmentats
mecanismes de delegació previstos en la legislació.
Es considera doncs necessari adoptar un acord que concreti les delegacions que es
volen realitzar per part de l’Ajuntament a la Diputació de Girona, i que aquesta
realitzarà mitjançant XALOC, Organisme Autònom de Gestió Tributària.
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament
ACORDA :
Primer.- Delegar a la Diputació de Girona, a l’empara del que preveu l’article 7.1 del
TRLRHL, i d’acord amb les funcions i les condicions relacionades al document que

s’incorpora al present acord com a Annex I, les facultats en recaptació en període
executiu dels següents tipus d’ingrés:
- execucions subsidiàries.
- multes coercitives.
- costes processals.
L’esmentada delegació suposa l’ampliació de l’acceptada pel Ple de la Diputació de 22
de desembre de 2009 i formalitzada en conveni subscrit en data 26 de gener de 2010.
La Diputació de Girona exercirà les funcions delegades per mitjà de XALOC,
l’organisme autònom creat a tal efecte.
En tot cas serà Xaloc qui determinarà, mitjançant instruccions escrites, els nexes i
traspassos d’informació entre els sistemes d’ambdues institucions.
Segon. La present ampliació de delegació de facultats tindrà una vigència de quatre
(4) anys, i comportarà l’ampliació del termini de vigència de les facultats en matèria de
gestió, liquidació i recaptació d’ingressos, delegades amb anterioritat.
Transcorregut aquest termini de vigència, la delegació es prorrogarà tàcitament d’any
en any, llevat que qualsevol d’ambdues administracions acordi deixar-la sense efecte i
així ho comuniqui a l’altra part amb una antelació mínima de sis (6) mesos.
Tercer. La prestació dels serveis que es derivin de la delegació que contempla el
present acord comportarà una compensació econòmica que consistirà en el pagament
dels imports especificats a l’Ordenança Fiscal de prestació de serveis encomanats a
XALOC, de la Diputació de Girona.
Quart. Per a realitzar i executar les funcions delegades, la Diputació de Girona
s’ajustarà a la normativa general aplicable, així com a la normativa interna dictada per
aquesta, en virtut del que preveu l’article 7.3 de la TRLRHL, i de les seves pròpies
facultats d’autoorganització per a la gestió dels serveis atribuïts.
Cinquè. Ampliar l’abast del conveni formalitzat entre l’Ajuntament i la Diputació de
Girona, amb la delegació aprovada en el present acord, mitjançant una certificació que
s’adjuntarà a l’ esmentat conveni com annex.
Sisè.- Notificar el present acord a la Diputació de Girona perquè efectuï l’acceptació de
la delegació conferida.
Setè.- La Diputació de Girona, una vegada hagi acceptat la delegació que s’atorga,
publicarà el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Girona i al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya per a general coneixement, en compliment d’allò que
disposa l’article 7.2 del TRLRHL.
Vuitè.- Facultar el Sr. Alcalde de l’Ajuntament per formalitzar els documents que siguin
necessaris per executar o desenvolupar el present acord.
ANNEX I
La delegació de les facultats de gestió i recaptació de tributs i altres ingressos de dret
públic inclou, a títol enunciatiu i no limitador, les següents funcions:

- Delegació de la recaptació en període de pagament executiu
El contingut d’aquesta delegació implica l’exercici de les funcions següents:
a. Conferir i revocar a les Entitats de Dipòsit el caràcter d’entitats col·laboradores i
establir els límits de la col·laboració.
b. Expedir relacions de deutors per rebuts i certificacions de descobert per
liquidacions d’ingrés directe
c. Dictar la provisió de constrenyiment, quan sigui procedent, notificar-la i resoldre
els recursos contra aquest acte administratiu.
d. La liquidació i cobrament dels imports principals, recàrrecs, interessos de
demora i costes
e. Emetre documents cobratoris i acreditacions de pagament
f. Concedir o denegar ajornaments i fraccionaments
g. Rebre i custodiar garanties de deutes o dispensar-les
h. Ordenar la constitució d’hipoteques especials
i. Dictar acords de derivació de procediment.
j. Efectuar peritatges i valoracions de béns embargats
k. Autoritzar i presidir subhastes
l. Acordar la suspensió del procediment
m. Resoldre terceries de domini i de millor dret
n. Proposar l’adjudicació de bens a l’Ajuntament, expedint les certificacions
necessàries per a la seva inscripció en els registres públics
o. Aprovar la prescripció del deute
p. Declarar crèdits incobrables per resultar fallits els obligats al pagament.
q. Aquelles altres actuacions necessàries per dur a terme amb eficàcia la
recaptació executiva dels tributs delegats.
6. Donar compte de l’aprovació de la liquidació de l’Ajuntament i Patronats de
l’exercici 2018.
El Sr. Francesc Guisset llegeix el següent text del dictamen:
En data 22 de març d’enguany es va aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici
2018, mitjançant Decret de l’Alcaldia, amb el contingut següent:
“Un cop finalitzat l’exercici 2018, cal realitzar la liquidació del pressupost i determinar
els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament a 31 de
desembre, el resultat pressupostari, els romanents de crèdit i el romanent de
tresoreria.
La liquidació posa de manifest, respecte del pressupost de despeses i per a cada
aplicació pressupostària, els crèdits inicials, les modificacions i els crèdits definitius,
les despeses autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els
pagaments ordenats i els realitzats.
Respecte del pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de
manifest les liquidacions inicials, les seves modificacions i previsions definitives, els
drets reconeguts i anul.lats, així com la recaptació neta.

L’article 89.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril disposa que la confecció dels
estats demostratius de la liquidació haurà de realitzar-se abans del primer de març de
l’exercici següent.
L’article 90 del mateix RD disposa que la liquidació de cadascú dels pressupostos, un
cop efectuada la seva aprovació es donarà compte al Ple en la primera sessió que se
celebri.
L’article 91 disposa que l’entitat local remetrà còpia de la liquidació dels pressupostos
abans de finalitzar el mes de març de l’exercici següent que correspongui, a la
Comunitat Autònoma i al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
El resultat pressupostari de l’exercici 2018 és el següent:
AJUNTAMENT
Dret reconeguts nets
- Obligacions reconegudes netes
RESULTAT PRESSUPOSTARI
Desviacions positives de finançament
Desviacions negatives de finançament
Despeses finançades amb romanent líquid de tresoreria
Resultat d’operacions comercials
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

9.646.639,44 €
9.245.118,45 €
401.520,99 €
0,00 €
-284.741,51 €
0,00 €
0,00 €
116.779,48 €

CASAL DEL PENSIONISTA
Dret reconeguts nets
- Obligacions reconegudes netes
RESULTAT PRESSUPOSTARI

77.600,21 €
63.850,42 €
13.749,79 €

Desviacions positives de finançament
Desviacions negatives de finançament
Despeses finançades amb romanent líquid de tresoreria
Resultat d’operacions comercials
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
13.749,79 €

MUSEU DE L’AQUAREL·LA
Dret reconeguts nets
- Obligacions reconegudes netes
RESULTAT PRESSUPOSTARI
Desviacions positives de finançament
Desviacions negatives de finançament
Despeses finançades amb romanent líquid de tresoreria
Resultat d’operacions comercials
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT
PATRONAT D’ESPORTS

61.080,00 €
57.187,65 €
3.892,35 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
3.892,35 €

Dret reconeguts nets
- Obligacions reconegudes netes
RESULTAT PRESSUPOSTARI
Desviacions positives de finançament
Desviacions negatives de finançament
Despeses finançades amb romanent líquid de tresoreria
Resultat d’operacions comercials
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

164.900,00 €
151.290,84 €
13.609,16 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
13.609,16 €

La liquidació del pressupost de l’exercici 2.018 ha obtingut els següents resultats:

AJUNTAMENT
Existència a caixa a 31/12/2018
Pendent de cobrament
Pendent de pagament
Cobrament efectuats pendents d’aplicació definitiva
Saldos de dubtós cobrament
Excés finançament afectat
Romanent de tresoreria

1.487.245,15 €
3.111.635,70 €
1.055.460,75 €
-115.501,77 €
-1.581.305,68 €
-284.741,51 €
1.561.871,14 €

CASAL PENSIONISTA
Existència a caixa a 31/12/2018
Pendent de cobrament
Pendent de pagament
Romanent de tresoreria

38.029,46 €
0,00 €
2.633,60 €
35.395,86 €

MUSEU AQUAREL·LA
Existència a caixa a 31/12/2018
Pendent de cobrament
Pendent de pagament
Cobrament pendent d’aplicació
Romanent de tresoreria

40.640,98 €
0,00 €
1.051,65 €
-2.682,25 €
36.907,08 €

PATRONAT D’ESPORTS
Existència a caixa a 31/12/2018
Pendent de cobrament
Pendent de pagament
Pagament pendent d’aplicació
Romanent de tresoreria

64.224,05 €
0,00 €
8.455,15 €
0,00 €
55.768,90 €

S’ha emès informe preceptiu en el sentit que consta dins de l’expedient de la
Interventora accidental, d’acord amb l’article 191.3 II del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, i
en relació als càlculs de totes les magnituds i ràtios legals segons disposa la LO
2/2012, de 27 d’abril d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Per tot això, aquesta Alcaldia adopta la següent
RESOLUCIÓ:
Primer.- APROVAR la liquidació del pressupost de l’exercici 2018 d’acord amb els
resultats anteriorment exposats.
Segon.- DONAR COMPTE al Ple en la primera sessió que se celebri.
Tercer.- TRAMETRE els resultats de la liquidació a la Comunitat Autònoma i a
l’Administració de l’Estat, amb els mitjans telemàtics que correspongui”
Per tot això i tenint en compte els fonaments de fet i de dret, així com la documentació
obrant en l’expedient, aquest Ple de l’Ajuntament acorda:
Únic.- DONAR COMPTE del Decret de l’Alcaldia de 22 de març de 2019, pel qual
s’aprova la liquidació del pressupost de l’exercici 2018, la qual consta a l’expedient.
El Sr. Guisset afegeix que vol donar coneixement que segons informe d’Intervenció el
període mig de pagament de factures és de 8,42 dies, el deute viu a 31-12-2018 de
2.412.720,45 € el que dóna una ràtio d’endeutament del 32,82% i el deute previst per
al 31-12-2019 seria de 3.512.720,45 € i dóna lloc a una ràtio d’endeutament del
32,66%, això fa que atès que es compleix la regla de la despesa.

El Ple de la corporació es dóna per assabentat.

7.- Assumptes urgents
L’Alcalde proposa votar la urgència de l’assumpte “Concessió per ocupació de via
pública amb terrassa” dins l’ordre del dia.
Per unanimitat s’aprova la inclusió del punt que segueix:
7.1 Concessió per ocupació de via pública amb terrassa
El Sr. Francesc Guisset llegeix el text del dictamen.
Intervé el portaveu d’ERC-AM, Sr. Guillem Cusí, dient que per indicar el sentit del seu
vot, fa el preàmbul dient que inicialment es volien abstenir per motius concrets: un, la
introducció del punt ha estat d’urgències amb escasses hores per poder estudiar el
tema, i dos, el més important, des del grup d’ERC creuen que toca fer un
replantejament i repensar quin model de front marítim volem, i poder-ho plantejar en el
conjunt de tot el front marítim i aquest serien dos dels motius pels quals es

plantejaven l’abstenció però preval més la responsabilitat i per aquest motiu el seu vot
serà favorable.
El Sr. Claudio Grande, del grup municipal APL, expressa el vot favorable.
Per unanimitat s’aprova:
Aitor Raül Barbosa Margarits, mitjançant escrit RE 2018/10558, de data 22 de
novembre de 2018, ha sol·licitat la concessió administrativa per adjudicació directa de
l'ús privatiu pel tancament amb terrassa d’una part de la vorera del carrer Castellar,
23.
El número assignat a l’expedient és: H115 3/2018 .
L’arquitecte Assessor municipal, en data 1 de febrer de 2019, ha emès un informe fent
constar que el sòl objecte de la concessió està qualificat com a Sòl Urbà consolidat,
sistema Viari V2 conforme al Text Refós del Pla General, aprovat definitivament per la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en data de 28 de maig de 2002.
El sòl objecte de la concessió, es troba integrament dins la zona de servitud de
protecció de la Zona Marítimo-Terreste.
L’edicte d’informació pública per a la concessió administrativa, s’ha exposat durant un
termini de 30 dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província
número 246, de 27 de desembre de 2018 i en el web municipal.
Durant el període d’informació pública, comprès des del 28 de desembre de 2018 al
11 de febrer de 2019, no s’han formulat al·legacions.
El sòl objecte de la concessió està qualificat com a bé de domini públic, i es tramita de
conformitat amb l’article 60.2 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals Decret
336/1988, de 17 d’octubre, i articles 93.1 i 137.4 de la Llei 33/2003, de 3 de
novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques.
De conformitat amb el que estableix l’article 60 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre,
pel qual s'aprova el Reglament del Patrimoni dels ens locals, és competència del Ple,
amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
corporació, la concessió d’ús de béns de domini públic.
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament
ACORDA:
Primer.- CONCEDIR a Aitor Raül Barbosa Margarits, la concessió administrativa per
l’ús privatiu d’un espai de 28,62 m2 de la vorera davant del local situat al carrer
Castellar, 23, de Llançà, pel tancament amb terrassa, per l’activitat de Bar –
restaurant pel termini de 15 anys, salvat els drets de propietat i sense perjudicis de
tercers.
La concessió queda condicionada al compliment dels condicionants següents:
-

Presentar un aval de de garantia provisional consistent en el 2% del valor del
domini públic objecte d’ocupació, per un import de 1.999,24.- euros

-

Autorització del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya, Direcció General de Polítiques de Muntanya i del Litoral

Segon.- INFORMAR que l’Ajuntament de Llançà pot resoldre la concessió abans del
seu venciment, si ho justifiquen les circumstàncies sobrevingudes d’interès públic. En
aquest supòsit, el concessionari haurà de ser rescabalat dels danys que se li
produeixin, i haurà de deixar el bé de domini públic en l’estat inicial, desmuntant tots
els elements de l’estructura.
Tercer.- INFORMAR que l’Ajuntament pot inspeccionar en tot moment els béns
objecte de la concessió, així com les instal·lacions i/o construccions.
Quart.- PROCEDIR a la liquidació del cànon de la concessió. El cànon serà revisat
anualment en funció de l’increment de l’Increment General de Preus al Consum.
L’import de la liquidació s’haurà de satisfer a la Dipositaria de l’Ajuntament, el 50%
abans de 15 de juny de cada any, i el 50% restant abans del dia 31 de juliol de cada
any.
Cinquè.- APROVAR la liquidació numero 1988000009 per un import de 25,00.- euros,
corresponent a la taxa per la publicació del edicte d’informació pública per la
concessió d’un bé de domini públic al Butlletí Oficial de la Província.
Sisè.- ADVERTIR al concessionari que un cop finalitzada la concessió haurà de
desmuntar l’estructura i deixar el bé de domini públic en l’estat inicial.
Setè.- PROCEDIR a la inscripció del dret de la concessió a l’inventari de béns de
l’Ajuntament de Llançà.
Vuitè.- DONAR-NE TRASLLAT al Servei de Rendes i a la Policia Local.
Novè.- NOTIFICAR el present acord a la persona interessada.”

8.- Precs i preguntes
Registre d’Entrada núm.2019/2789 Precs i preguntes del grup municipal d’ERCAM
1. Pregunta que realitza la regidora Anna Giralt:
Per tal sigui resposta per la regidoria pertinent, o en el seu cas per l’alcalde si
correspon.
Per acord de junta de govern del passat 15 de març del 2019 s’ha aprovat la
modificació del contracte de serveis amb Fomento de Contrucciones y Contratas SA,
amb la incorporació del servei de recollida selectiva i el transport de residus
municipals de la fracció orgànica de grans productors (FORM) i a l’ús general de la

ciutadania per valor de 53.681,46 €. A partir de quina data es posarà en servei la
recollida? Ens poden explicar com es realitzarà el servei?
Contesta el Regidor de l’Àrea, Sr. Joan Carles Mora, que el servei es posa en marxa
avui, els contenidors varen arribar la setmana passada, es varen posar uns adhesius
amb recomanacions i ús de l’orgànica; també diu que el de grans productors ja estava
en funcionament, ara comença el d’ús general de la ciutadania i serà el mateix
sistema i periodicitat, amb quatre dies actualment els dilluns, dimecres, divendres i
dissabtes, i del 15 de juny al 15 de setembre cada dia. Es tenia fins al 30 d’agost i es
va estirar 15 dies al setembre
La Sra. Giralt diu que el mateix sistema i periodicitat. I demana sobre l’import, a partir
de quan té validesa, és anual o comença a partir d’avui.
El Sr. Mora respon a partir d’avui.
La Sra. Giralt diu que, en diferents preguntes presentades en Plens, el Consell
Comarcal havia fet xerrades informatives, i demana si té prevista una mica de
conscienciació, xerrades, porta a porta explicatiu perquè el sistema funcioni.
El Sr. Mora contesta afirmativament i el motiu és perquè no va anar ningú a les
reunions informatives, han fet dues, una entre setmana i altra el cap de setmana, amb
molt poca gent assistint, a la sala d’actes de la Casa de Cultura perquè tothom hi
cabés i poca assistència, el porta a porta s’ha fet, una empresa del consell Comarcal
amb les galledes per posar individualment a cada casa, deixant-ne a l’Oficina de
Turisme la resta de cubells que no s’han entregat quan no hi havia ningú a casa, amb
la informació, però tots sabem que no acabarà funcionant si no van a reunions, han
demanat al Consell Comarcal ara que s’aplica la recollida orgànica, fer un altre porta a
porta a tothom per incidir, les reunions no funcionen.
La Sra. Giralt manifesta que els ha sobtat una mica que l’1 d’abril, potser ha coincidit
amb la pregunta, no han trobat enlloc informació en xarxes socials o papers
informatius que avui començava aquesta recollida, és potser una manca d’informació
o manca de previsió informativa per a la població sobre aquest assumpte tan
important que ens ha de permetre rebaixar els costos que té l’abocador, per tant
aquesta recollida d’orgànica no és simplement sinó que és una implicació molt més
directa en el que es la butxaca del ciutadà, potser cal una campanya o altres mètodes
que impliquin més el ciutadà, actuacions directes per la implicació que té cap al vilatà i
mediambientalment interessant.
El Sr. Mora explica que un pas intermig és que en les illes que té el poble per a
contenidors, amb tanques de fusta s’han posat rètols nous informatius com organitzar
per tota la selectiva, no només l’orgànica, ara faran també el porta a porta.
La Sra. Giralt manifesta que ho troba tot com molt precipitat, calia una mica més
d’insistència i informació prèvia a la col·locació dels contenidors.
El Sr. Mora respon que l’entén però que s’hi ha treballat però la poca assistència i els
rètols el que es vol és que funcioni.

2. Pregunta que realitza la regidora Anna Giralt:
Per tal sigui resposta per la regidoria pertinent, o en el seu cas per l’alcalde si
correspon.

Per acord de junta de govern del passat 4 de febrer de 2019 s’ha aprovat la pròrroga
per un any del servei de prevenció, vigilància, salvament i socorrisme a les platges de
Llançà. Ens poden justificar el motiu de la pròrroga?
Respon la Regidora de l’Àrea, Sra. Sílvia Barris, que està contemplat en el plec de
clàusules administratives, i que tot i així l’empresa ho va demanar el 16 d’octubre de
2018, la pròrroga del servei.
La Sra. Giralt pregunta si es va demanar la pròrroga per alguna causa o situació.
La Sra. Barris contesta que es contempla en el contracte, que és per dos anys i
prorrogables i si les dues parts estan d’acord, màxim quatre anys.
3. Prec que realitza el regidor Simón Calsina:
Per tal sigui resposta per la regidoria pertinent, o en el seu cas per l’alcalde si
correspon.
Des de l’obertura del nou tanatori de la Funerària Vicenç ja s’han realitzat diferents
serveis funeraris a les seves instal·lacions (situades al carrer Compte Jofre xamfrà
amb la Ctra. N-260). Degut que aquestes no disposen d’aparcament, quan es
realitzen serveis funeraris amb gran assistència, el carrer Compte Jofre i el vial
d’accés al cementiri els Ximblars queden hipotecats per el mal ús dels conductors que
estacionen incorrectament, fet que comporta un greu perill a més d’una infracció.
Preguem que l’ajuntament emprengui les mesures pertinents per a pal·liar la
problemàtica ja sigui amb senyalització viaria vertical i horitzontal, amb accions de la
Policia Local i si és pertinent es requereixi a la Funerària Vicenç que emprengui
mesures per evitar les males praxis d’alguns usuaris que estacionen malament.
Contesta el Regidor de l’Àrea, Sr. Francesc Guisset, que arran el prec ha traslladat la
queixa a la Prefectura i no els consta cap incidència sobre la suposada mala praxi,
prega que els faci arribar un tipus de documentació.
El Sr. Calsina li entrega unes fotografies.
El Sr. Guisset manifesta que les entregarà a la Prefectura i que es prendran les
mesures adients. Agraeix que se’ls hagi fet arribar el prec.

4. Prec que realitza el regidor Guillem Cusí:
Per tal sigui resposta per la regidoria pertinent, o en el seu cas per l’alcalde si
correspon.
Segons junta de govern de 15 de febrer de 2019 s’ha redactat el projecte per a la
rehabilitació de la torre de l’Abat Fase 2. Preguem ens informin de la totalitat de la
despesa que ha suposat la rehabilitació de la Torre de l’Abat en les diferents fases,
així com d’altres despeses associades si existeixen i quin ha estat el repartiment de la
despesa entre ajuntament, bisbat i diputació.

Contesta el Regidor de l’Àrea, Sr. Francesc Guisset, que la fase 2 té el projecte
aprovat definitivament atès que en l’exposició pública no s’han presentat al.legacions,
amb un cost de 18.659,63 € porta aparellada una subvenció de la Diputació de Girona
de 14.900 € amb la qual l’aportació de l’Ajuntament seria 3.759,63 € el 80 % el paga
la Diputació i el 20 % restant a càrrec de l’Ajuntament de Llançà. En el Pla
d’inversions no hi figura aquesta inversió i com que consta el projecte aprovat podrà
ser objecte de properes legislatures si per part del proper equip té la sensibilitat de
l’actual per a la conservació del patrimoni històric i cultural de Llançà, que ha
possibilitat que la rehabilitació de la primera fase el 2017 s’hagi executat.
Explica que l’anterior fase, de cost 65.014, 22 € aparellada una concessió de 50 anys
prorrogable per períodes decenals segons conveni signat amb el Bisbat de Girona, i
les aportacions han estat: la Diputació de Girona 17.600 €, el Bisbat de Girona
25.635,01€ i l’Ajuntament de Llançà 21.779,20 € .
El Sr. Cusí indica que no li quadren els números, en Ple de 3-4-2017 es va informar
que la despesa, sense especificar si era una fase o dos, era de 72.437,01 € i que hi
haurien unes contraprestacions, sense perjudici d’altres subvencions, i era per
10.649,13 € i ara per les dues quantitats de 18.000 i escaig i 65.000 i escaig no
acaben de quadrar amb el que es va dir, si pot explicar ara o per escrit , el fet és que
els agradaria treure l’entrellat d’aquest tema i en tot cas, actuarien amb el tema dels
pagament i les xifres exactes si és que no ho són ara o no ho foren en el seu dia.
El Sr. Guisset replica que fet el primer anàlisi, creu que la diferència ha de ser que
l’import de 72.000 era el projectat i que ara ha dit 65.014,22 € és el cost d’adjudicació,
a vegades varia el cost de licitació i adjudicació, està obert a donar-li explicació si hi
ha discrepància però l’informe ha estat validat per Intervenció.
El Sr. Cusí manifesta que donen per bons el 18.000 i escaig i 65.00 i escaig, però
entenen per la resposta que no hi ha despeses associades o com el seu dia es va dir
que podien haver contraprestacions que podien suposar augmentar el cost final de la
rehabilitació.
El Sr. Guisset indica que les contraprestacions, que ascendeixen a 10.000 €, són les
contraprestacions que els va informar en el seu dia; però que l’execució directa de la
1a fase són els 65.014,22€.
El Sr. Cusí, repeteix els imports, 65.000 més 18.000 més 10.000 € i escaig.
El Sr. Guisset ho nega, diu que els 18.000 € no estan executats, només si el proper
equip de govern ho incorpora en el Pla d’inversions de l’any vinent. Està aprovat el
projecte i el nou equip de govern ho hauria de decidir.

5. Pregunta que realitza el regidor Guillem Cusí:
Per tal sigui resposta per la regidoria pertinent, o en el seu cas per l’alcalde si
correspon.
Preguem ens informin de quants actes s’han realitzat a la Torre de l’Abat des de la
signatura del conveni amb el Bisbat, quin tipus d’actes i quina quantitat d’usuaris hi ha
hagut.

Respon el Regidor de l’Àrea, Sr. Joan Carles Mora, que la primera activitat va ser la
Fira de l’Abat en què tot el cap de setmana va estar oberta la torre de l’abat amb 253
visites, després es va fer durant l’estiu les visites guiades amb el monjo Crispí, es
tracta d’una visita organitzada on poden pujar unes 20 persones a cada una, resultant
un total 236 persones l’estiu, dins el Llançà Activitat; i les Jornades del patrimoni, fetes
l’octubre, hi hagueren 42 persones que van aprofitar per fer la visita. A dia d’avui està
programat per Setmana Santa, amb el Llançà medieval el primer cap de setmana i el
segon, i en el Llançà Activitat de l’estiu que ve.

6. Pregunta que realitza el regidor Guillem Cusí:
Per tal sigui resposta per la regidoria pertinent, o en el seu cas per l’alcalde si
correspon.
Preguem ens informin de l’estat actual del Pla especial de Ports.
Contesta el Regidor de l’Àrea, Sr. Francesc Guisset, que el Sr. Cusí recordarà de
l’època en què va ser Alcalde, que es va aprovar inicialment, amb introducció
d’aportacions del grups municipals que estaven en el govern, posteriorment s’han dut
reunions amb el Director General de Ports i el President del Club Nàutic i en breu
espera tenir una proposta del text refós amb incorporació de les esmenes dels 3 grups
ERC, APL i el Partit Socialista i es procedirà a sotmetre a aprovació.
El Sr. Cusí, ja es va dir el mateix tema de les esmenes el febrer de 2017, fa dos anys,
pregunta el perquè de tanta demora. Que si entre el nou Director de Ports, les
esmenes a valorar pels Serveis Tècnics, creu que dos anys de demora és llarg i
reitera que demana el perquè.
El Sr. Guisset diu que arran de les reunions que s’han mantingut i que el redactat del
text refós depèn de la Direcció General de Ports, es poden fer pressions però són ells
els qui han de presentar el projecte.
El Sr. Cusí insisteix, tal com va demanar en el seu dia, que se’ls informi de com va
evolucionant el tema.

7. Pregunta que realitza el regidor Guillem Cusí:
Per tal sigui resposta per la regidoria pertinent, o en el seu cas per l’alcalde si
correspon.
En referència a la indemnització de més de 200.000 € per l’enderroc de la casa de la
família Prats a Grifeu, s’ha signat l’acord que es va aprovar per junta de govern?
Quines gestions s’han fet amb les asseguradores i quin ha estat el resultat?
Respon l’Alcalde que no s’ha signat i tal com ja ha dit vàries vegades, en el cas que
s’arribi el moment, se’ls informarà dels detalls dels terminis i del pagament i a les

asseguradores se’ls ha passat ja, i de paraula han dit que estaven esperant a veure si
s’acaba pagant o no, que ja els informarà.
El Sr. Cusí manifesta que com que se’ls havia dit que se’ls informaria i fins al mes
d’octubre s’havia fet però com que han passat sis mesos des de llavors, creien que
podia haver canvis, si hi havia contactes amb l’advocat de la família per arribar a
signar l’acord o a algun tipus de nou acord, vol saber si hi ha contacte.
L’Alcalde respon afirmativament i que varen canviar d’advocat, quan hi havia una
possibilitat es va fer el canvi, quan estigui clar i definit se’ls explicarà, així com si es
paga o no.

8. Prec que realitza el regidor Guillem Cusí:
Per tal sigui resposta per la regidoria pertinent, o en el seu cas per l’alcalde si
correspon.
En el passat ple de 5 de febrer de 2018 a proposta del grup d’ERC es varen aprovar
per unanimitat dos mocions:
- Moció perquè l’Ajuntament retransmeti els Plens Municipals en directe per
internet i per ràdio.
- Moció per a la participació ciutadana als Plens Municipals.
Un cop aprovades les mocions i redactats els reglament regulador pertinent, preguem
ens informin dels motius pels quals no s’ha permès la participació ciutadana als plens
i la retransmissió d’aquests per la ràdio i internet.
Contesta el Regidor de l’Àrea, Sr. Juanjo Serrán, que en relació a la primera Moció
s’està treballant pels Serveis jurídics amb el reglament, pel tema streaming i atès que
s’ha ser ser curós amb allò referent a la protecció de dades; de seguida que es tingui
el Reglament se’ls farà arribar perquè puguin aportar les consideracions que creguin
oportunes.
Quant a la segona, no es va aprovar perquè el seu grup va retirar la Moció relativa a
la participació ciutadana, vostè mateix ho va fer en el moment de la votació.
El Sr. Cusí diu que les dues Mocions, i en concret la primera, es va aprovar per
unanimitat i que s’executaria en la major brevetat possible i no en temps superior a
més de 3 mesos, i han passat 14, creu que havia temps suficient per als passos
burocràtics o els que calguin per donar compliment a l’acord de retransmetre els plens
per internet i a la ràdio. Pel que fa a la segona Moció, li diu que té raó, la varen retirar
en el sentit com va explicar el Sr. Serrán el seu dia, ja estava contemplat en el
corresponent Reglament aprovat en sessió plenària; per tant com que està previst en
el reglament aprovar, la Moció quedava en alguna manera invalidada i per això es va
retirar, amb més motiu si tenim el reglament i no s’ha de fer res més volen saber el
perquè no es permet la participació ciutadana en els plens municipals.
El Sr. Serrán insisteix que sobre el primer tema els serveis jurídics estan treballant en
el tema i quan estigui, se’ls trametrà; i la segona part, potser sí que ha faltat una mica

de publicitat i està regulada la participació ciutadana en els Plens, tant per el ROM
com pel Reglament, està vigent sense cap problema.
El Sr. Cusí reitera que, si està vigent, si es contempla com és que la gent desconeix
que pugui venir i participar en el Ple, per exemple pregunta avui es preveu que alguna
persona assistent pugui participar.
El Sr. Serrán respon negativament, ja està regulat com s’ha de fer per participar,
potser manca la publicitat sobre com fer-ho, està reglat i per tant, en el ROM i en
Reglament es diu com s’ha de fer per a la participació ciutadana.
El Sr. Cusí manifesta que els grups municipals sí que els varen llegir i tenir
coneixement però que la ciutadania no ho fa habitualment i menys si no sap que el
Reglament existeix, demana que es faciliti a la gent informació de que es pot
participar en els Plens i qui bonament vulgui, pugui participar en sessions plenàries de
l’Ajuntament.

9. Pregunta que realitza el regidor Guillem Cusí:
Per tal sigui resposta per la regidoria pertinent, o en el seu cas per l’alcalde si
correspon.
En diferents ocasions mitjançant el ple municipal s’ha sol·licitat que es prenguessis les
mesures pertinents envers l’estructura malmesa de l’avinguda Mestral. Davant
l’evidencia de nous despreniments, que no s’han reparat les xarxes de protecció i que
la bastida instal·lada provisionalment sembla insuficient, ha realitzat aquest
ajuntament alguna nova acció per pal·liar aquesta problemàtica?
Respon el Regidor de l’Àrea, Sr. Francesc Guisset, que s’han fet actuacions, està en
execució subsidiària per dues bandes, una el que és la col.locació inicial de la bastida
i xarxes i ara es tramita tota la qüestió de reposició de les xarxes, com diu el Sr. Cusí
estan malmeses; després l’altre tema en execució subsidiària és la redacció del
projecte de sanejament, ja ho va pregunta en el darrer Ple, està comunicat i notificat a
la persona afectada que ha de fer el projecte de sanejament o d’enderroc i si no ho fa,
es farà també per execució subsidiària.
El Sr. Cusí vol remarcar que, mirant l’acta del Ple del mes d’octubre passat, li acaba
de donar exactament la mateixa resposta que el mes d’octubre. La pregunta la va fer
el company Sr. Calsina i passats sis mesos més, és un tema que porta des de fa molt
de temps, fins i tot quan ell era a l’Alcaldia, ja se li anava al darrera i veuen que no se
soluciona, voldria saber les actuacions subsidiàries com també el tema d’instal.lar la
bastida quin cost ha tingut la instal.lació, si no ho disposa ara li demana que li faci
arribar per escrit, i entenen, que el cost es reclamarà a la propietat un cop acabat tot
el procediment. Afegeix que veient que la resposta és exactament igual que l’octubre,
vol insistir que és un tema de seguretat ciutadana i demana que s’agilitzi el màxim
possible i si els requeriments i notificacions de l’Ajuntament no prosperen, es vagi si
cal el més ràpid possible per via judicial, no es pot mantenir l’estructura com està,
amb despreniments constants fins que algú prengui mal i tothom hagi de córrer.

El Sr. Guisset manifesta que potser no s’ha explicat bé o no l’ha entès, no cal anar a
la via judicial, el procediment administratiu marca uns tràmits, avui s’ha aprovat una
ampliació amb XALOC de determinades competències i una d’elles era l’execució
subsidiària; a la segona pregunta que li ha fet, tot el cost que ara no disposa del total,
que ha suposat per a l’Ajuntament i les mesures de seguretat per evitar els
despreniments a la via pública, ja està repercutit a l’empresa titular de l’immoble, però
està en situació d’impagament i ara a través de l’ampliació de XALOC es començarà
la via de constrenyiment, no judicial, l’administració pública té els mecanismes per
procedir en via de constrenyiment. Afegeix que tot marca unes pautes i les dificultat
de notificacions, a vegades no s’agafen, s’han de publicar edictes i els terminis
endarrereixen la qüestió burocràtica. Aleshores quan el Sr. Simon va preguntar-ho
l’octubre, s’havia fet el requeriment que la xarxa de seguretat estava malmesa i com
ha fet cas omís els requeriments, ara l’Ajuntament després d’avisar i notificar,
procedirem a cost de l’Ajuntament a reposar-ho però tot el cost li repercutirà també en
execució subsidiària gràcies al que s’ha aprovat avui. Els terminis no responen a una
desídia o negligència per part de l’equip de govern, és la tramitació pròpia d’una
persona que és negligent en agafar les notificacions administratives que se li fa de
compliment amb les normes de seguretat en via pública del municipi; no és
negligència de l’equip del govern sinó de la persona responsable de l’edifici perquè no
es produeixin despreniments a la via pública, i l’administració davant això ha d’actuar,
evidentment amb les pautes que marca el procediment administratiu.
El Sr. Cusí replica que si es tracta d’una persona o empresa que ja és negligent en
tots els sentits explicats, cal recordar, com es va dir fa dos anys, que el primer
requeriment data del 2009, d’un Decret d’Alcaldia del Sr. Vila i tot l’historial d’aquesta
estructura de l’Av. Mestral, demana com cada sis mesos, és que s’agilitzi tot el
procediment abans no hi hagi una desgràcia.

10. Prec que realitza el regidor Guillem Cusí:
Per tal sigui resposta per la regidoria pertinent, o en el seu cas per l’alcalde si
correspon.
En la junta de govern del passat 15 de març es va aprovar l’inici de l’expedient per a
l’adquisició d’un vehicle grua, per valor de 59.290 € amb contracte de Leasing. Un cop
s’obtingui el vehicle, ens poden explicar com es durà a terme el servei de grua, amb
quins recursos humans i on es dipositaran els vehicles que s’enretirin de la via
pública?
Contesta el Regidor de l’Àrea, Sr. Francesc Guisset, que en temporada d’estiu, i
haurà dos torns, matí i tarda, per part d’un Agent que el conduirà, i l’hivern el servei de
grua funcionarà el dia del mercat per càrrega i retirada de vehicles així com a
requeriment, si un vehicle està mal aparcat, un Agent el retirarà fins al dipòsit
municipal; el dipòsit serà l’actual, davant la Residència Can Marly.
El Sr. Cusí manifesta no entendre la diferència estiu-hivern, que si una grua ofereix el
servei no s’hauria de diferenciar estiu-hivern, entén que el requeriment pot ser-hi els

365 dies de l’any, l’estiu més probables per un tema de números, és lògic, més gent,
més incidències, d’entrada no s’entén la diferenciació. Afegeix que, tot i la previsió de
noves incorporacions a la Policia Local, sense que se li hagi concretat els Agents de
Policia qui conduirà la grua, demana si ho pot matisar, si són Agents de la Policia,
nous contractats, i aleshores el fet que el funcionament del pàrking o solar, no saben
a data d’avui quin estat legal té el solar, si es pot utilitzar com a dipòsit oficial de
vehicles i si es fa el servei de grua i el servei de dipòsit, desconeixen la normativa,
suposa que ho han consultat, si es precisa en el dipòsit una persona estigui allà o
tingui una guingueta d’atenció, o el servei que s’oferirà cada vegada que hi hagi un
requeriment, o els Agents de guàrdia hauran d’anar a fer l’entrega o treure el vehicle
en dipòsit, si ho fan els de guàrdia, si comportarà que sigui en detriment del seu servei
d’ordre públic i vigilància, demana al Sr. Guisset si el pot respondre.
El Sr. Guisset agraeix que li hagi respost la pregunta, la primera és certament com ha
dit el Sr. Cusí hi ha una diferència important entre temporada d’estiu i la d’hivern, el fet
que siguin dos Agents de Policia, ja que les denúncies només les poden posar ells,
seran qui dispensaran el servei de grua; la qüestió per la qual es fan dues temporades
és per optimitzar recursos humans, saben que hauran de preveure un gruer o Agent
que estarà en alguns dels dos torns, per l’afluència turística i es disparen les
infraccions de trànsit i val la pena tenir un Agent disponible; no obstant això, l’estiu
tenir un Agent només per aquest servei, la resta de l’any les infraccions no són tan
freqüents i es farà a requeriment, quan es necessiti el servei de grua, si l’Agent està
de servei el farà, i si no és el cas, serà una hora extraordinària, per optimitzar recursos
humans.
Al que li ha preguntat de la situació del dipòsit, li contesta que la situació legal del
terreny és qüestió de temps, està en tràmit de concessió administrativa, perfectament
legalitzada, i la guingueta a què es refereix, el procediment és que la zona estarà
vídeo vigilada perquè suposa la custòdia de vehicles aliens a l’Ajuntament, en situació
de dipòsit, no es preveu segons consulta feta a la Prefectura, una gran afluència, ja
que quan es retira pot passat 1-2 hores, i el propietari veu l’adhesiu advertint al
propietari i que el vehicle està al dipòsit, aniran a la Policia Local on hi ha l’oficina
d’atenció, allà pagaran la multa oportuna i la taxa de dipòsit i en aquell moment se’ls
acompanyarà per un Agent a retirar el vehicle.
El Sr. Cusí diu que els Agents que hauran de fer la feina de dur la grua i el servei,
necessiten formació, si només té el carnet B1, a menys que hagi canviat la normativa,
no pot utilitzar aquest vehicles sinó una altre especial per sobre del B1, pregunta si els
Agents estan formats o disposen de la llicència especial per conduir aquests tipus de
vehicles, i afegeix si el dipòsit , tal com està ara o es pretén fer una reforma per
habilitar-lo, ara és com un desguàs i saber la capacitat que tindria.
El Sr. Guisset diu que evidentment els Agents han de tenir la formació per dur la grua,
disposen de les titulacions que els correspon i sobre l’habilitació de l’espai, ja que
recau la responsabilitat a l’Ajuntament, el dipòsit ha d’estar vigilada que el vehicle es
retorni en les condicions en què s’ha retirat.

11. Prec que realitza el regidor Guillem Cusí:
Per tal sigui resposta per la regidoria pertinent, o en el seu cas per l’alcalde si
correspon.
Per acord de junta de govern de data 1 de març del 2019 s’ha procedit a aprovar l’inici
de l’expedient per a la contractació dels subministraments necessaris per a dur a
terme la “Campanya de comunicació i promoció d’activitats” en l’àmbit turístic per un
valor estimat de 90.555 € per un contracte de 2 o 3 anys. Ens poden informar de la
quantitat que es destinava anualment en els darrers anys en el mateix àmbit i per què
enguany s’ha optat per aquesta contractació?
Respon el Regidor de l’Àrea, Sr. Joan Carles Mora, que s’ha adequat a la normativa
de la nova Llei de contractació de final de 2017, s’ha fet en els pressupostos dels
darrers anys ascendia a uns 32.000 € i la contracta és per tres anys i s’han estimat
uns 30.000 ja que la comunicació i promoció és molt important en el Turisme.
El Sr. Cusí manifesta que així es tracta d’una adequació simple a la normativa,
demana si hi ha algun altre servei, a part de la publicitat com per exemple el del bus
turístic o altre de l’Àrea de Turisme, que també es porti a concurs.
El Sr. Mora diu que de moment aquest any es farà a aquest; quant al bus, creu que
l’anterior no arribava als 18.000 € que era l’anterior, si aquest any ascendís a 15.000
es trauria a concurs.

12. Prec que realitza el regidor Guillem Cusí:
Per tal sigui resposta per la regidoria pertinent, o en el seu cas per l’alcalde si
correspon.
Per acord de junta de govern de 8 de gener del 2019 s’ha aprovat adjudicar el Lot 2
de la construcció de la passarel·la de vianants de l’avinguda Europa, per import de
38.907,65 €. Ens poden informar del cost total d’aquesta obra i quina és la data
prevista de finalització?
Contesta el Regidor de l’Àrea, Sr. Joan Carles Mora, que la idea es que estigui
finalitzat per setmana Santa, ara estan fets els fonaments i estan construint la
passera, esperen que hi estigui just abans de setmana Santa. Ara el lot 2 és la
fonamentació, en el lot 1 el de l’estructura metàl.lica de 53.776,39 € ha de sumar els
38.900.
El Sr. Cusí diu que celebren que per Setmana Santa hi estigui i hi puguin circular els
vianants, però la qüestió que no els quadra, es va pressupostar per valor de 30.000 €
el cost de la passera i estan triplicant, ara ascendeix cap a 90.000 i volen saber el
perquè del triplicat, pot haver un biaix, errors tècnics, si pot explicar l’increment.
El Sr. Mora contesta que és per raons tècniques, es va considerar que en el primer
pressupost no es va contemplar l’estructura, i es va considerar no era l’adequat ni que

per la solidesa ni pel format i es va reconsiderar la proposta, el tema tècnic afecta al
cost.

13. Prec que realitza el regidor Guillem Cusí:
Per tal sigui resposta per la regidoria pertinent, o en el seu cas per l’alcalde si
correspon.
El passat divendres 8 de març dia internacional de la dona, a la casa de cultura si
realitzaven diferents actes i activitats: donació de sang i plasma, projecció d’un
documental, inauguració d’una exposició i assaig de teatre. Es varen poder dur a
terme totes aquestes activitats amb plena normalitat?
Respon la Regidora de l’Àrea, Sra. Sònia Sarola, que sí, amb normalitat malgrat que
el grup de teatre va començar l’assaig més tard; va ser degut a que el Banc de Sang
va demanar una sala per fer extraccions de sang i realment en necessitaven una altra
per treure plasma; se’ls va deixar la sala de conferències, varen demanar una sala i a
l’hora de la veritat en necessitaven dues. Se’ls va oferir la sala d’actes sempre i quan
a les 8 havien de plegar ja que hi havia assaig de teatre, no va haver mala intenció,
amb bona coordinació, era o això o que no es fes la donació de sang.
El Sr. Cusí creu que havent de celebrar el 8 de març, Dia Internacional de la Dona,
des de fa anys es fan actes commemoratius i reivindicatius, i que la proposta de venir
a fer la recollida de sang i de plasma per part del Banc de Sang també devia ser amb
antel.lació, perquè aquest biaix organitzatiu, i sense tenir en compte que l’obra de
teatre de la setmana anterior també es va anul.lar, podien haver previst nous assajos,
com és que es varen fer coincidir amb el Banc de Sang, i encara que coincidís, tot i
endarrerir-se, la Donació de Sang es va haver de reduir i els dol que fessin plegar les
donacions de sang en l’horari quan més assistència de donants hi havia, de 7 a 9 del
vespre, quan es plega de treballar, ell mateix s’hi va trobar en aquell moment i la
veritat que li va doler pel Banc de Sang i pel grup de teatre, que va començar més
tard del previst.
La Sra. Sarola replica que es va demanar per fer extraccions de sang i no de plasma, i
després va resultar que no podia fer-se en una mateixa sala, ja disposaven de la sala
de dalt només per a ells; a baix a la sala d’exposicions era impossible cedir-la perquè
estava ocupada per la Regidora Sílvia Barris amb una xerrada del Dia de la Dona, i a
la sala d’actes, hi hauria el grup de teatre. Els esmenta una carta del Delegat de
Donants de sang, Salvador Jordà, qui tampoc estava al corrent del fet, ell manifesta
que si se’ls hagués informat que era per a sang i plasma, haurien demanat un altre
dia, estava molt enfadat, els va fer una carta al personal de sang i teixits. Insisteix que
tot estava ben coordinat, si haguessin dit que també venien per extreure plasma, ella
hagués proposat una altra data.
El Sr. Cusí indica que fer els dos tipus de donacions, en els cartells s’anunciava
l’horari de 17 h a 21h, indiferentment que es fes extracció de plasma i de sang.

La Sra. Sarola insisteix que amb l’advertiment que es va fer al personal del Banc, per
disposar d’una altra sala haurien de plegar a les 8 del vespre i foren ells que varen
decidir continuar malgrat això. I no varen voler traslladar-se d’una sala a altra, per
allargar horari d’extraccions.
14. Prec que realitza el regidor Guillem Cusí:
Per tal sigui resposta per la regidoria pertinent, o en el seu cas per l’alcalde si
correspon.
Ha organitzat la regidoria de cultura algun acte de commemoració del 30è aniversari
del Museu de l’Aquarel·la J. Martínez Lozano?
Qui realitza les tasques de direcció i/o coordinació del Museu?
Per quan s’ha previst la propera reunió de la Junta del Museu de l’Aquarel·la?
Contesta la Regidora de l’Àrea, Sra. Sònia Sarola, que encara no han contemplat pel
moment, cap acte de commemoració el 30è aniversari, creuen més convenient fer
celebració dels 25 ó 50 anys, se seguiran fent actes però en aquest moment no es
contempla pel 30è.
A la segona pregunta respon que ella mateixa se’n cuida dels temes de Direcció i
coordinació del Museu. Sobre la propera reunió, encara no se sap quan es convoqui,
se’ls avisarà.
El Sr. Cusí diu que és qüestió de criteris, si l’equip de govern considera que no s’ha
de celebrar el 30è aniversari, són criteris diferents. I pel que fa a la situació de
provisionalitat de Direcció-Coordinació del Museu, demana fins quan serà, així com la
data de la Junta del Museu, si no s’equivoca l’any 2018 no es va convocar, i ho diu
per normativa que s’incompleixen els Estatuts i després del fet de la marxa del
Director, la direcció del Museu oficialment entén que no estan comunicada la Junta
que no es disposa de Director, per tant, volen saber fins quan és provisional, reclamen
una Junta el més aviat i que se’ls informi que estan sense direcció en el Museu de
l’Aquarel.la.
L’Alcalde diu que s’informarà de la situació i el convocarà la Junta. Entén que és una
decisió que el Patronat decidirà, amb convocatòria pública i dependrà dels membres
del Patronat.
I sense cap més altre assumpte a tractar, s’aixeca la sessió a les vuit del vespre, de
la qual s’estén la present acta que, després de llegida i aprovada, signen
electrònicament l’Alcalde i el Secretari mitjançant certificació que consta a l’expedient.

