Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PL/2020/4

Ple municipal

Ordinària

Data

3 / d’agost / 2020

Celebració

videoconferència

Durada

Des de les 19:00 fins a les 22:05 hores

Lloc

Sala de Plens telemàtica

Presidida per

Francesc Guisset i Lagresa

Secretari

Carles Fita i Alegre

Nom i Cognoms

Assisteix

Claudio Grande Hernández

SÍ

Elsa Rodríguez Castaño

SÍ

Guillem Cusí Batlle

SÍ

Juanjo Serrán Báez

SÍ

Maria Solé Serradell

SÍ

Neus Ferré i Casao

SÍ

Núria Escarpanter i Olivet

SÍ

Simon Calsina Comorera

NO, excusa la seva absència

Sílvia Barris Roca

SÍ

Sònia Sarola Vila

SÍ

De conformitat amb el que disposa l’article 18 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre,
de Règim Jurídic del Sector Públic, podran gravar-se les sessions que celebri
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Tipus de convocatòria

Número: 2020-0004 Data: 06/10/2020

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DEL PLE

Francesc Guisset i Lagresa (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 06/10/2020
HASH: 7acd15eded20ff6f6d60a4ce3c670bd5

Carles Fita i Alegre (1 de 2)
Secretari General
Data Signatura: 06/10/2020
HASH: c6c8b4b890eec2123365dc3ae52cdaac

ACTA

l'òrgan col·legiat. El fitxer resultant de l'enregistrament, juntament amb la
certificació expedida pel Secretari de l'autenticitat i integritat d'aquest, i quants
documents en suport electrònic s'utilitzessin com a documents de la sessió,
podran acompanyar a l'acta de les sessions, sense necessitat de fer constar en
ella els punts principals de les deliberacions.
En aquest sentit, es fa constar que acompanya a la present Acta el fitxer
resultant de l'enregistrament, i la certificació expedida pel Secretari de
l'autenticitat i integritat d'aquest, que es pot consultar i accedir mitjançant el
següent enllaç:
https://llanca.eadministracio.cat/transparency/fe95f97e-6977-4217-95920536b99975e3/
Els documents en concret són:

El Secretari verifica la vàlida constitució de l’òrgan, i acredita la identitat de
cadascun dels assistents mitjançant l'accés a la seu electrònica amb certificat
electrònic. S’interpreta que en accedir-hi, tots els regidors han autoritzat
expressament l’enregistrament de la seva imatge i veu, i per a la seva difusió en
el web de l’Ajuntament.
L’Alcalde-President obre la sessió, que es fa novament mitjançant
videoconferència amb motiu de la pandèmia, així mateix demana que es
procedeixi a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia

ACTA DEL PLE

- Certificat de la Reunió R/2020/107 - CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ DEL PLE
DEL DIA 03.08.2020 - A LES 19:00 H.pdf

Número: 2020-0004 Data: 06/10/2020

-Enregistrament de vídeo R/2020/107 - CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ DEL
PLE DEL DIA 03.08.2020 - A LES 19:00 H.mp4

Aprovació de l'acta de la sessió anterior, de data 1-06-2020
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Es dona per llegida l'acta de la sessió anterior, de data 1-06-2020, que ha
estat tramesa junt amb la convocatòria i s'aprova per unanimitat, sense
esmenes.
Es pot consultar l’enregistrament del vídeo, les deliberacions i les votacions,
en els minuts 12:15 a 12:35, en el següent enllaç:
https://llanca.eadministracio.cat/transparency/fe95f97e-6977-4217-95920536b99975e3/
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A) PART RESOLUTIVA

Proposta de festes locals per a l'any 2021
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

L'Alcalde llegeix el text del dictamen.

D’acord amb l’article 37.2 del Reial Decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels 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 del Departament 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.

ACTA DEL PLE

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.

Número: 2020-0004 Data: 06/10/2020

Per unanimitat, s'aprova:
La Directora dels Serveis Territorials del Departament de Treball, Afers Socials
i Famílies, junt amb el Director General de Relacions laborals, Treball
autònom i Seguretat i Salut Laboral, sol·liciten la proposta definitiva de Festes
locals a Llançà per a l’any 2021.

Per tot això, el Ple de l’Ajuntament

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 2021, els
dies 22 de gener (divendres) i 16 de juliol (divendres) .
Segon.- DONAR TRASLLAT del present acord als Serveis Territorials a
Girona del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, als efectes
oportuns.”
Es pot consultar l’enregistrament del vídeo, les deliberacions i les votacions,
en els minuts 12:40 a 13:20, en el següent enllaç:
https://llanca.eadministracio.cat/transparency/fe95f97e-6977-4217-95920536b99975e3/
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ACORDA:

Aprovació de la subscripció d’aquest Ajuntament al Pla de serveis de XALOC
per a la prestació del servei de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i altres
ingressos de dret públic i dels expedients sancionadors de competència
municipal.

L’any 2015 es van aprovar dos normes amb un calat transcendental en les
administracions públiques, com són la Llei 39 i 40, d’1 d’octubre de 2015, que
van entrar en vigor l’any 2016. Aquestes dues normes han substituït la Llei
30/1992, de 26 de novembre (LRJPAC).
Concretament, la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic
(LRJSP), a diferència de la LRJPAC, dedica tot un capítol a la regulació dels
convenis i el seu article 49, en regular el seu contingut estableix:
“(...) h) Termini de vigència del conveni tenint en compte les regles
següents:
1r Els convenis han de tenir una durada determinada, que no pot ser
superior a quatre anys, llevat que normativament es prevegi un termini
superior.
2n En qualsevol moment abans de la finalització del termini previst a
l’apartat anterior, els signants del conveni en poden acordar unànimement la
pròrroga per un període de fins a quatre anys addicionals o la seva extinció.”
Tanmateix, la seva Disposició addicional vuitena regula l’adaptació dels
convenis vigents subscrits amb anterioritat a l’aprovació de la norma
esmentada tot establint:
“1. Tots els convenis vigents subscrits per qualsevol Administració pública
o qualsevol dels seus organismes o entitats vinculats o dependents s’han
d’adaptar al que es preveu aquí en el termini de tres anys a comptar de
l’entrada en vigor d’aquesta Llei.
No obstant això, aquesta adaptació és automàtica, pel que fa al termini de
vigència del conveni, per aplicació directa de les regles que preveu l’article

ACTA DEL PLE

L'Alcalde llegeix el text del dictamen.
Per unanimitat, s'aprova:
De conformitat amb el que estableix la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, (en endavant LRBRL i 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), aquest Ajuntament va aprovar
delegar a la Diputació de Girona diverses facultats de gestió, recaptació i
inspecció de diferents tributs i altres ingressos de dret públic amb la
subscripció del corresponent conveni de data 26/1/2010, amb posteriors
ampliacions.

Número: 2020-0004 Data: 06/10/2020

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
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Favorable

49.h).1r per als convenis que no tinguin determinat un termini de vigència o, si
existeix, tinguin establerta una pròrroga tàcita per un temps indefinit en el
moment de l’entrada en vigor d’aquesta Llei. En aquests casos el termini de
vigència del conveni és de quatre anys a comptar de l’entrada en vigor de la
present Llei.

Aquestes facultats de gestió consten descrites a l’Annex I dels acords de Ple
adoptats per aquest Ajuntament i acceptades per la Diputació de Girona. Per
tant, el contingut del conveni no és més que una reiteració d’aquestes
funcions recollides a l’annex esmentat, amb l’expressió d’aquells altres
aspectes relatius a la forma en què XALOC durà a terme, prestarà o exercirà
les funcions delegades. Aspectes, tot ells -com s’ha exposat- recollits en el Pla
de serveis per a la realització per part de XALOC de les facultats delegades
en matèria de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic
aprovat el 2006.
Tanmateix, cal recordar que de conformitat amb el que disposa l’article 7 del
TRLHL, és l’acord de delegació i no el conveni (que en tot cas el complementa
o desenvolupa) el que fixa l’abast i contingut de la delegació. En aquest sentit,
l’apartat b) de l’article 8 del Reglament general de recaptació, aprovat per
Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, estableix que la recaptació dels deutes

Número: 2020-0004 Data: 06/10/2020

L’acord del Consell Rector que va aprovar el Pla de serveis per a la prestació
del servei de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i altres ingressos de
dret públic de XALOC l’any 2006, establia que el conveni que les parts havien
de subscriure en el moment de la delegació únicament era l’expressió de les
administracions signants “mitjançant el qual es concreta la realització, per part
de la Xarxa Local de Tributs, de les facultats de gestió”.
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D’aquesta Disposició resulta que el 2 d’octubre de 2020, quedaran sense
efecte -per no haver estat adaptats- els convenis subscrits per XALOC i
l’Ajuntament de Llançà relatiu a la gestió, recaptació i inspecció dels ingressos
de dret públic, i dels expedients sancionadors de competència municipal
sense que això afecti no obstant als acords de delegació adoptats per aquest
Ajuntament en el seu moment, els quals recullen expressament l’abast i
contingut de la delegació conferida i acceptada pel Ple de la Diputació de
Girona, que resten vigents. L’efecte doncs, rau únicament en el règim de
funcionament de la prestació del servei regulat al conveni i signat entre les
parts, règim que d’altra banda, també ve recollit en bona part en el Pla de
serveis aprovat per XALOC per a la realització de les facultats delegades en
matèria de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic.

ACTA DEL PLE

2. Tots els organismes i les entitats, vinculats o dependents de qualsevol
Administració pública i independentment de quina sigui la seva naturalesa
jurídica, existents en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, han
d’estar inscrits en l’Inventari d’entitats del sector públic estatal, autonòmic i
local en el termini de tres mesos a comptar de l’entrada en vigor esmentada.”

Per tot el que s’ha exposat, i atès que en el 2 d’octubre de 2020 els convenis
subscrits per aquest Ajuntament i la Diputació queden sense vigència, es
considera necessari adoptar un acord per aprovar que la delegació conferida
en el seu moment, així com les posteriors ampliacions en el seu cas, que
resten vigents, es regeixen d’ara en endavant per l’establert al Pla de serveis
per la prestació del servei de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i altres
ingressos de dret públic delegats a la Diputació de Girona, així com les
modificacions que puguin operar al llarg de la vigència de la delegació.
Examinada la proposta i amb la majoria exigida a l’article 47.2 de la LRBRL,
en la redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, el Ple de
l’Ajuntament,
ACORDA:
Primer.-. Aprovar, a partir del 2 d’octubre de 2020, la subscripció d’aquest
Ajuntament al Pla de serveis de XALOC per a la prestació del servei de gestió,
recaptació i inspecció dels tributs i altres ingressos de dret públic, aprovat pel
Consell Rector de XALOC (BOP Girona núm. 135 de 15 de juliol de 2020) i les
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En data 7 de juliol de 2020, el Consell Rector de XALOC ha derogat el Pla de
serveis aprovat el 2006 i ha aprovat un de nou per a la realització per part de
XALOC de les facultats delegades en matèria de gestió, inspecció i recaptació
dels ingressos de dret públic (BOP de Girona núm. 135 de 15 de juliol de
2020), actualitzat i més desenvolupat, que regula a part dels ingressos de
dret públic que es poden delegar i les funcions que implica la delegació
conferida per les entitats locals de forma clara i precisa, el règim de
funcionament per a la prestació del servei, tot incidint en els mateixos
aspectes o àmbits regulats als convenis.

ACTA DEL PLE

“Per altres ens territorials a l’àmbit dels quals pertanyin quan s’hagi establert
així legalment, quan s’hagi formalitzat amb aquests ens el conveni
corresponent o quan s’hagi delegat aquesta facultat en aquests ens, (...)”
El nou règim jurídic dels convenis regulats a la LRJSP no és operatiu en el
marc de la delegació de competències en matèria de gestió i recaptació dels
tributs i altres ingressos de dret públic, ja que la delegació d’aquesta matèria
té un esperit de continuïtat que va, amb caràcter general, molt més enllà del
màxim d‘anys de vigència que permet la normativa de règim jurídic del sector
públic actual pels convenis. El fet de subscriure cada vuit anys un nou
conveni per regular els aspectes que ja estan recollits al Pla de serveis
aprovat per XALOC és inoperatiu, sobretot, quan es pot aprovar mitjançant
l’acord corresponent que el règim de delegació de les competències
conferides es regula segons l’establert al Pla de serveis aprovat per l’entitat
delegada, sense perjudici evidentment del dret de revocació o renúncia que
ostenten ambdues administracions.

Número: 2020-0004 Data: 06/10/2020

la gestió dels quals estigui atribuïda a l’entitat local es podrà portar a terme:

modificacions que puguin operar, en substitució dels convenis subscrits per
aquest Ajuntament que regula el règim de funcionament de la delegació de la
gestió, recaptació i inspeccions de diferents ingressos de dret públic i dels
expedients sancionadors de competència municipal amb motiu de la seva
pèrdua de vigència.
Segon.- Notificar el present acord a la Diputació de Girona i a XALOC als
efectes oportuns.”

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 6, En contra: 4, Abstencions: 0, Absents: 0

L’Alcalde llegeix el text del dictamen.
Amb sis vots a favor, dels grups municipals PSC-CP i Junts per Llançà; i
quatre vots en contra, dels grups municipals Esquerra Republicana de Llançà i
Alternativa per Llançà, s'aprova:
“El Pla General d’Ordenació urbana del municipi de Llançà va ser aprovat

definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en data 28
de maig de 2002 i publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm.
3679, d’17 de juliol de 2002.
L’Ajuntament de Llançà promou l’expedient de Modificació Puntual núm. 20
del PGOU, amb l’objecte de modificar l’assignació dels usos de les claus
1,2,3,5,6,7 i 8 del PGOU, per introduir-ne o eliminar-ne o per modificar les
limitacions de superfície o d’ocupació sobre els usos.
L’interès públic de l’actuació ve determinat per la voluntat d’adequar el PGOU
a les característiques tècniques actuals de les activitats permeses segons les
instal·lacions, les quals han augmentat les prestacions i permeten
compatibilitzar-les amb altres usos, així com per incorporar modificacions per
tal d’eliminar les possibles contradiccions que es podrien generar entre el
PGOU de Llançà i el Pla Especial de Protecció del Patrimoni (PEPP),
actualment en tramitació.
La redacció del document tècnic per la modificació Puntual núm. 20 del
PGOU, i que consta a l’expedient, ha estat realitzada per tècnics competents
segons el que estableix la disposició addicional tretzena del Decret Legislatiu
1/2010, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya.

ACTA DEL PLE

Favorable
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Aprovació inicial de la Modificació Puntual núm. 20 del PGOU

Número: 2020-0004 Data: 06/10/2020

Es pot consultar l’enregistrament del vídeo, les deliberacions i les votacions,
en els minuts 13:25 a 16:15, en el següent enllaç:
https://llanca.eadministracio.cat/transparency/fe95f97e-6977-4217-95920536b99975e3/

De conformitat amb la naturalesa de la modificació i d’acord amb el document
tècnic mencionat, la tramitació d’aquest expedient no està sotmès a avaluació
ambiental, tal com estableix l’art. 7 de la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació
ambiental de plans i programes.
Atès que per a la seva aprovació pel Ple, es requereix majoria absoluta del
número legal de membres de la Corporació, de conformitat amb els articles
22.2.c) i 47.2.ll) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
Règim Local, el Ple de l’Ajuntament

Tercer.- Simultàniament al tràmit d’informació pública, sol·licitar els informes
als organismes afectats per raó de les seves competències sectorials, i
concedir audiència als Ajuntaments l’àmbit territorial del qual limiti amb l’àmbit
de modificació, de conformitat amb allò que estableix l’article 85.5 i 85.7 del
Decret Legislatiu 1/2010, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme
de Catalunya.
Quart.- Ordenar la suspensió de tramitació i l’atorgament de llicències de
parcel·lació, edificació, reforma, rehabilitació o ampliació d’activitats o usos
concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes en la
legislació sectorial, en els àmbits determinats en l’expedient, les
determinacions de les quals suposin la modificació del règim urbanístic vigent,
fins a la definitiva aprovació de la present modificació, i amb un màxim de dos
anys.
Cinquè.- Un cop feta la tramitació reglamentària, donar compte del resultat al
Ple de la Corporació per a l’aprovació provisional, si escau.
Es pot consultar l’enregistrament del vídeo, les deliberacions i les votacions,
en els minuts 16:20 a 23:25, en el següent enllaç:
https://llanca.eadministracio.cat/transparency/fe95f97e-6977-4217-95920536b99975e3/
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Segon.- SOTMETRE l’expedient a informació pública pel termini d'un mes,
mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, en el DOGC,
en el Taulell d’Edictes Municipal, en el web municipal (www.llanca.cat) i en el
Punt Diari, per tal que qualsevol que ho desitgi pugui examinar-lo i presentar,
durant el termini esmentat, totes les al·legacions o observacions que consideri
oportunes.

ACTA DEL PLE

Primer.- APROVAR inicialment la Modificació Puntual núm. 20 del PGOU,
amb l’objecte de modificar l’assignació dels usos de les claus 1,2,3,5,6,7 i 8
del PGOU, per introduir-ne o eliminar-ne o per modificar les limitacions de
superfície o d’ocupació sobre els usos.
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ACORDA:

Aprovació definitiva del Document Únic de Protecció Civil municipal de Llançà
(DUPROCIM)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

L'Alcalde llegeix el text del dictamen.
Per unanimitat, s'aprova:
“ L’article 132.1 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya atribueix a la
Generalitat la competència exclusiva en matèria de protecció civil que inclou,
en tot cas, la regulació, la planificació i l’execució de mesures relatives a les
emergències i la seguretat civil, i també la direcció i la coordinació dels serveis
de Protecció Civil.

El Document Únic de Protecció Civil és el document que estableix el marc
orgànic i funcional previst per a un municipi, amb l’objecte de prevenir i
controlar els riscos sobre les persones i els béns i donar resposta adequada a
les possibles situacions d’emergència del municipi.
El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el 6 de febrer de 2020, va aprovar
inicialment el Document Únic de Protecció Civil Municipal de Llançà
(DUPROCIM) que reuneix els Plans obligats pel municipi i que consta a
l’expedient administratiu.
D’acord amb l’art. 4 del Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual
s'aprova el contingut mínim per a l'elaboració i l'homologació dels plans de
protecció civil municipals i s'estableix el procediment per a la seva tramitació
conjunta, l’acord d’aprovació inicial i l’expedient se sotmeten a informació
pública, pel termini de 30 dies hàbils, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la
Província de Girona (BOP), al Tauler d’anuncis de la Corporació, i al web
municipal, per a la formulació de les reclamacions i al·legacions que s’estimin
oportunes.
D’acord amb la legislació aplicable, el termini d’inici de la informació pública
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El Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el contingut mínim
per a l’elaboració i l’homologació dels plans de protecció civil municipal i
s’estableix el procediment per a la tramitació conjunta, d’acord amb les
Disposicions legals, Plans d’emergència i normativa a nivell municipal.
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Així mateix, s’estableix que els plans de protecció civil han de ser elaborats
segons una estructura de contingut homogènia, a l’efecte de la seva
integració, i alhora fixa el contingut mínim d’informació i les previsions que han
de contenir.

ACTA DEL PLE

L’article 15.1 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya,
disposa que els plans de protecció civil poden ser territorials, especials i
d’autoprotecció, i s’han d’aprovar i homologar d’acord amb la legislació vigent.

comença a computar-se des de la data de l’última publicació del mencionat
anunci als mitjans esmentats i que, en aquest procediment, correspon l’edicte
d’aprovació inicial publicat al BOPG núm. 1172 de data 21 de febrer de 2020.
Fruit de la declaració de l’estat d’alarma sanitària ocasiona pel COVID 19 i la
conseqüent suspensió dels terminis administratius, en data 24 de març es va
acordar suspendre el mencionat termini d’informació pública amb efectes
retroactius a data 14 de març de 2020.

El Cap de la Prefectura de la Policia Local de Llançà ha procedit a valorar
l’al·legació presentada i, en data 22 de juliol de 2020, ha emès informe
favorable a les pretensions sol·licitades i ha manifestat la necessitat de
modificar el responsable de l’equip d’ordre i també del Consell Assessor en
motiu de la jubilació del fins aleshores titular.

Número: 2020-0004 Data: 06/10/2020

Consta a l’expedient diligència de secretaria de data 22 de juny de 2020 que
certifica que durant el transcurs del període d’informació pública, s’han
registrat en temps i forma les següents al·legacions:
- Al·legació presentada pel Sr. Guillem Cusí Batlle, Portaveu del Grup
Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya - AM de l'Ajuntament de
Llançà, en data 21 de febrer de 2020, mitjançant RE 2020-E-RPLN-4.

ACTA DEL PLE

Conseqüentment, en data 1 de juny de 2020 va quedar reprès el termini
d’informació pública suspès en data 14 de març en relació a l’acord
d’aprovació inicial del DUPROCIM. Atenent al període de suspensió del tràmit
d’informació pública, el nou termini per presentar les al·legacions i/o
reclamacions es va reprendre en data 1 de juny i ha finalitzat el 19 de juny de
2020.

Per tot, el Ple de l’Ajuntament
ACORDA:
Primer.- APROVAR DEFINITIVAMENT el Document Únic de Protecció Civil
municipal de Llançà (DUPROCIM) que reuneix els Plans obligats pel municipi,
i que consta a l’expedient.
Segon.- PUBLICAR l’acord d’aprovació definitiva al Butlletí Oficial de la
Província de Girona (BOP), al Tauler d’anuncis de la Corporació, i al web
municipal.
Tercer.- TRAMETRE el Document Únic de Protecció Civil municipal de Llançà
(DUPROCIM), aprovat definitivament, a la Comissió de Protecció Civil de
Catalunya, per a l’homologació dels plans que pugui contenir.
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Consta a l’expedient el Document Únic de Protecció Civil municipal de Llançà
(DUPROCIM), aprovat inicialment en data 6 de febrer de 2020 i modificat
d’acord amb les al·legacions presentades.

Quart.- DONAR trasllat a la Policia Local de Llançà.”
Es pot consultar l’enregistrament del vídeo, les deliberacions i les votacions,
en els minuts 23:30 a 26:05, en el següent enllaç:
https://llanca.eadministracio.cat/transparency/fe95f97e-6977-4217-95920536b99975e3/

Aprovació del Conveni de delegació de competències per a la recollida
selectiva de residus

Amb sis vots a favor, dels grups municipals PSC-CP i Junts per Llançà; i
quatre vots en contra, dels grups municipals Esquerra Republicana de Llançà i
Alternativa per Llançà, s'aprova:
“ Que l’Ajuntament de Llançà és titular de les competències de recollida

selectiva de les fraccions d'envasos lleugers, paper-cartró i envasos de vidre
d’acord amb l'article 25.2. lletra b de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de
les de bases de règim local i l'article 42 del Decret legislatiu 1/2009, de 21 de
juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.
Per acord de Junta de Govern Local de data 7 d’octubre de 2009 es va
aprovar el Conveni subscrit entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i
l’Ajuntament de Llançà per a la renovació de la delegació de les competències
del servei de recollida selectiva dels residus municipals. El format jurídic
d’aquest conveni no s’adequa a la legislació vigent i cal fer-ne una renovació.
Des del Consell Comarcal de l’Alt Empordà s’està preparant nova licitació per
realitzar el servei de la recollida selectiva als municipis de la comarca que
s’adhereixin mitjançant la firma del conveni que figura a l’expedient, sent
voluntat de la corporació municipal de Llançà delegar les competències de
recollida selectiva de les fraccions d’envasos lleugers, paper-cartó i envasos
de vidre al Consell Comarcal de l’Alt Empordà.
Per l’enginyer tècnic municipal s’ha informat favorable al contingut del conveni
a signar i per Intervenció s’ha fet constar que en cas que esdevingui aquest
conveni una obligació reconeguda dins de l’exercici 2020, s’haurà de realitzar
la corresponent modificació de crèdit amb les corresponents baixes d’altres
aplicacions pressupostàries fins a cobrir l’import que s’hagi meritat per a
l’exercici 2020.

ACTA DEL PLE

La Regidora de l'Àrea, Sra. Núria Escarpanter, llegeix el text del dictamen.

Número: 2020-0004 Data: 06/10/2020

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 6, En contra: 4,
Abstencions: 0, Absents: 0
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Favorable

De conformitat amb el que disposa l’art. 25.2 de la Llei 7/1985 de Bases de
règim Local, art. 42 del Decret legislatiu 1/2009 de 21 de juliol, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus, i art. 47 i següents de
la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del Sector Públic, el Ple de
l’Ajuntament
ACORDA:
Primer.- APROVAR el Conveni de delegació de competències per a la
recollida selectiva de les fraccions d’envasos lleugers, paper-cartró i envasos
de vidre dels residus municipals, amb el Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

Es pot consultar l’enregistrament del vídeo, les deliberacions i les votacions,
en els minuts 26:10 a 44:06, en el següent enllaç:
https://llanca.eadministracio.cat/transparency/fe95f97e-6977-4217-95920536b99975e3/

Aprovació inicial Modificació de l’Ordenança de tinença d’animals domèstics
del municipi de Llançà
Tipus de votació: Ordinària
A favor: 9, En contra: 0,
Abstencions: 1, Absents: 0

La Regidora de l'Àrea, Sra. Núria Escarpanter, llegeix el text del dictamen.
Amb nou vots a favor, dels grups municipals PSC-CP, Junts per Llançà i
Esquerra Republicana de Llançà; i una abstenció, del grup municipal
Alternativa per Llançà, s'aprova:
“L’actual Ordenança municipal de tinença d’animals va ser aprovada

definitivament per acord del Ple de 5 de desembre de 2007, publicada al
Butlletí Oficial de la Província de Girona el 20 de març de 2008 (núm. 57) i,
posteriorment, modificada per acord de Ple de sessió ordinària d’1 d’agost de
2016 i publicada al Butlletí Oficial de la Província de Girona el 30 de setembre
de 2016 (núm. 188).
Amb la voluntat de protegir els animals vulnerables del municipi, la salut
pública, el medi ambient i la seguretat ciutadana, resulta necessari adequar el
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Favorable

ACTA DEL PLE

Tercer.- FACULTAR l’Alcalde, Sr. Francesc Guisset i Lagresa, per a la
signatura dels documents necessaris per a l’efectivitat del present acord."

Número: 2020-0004 Data: 06/10/2020

Segon.- Abans de l’inici de la prestació, es preveurà consignació
pressupostaria suficient en el pressupost.

Els Serveis Jurídics han elaborat el document de l’Ordenança de tinença
d’animals domèstics del municipi que consta a l’expedient.
En base a la potestat d'autoorganització prevista per a les entitats locals als
articles 4 de la Llei reguladora de les bases del règim local, i 8 del text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu
2/2003, de 28 d'abril, aquesta regidoria proposa al Ple, previ dictamen de la
Comissió Informativa de la Corporació, l’adopció del següent,
ACORD:

ACTA DEL PLE

De conformitat amb les previsions efectuades a l'article 133.1 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques s’ha dut a terme una consulta pública a través del
portal web de l’Ajuntament de Llançà, amb l'objectiu de millorar la participació
dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes i recollir l’opinió dels
ciutadans i organitzacions més representatives potencialment afectades per la
futura norma, sense que s'hagin presentat propostes i/o suggeriments al
respecte.

Número: 2020-0004 Data: 06/10/2020

seu text a la nova normativa i tipificar amb més concreció les infraccions en
aquesta matèria i adaptar el procediment sancionador a les exigències
incorporades per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de
Règim Jurídic del Sector Públic.
Igualment, és vol posar a disposició de la ciutadania una eina àgil i de fàcil
comprensió, aclaridora i que doni resposta a les conductes que han d’adoptar
en relació a la tinença d’animals de companyia.

Segon.- SOTMETRE a informació pública per un termini de trenta dies hàbils,
mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació
escrita diària, en el tauler d’anuncis de la Corporació i en el web municipal,
perquè es pugui examinar l’expedient i formular les reclamacions i
suggeriments que estimin pertinents. En el cas que no es presentin
reclamacions o suggeriments contra l'aprovació inicial de la modificació
d'aquesta Ordenança en el termini d'informació pública i audiència dels
interessats, l'acord d'aprovació inicial s'elevarà a definitiu sense necessitat
d’acord exprés.
Tercer.- CONCEDIR audiència a l’Associació Amics dels Animals de Llançà,
amb els mateixos termes que el període d’informació pública.
Quart.- Un cop aprovada definitivament l’Ordenança, el seu text es publicarà
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Primer.- APROVAR inicialment la Modificació de l’Ordenança de tinença
d’animals domèstics del municipi de Llançà, de conformitat amb el text que
figura a l’expedient.

íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, al tauler d’anuncis i
al web municipal i s’anunciarà en el DOGC la referència del BOP en què
s’hagi publicat íntegrament, i es trametrà còpia a l’Administració de l’Estat i de
la Generalitat de Catalunya.
Cinquè.- FACULTAR el Sr. Alcalde-President per signar tota classe de
documents relacionats amb aquest assumpte.”
Es pot consultar l’enregistrament del vídeo, les deliberacions i les votacions,
en els minuts 44:12 a 49:55, en el següent enllaç:

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

La Regidora de l'Àrea, Sra. Núria Escarpanter, llegeix el text del dictamen.
Per unanimitat, s'aprova:
“El 27 de setembre de 2016, el Ple del Consell Comarcal va aprovar el
conveni marc per a la prestació del nou servei de recollida d'animals
domèstics abandonats i la gestió i control de colònies de gats, al qual s’hi va
adherir l’Ajuntament de Llançà de conformitat amb l'acord de Ple celebrat en
sessió de data 12 de desembre de 2016 pel qual s’aprovava la delegació al
Consell Comarcal de l’Alt Empordà de la gestió del servei de recollida
d’animals domèstics abandonats i gestió i control de colònies de gats.
Des de l’Àrea de Benestar Animal d’aquest ajuntament s’ha posat de manifest
que la gestió i control de les colònies de gats de Llançà és un servei que es
gestiona i es presta de manera eficaç i eficient per la pròpia corporació
municipal, i que, per tant, i amb la finalitat d’evitat una duplicitat competencial,
és té la voluntat de tornar a assumir la competència delegada al Consell
Comarcal.
La clàusula primera del conveni estableix que l’objecte és la delegació al
Consell Comarcal de l’Alt Empordà la gestió de: a) la recollida i acolliment
d’animals domèstics abandonats; b) la gestió i control de les colònies de gats;
i c) les tramitacions administratives relacionades amb la recollida i control
d’animals de companyia abandonats o perduts.
D’altra banda, la revocació de la delegació de competències pel que fa a la
gestió i control de les colònies de gats, implicarà deixar de contribuir per
aquest concepte, de conformitat amb el cost de la prestació del servei de
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Favorable

ACTA DEL PLE

Rescissió part del Conveni de delegació del servei de gestió i control de les
colònies de gats al Consell Comarcal de l'Alt Empordà

Número: 2020-0004 Data: 06/10/2020

https://llanca.eadministracio.cat/transparency/fe95f97e-6977-4217-95920536b99975e3/

recollida d’animals domèstics abandonats i la gestió i control de les colònies
de gats, determinat a la clàusula setena del conveni.
En aquest context, i de conformitat al que estableix l’art. 52 de la Llei 40/2015,
d’1 d’octubre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques, la resolució
del conveni produeix la liquidació de les obligacions del mateix i les
obligacions i compromisos adoptats per les parts firmats.
D’acord amb el que disposa a l’art. 6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, els art. 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre,
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques, l’art. 21 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i l’art. 8.1.b) de la Llei
19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern, el Ple de la corporació

Segon.- NOTIFICAR aquest acord al Consell Comarcal de l’Alt Empordà.
Tercer.- PUBLICAR l’esmentat acord a la pàgina web municipal en
compliment de la Llei 19/2013, de transparència, accés a la informació pública
i bon govern.”

Número: 2020-0004 Data: 06/10/2020

Primer.- REVOCAR la delegació de la part relativa a la gestió i control de
colònies de gats del conveni de delegació al Consell Comarcal de l’Alt
Empordà de la gestió del servei de recollida d’animals domèstics abandonats i
gestió i control de colònies de gats i, per tant, DEIXAR SENSE EFECTE el
deure de contribuir per aquest servei i que es configura i es quantifica com a
factor econòmic variable de l’objecte del conveni.

ACTA DEL PLE

ACORDA:

https://llanca.eadministracio.cat/transparency/fe95f97e-6977-4217-95920536b99975e3/

Moció : Llançà ciutat amiga dels animals
Favorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 9, En contra: 0, Abstencions: 1, Absents: 0

La Regidora de l'Àrea, Sra. Núria Escarpanter, llegeix el text del dictamen.
Amb nou vots a favor, dels grups municipals PSC-CP, Junts per Llançà i
Esquerra Republicana de Llançà; i una abstenció, del grup municipal
Alternativa per Llançà, s'aprova:
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Es pot consultar l’enregistrament del vídeo, les deliberacions i les votacions,
en els minuts 50:00 a 56:35, en el següent enllaç:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Cada vegada és major la integració de gossos i gats en la vida dels humans.

Per part de l’administració, la presència d’animals en determinats
establiments, pot ser restringida per motius de salut pública i es poden establir
i controlar les condicions higienico sanitàries, però s’ha de facilitar la
realització de gestions amb l’administració o la utilització dels serveis
municipals amb les seves mascotes, sense perdre de vista que l’article 12.1
del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei de protecció dels animals, estableix que la persona posseïdora d’un
animal, sens perjudici de la responsabilitat subsidiària de la persona
propietària, és la responsable dels danys, els perjudicis i les molèsties que
ocasioni a les persones, a altres animals, a les coses, a les vies i espais
públics i al medi natural en general, d’acord amb el que estableix la legislació
civil aplicable. Per tant, la responsabilitat inicial sempre és del posseïdor de
l’animal.
Per tot l’exposat, el Ple de l’Ajuntament
ACORDA :
Primer.- Declarar Llançà Ciutat Amiga dels Animals.
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En aquest sentit, l’apartat segon d) del mateix article estableix que han de
permetre l’entrada al públic, tret dels casos establerts per llei o per reglament,
entre els quals el dret d’admissió i aquest dret d’admissió, es regula a l’article
10 i fixa que l’exercici del dret d’admissió no pot comportar, en cap cas,
discriminació per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió, discapacitat,
orientació sexual, identitat de gènere o qualsevol altra condició o
circumstància personal o social dels usuaris dels establiments i els espais
oberts al públic, tant pel que fa a les condicions d’accés com a la permanència
en els establiments i a l’ús i gaudi dels serveis que s’hi presten.

ACTA DEL PLE

En general, el fet de facilitar l’accés als animals domèstics, en els
establiments comercials, depèn del que decideixin les persones propietàries
dels establiments. L’article 6.1.c) de la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de
regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats
recreatives estableix que els organitzadors i els titulars, en el marc del dret a
la llibertat d’empresa, han d’adoptar les mesures que considerin pertinents per
a garantir el funcionament de l’establiment obert al públic, l’espectacle o
l’activitat en condicions de seguretat i de qualitat.

Número: 2020-0004 Data: 06/10/2020

Moltes persones consumidores i usuàries es mouen cada dia per pobles i
ciutats, acompanyades dels seus animals domèstics i volen fer ús dels
establiments i serveis als que s’adrecen per comprar o gaudir d’aquests
serveis amb normalitat.

Segon.- Fomentar al municipi la creació d’una xarxa d’establiments (botigues,
restaurants, hotels, etc.) “Pet Friendly” on poder anar amb el gos, gat o
animal de companyia, i fomentar la seva cohesió.
Tercer.- Crear una guia turística accessible des del web de l’Ajuntament de
Llançà amb tots els establiments i llocs inclosos a la xarxa “Pet Friendly” del
municipi per tal que el resident o visitant tingui constància d’on poder anar
amb la seva mascota.

Es pot consultar l’enregistrament del vídeo, les deliberacions i les votacions,
en els minuts 56:40 a 1:09:00, en el següent enllaç:
https://llanca.eadministracio.cat/transparency/fe95f97e-6977-4217-95920536b99975e3/

B) ACTIVITAT DE CONTROL

ACTA DEL PLE

Cinquè.- Dur a terme la implantació progressiva de l’accés de les mascotes
als edificis i serveis municipals. “

Número: 2020-0004 Data: 06/10/2020

Quart.- Promoure i difondre arreu del municipi, en especial a les escoles i als
esdeveniments de promoció turística, campanyes continuades contra el
maltractament i en favor dels animals, per tal de deixar palès que Llançà és
amiga dels animals i sensible amb les seves necessitats.

Favorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 9, En contra: 0, Abstencions: 1, Absents: 0

El portaveu d'Esquerra, Sr. Guillem Cusí, llegeix el text del dictamen.
Amb nou vots a favor, dels grups municipals PSC-CP, Junts per Llançà i
Esquerra Republicana de Llançà; i una abstenció, del grup municipal
Alternativa per Llançà, s'aprova:
La transició energètica té un paper destacat davant els reptes de la crisi
climàtica que vivim. Des de Catalunya hem de generar estratègies efectives
que ens ajudin a assolir els objectius sobre energia renovable estipulats per la
Unió Europea per al 2030.
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Moció en suport de les energies renovables i per la implantació de criteris
d'integració paisatgística, protecció agrícola i d'equilibri territorial al Decret
16/2019

Per fer-ho, hem de passar d’un model energètic centralitzat i basat en els
estocs de combustibles fòssils i no renovables (carbó, petroli, gas i urani), per
avançar decididament cap a un nou model digitalitzat i basat a captar els
fluxos naturals d’energia renovable (sol, aigua i vent), on la ciutadania ha de
tenir un paper central com a productors, gestors i no només com a
consumidors d’energia. Un model de distribució i equilibri territorial, al servei
de les persones, no de l’oligopoli energètic.

Són molts els municipis que reclamen donar valor decisori a les opinions dels
ajuntaments i no perpetuar una situació d'indefensió on es situen actualment,
perquè no contempla l’actual decret, la participació dels Ajuntaments en la
planificació de la implantació d'energies renovables.
Per tots aquests motius, el Ple de l'Ajuntament
ACORDA:
Primer- Reiterar l’aposta de l’Ajuntament de Llançà per les energies
renovables, com a eina fonamental en el canvi energètic, per deixar de
dependre
de
les
energies
d’origen
fòssil
i
nuclear.
Segon - Demanem al govern de la Generalitat que fixi el mapa d'energies
renovables per a cada territori de distribució d’energies renovables en funció
de la capacitat de producció i consum de cada zona, compensant aquells
territoris que produeixen més energia renovable de la que consumeixen.
Tercer- Demanar al govern de la Generalitat la modificació urgent i immediata
del decret 16/2019, per acabar d’establir i comunicar els criteris socials,
paisatgístics, mediambientals, agrícoles i d'equilibri territorial, i la paralització
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Tampoc podem obviar la preocupació de molts ajuntaments, especialment els
més petits, que s’han vist superats davant l’allau de propostes per la exigència
de donar respostes en forma d’al·legacions, amb una minsa estructura de
personal, sovint no especialitzat. El document aprovat doncs, no contempla
criteris territorials ni escolta la veu dels municipis que reclamen la creació de
criteris d’integració paisatgística, que protegeixi els espais agraris, i fomenti la
participació la seva participació.
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Malgrat el decret, semblava buscava facilitar la transició a la societat cap a les
energies renovables facilitant-ne els tràmits per la seva implantació, i
promovent així el lideratge de Catalunya en la reconversió energètica, de
facto, ha servit per recuperar antics projectes eòlics aturats arran la crisi
econòmica del 2008, i també per sumar-ne de nous, als mateixos territoris
promoguts pels oligopolis, generant una nova situació de desequilibri territorial
i malestar per part dels municipis i la ciutadania.

ACTA DEL PLE

És amb aquest objectiu que s’aprova el Decret llei 16/2019, de mesures
urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls a les energies renovables, que
s’emmarca en la Llei de Canvi Climàtic al Parlament de Catalunya el 2017 i
totes les directrius europees al respecte, inclosa la Winter Package.

de totes les tramitacions fins que aquests estiguin aprovats i publicats.
Quart- Demanar al Departament de Territori i Sostenibilitat i a la Conselleria
d’Empresa i Coneixement, que estableixi la participació dels municipis en tots
els òrgans d'informació i de presa de decisió relativa a la ubicació
d'instal·lacions energètiques al seu terme municipal.

Es pot consultar l’enregistrament del vídeo, les deliberacions i les votacions,
en els minuts 1:09:10 a 1:14:10, en el següent enllaç:
https://llanca.eadministracio.cat/transparency/fe95f97e-6977-4217-95920536b99975e3/

MOCIÓ de denúncia de l'espionatge polític i per demanar aclarir els fets del
“Catalangate"
Favorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 6, En contra: 0,
Abstencions: 4, Absents: 0

El portaveu d'Esquerra, Sr. Guillem Cusí, llegeix el text del dictamen.
Amb sis vots a favor, dels grups municipals Junts per Llançà i Esquerra
Republicana de Llançà; i quatre abstencions, dels grups municipals PSC-CP i
Alternativa per Llançà, s'aprova
Recentment hem conegut que líders independentistes van ser espiats, a
través dels seus telèfons mòbils, entre l’abril i el maig de 2019 amb una
aplicació anomenada Pegasus. El president del Parlament, Roger Torrent, el
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Setè - Fer arribar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, al
Parlament de Catalunya, i a les diferents empreses que han presentat i
presentin projectes al nostre municipi.”

ACTA DEL PLE

Sisè- Establir com a base de qualsevol projecte de renovables al municipi la
protecció de l’interès públic, els espais agrícoles i l’equilibri territorial.
L'aprofitament i gestió de l'entorn natural del terme municipal, l'aprofitament
d'infraestructures ja existents, la participació dels municipis, la priorització dels
projectes relacionats amb l'autoconsum davant els oligopolis, la distribució de
proximitat i en la dinamització del primer sector.

Número: 2020-0004 Data: 06/10/2020

Cinquè- Demanar al Departament de Territori i Sostenibilitat i a la Conselleria
d’Empresa i Coneixement, la creació d’un servei de suport tècnic-jurídic per
als municipis, gratuït, amb la finalitat de facilitar suport tècnic i jurídic durant la
tramitació de qualsevol projecte d'implantació energètica que considerin que
no s'ajusta als interessos públics del municipi.
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Aquest programa, que va ser desenvolupat per la companyia israeliana NSO,
sols es ven a governs i cossos de seguretat amb l’objectiu de combatre el crim
i el terrorisme. Segons els dos mitjans de comunicació que van desvetllar la
notícia, The Guardian i El País, el programa va ser instal·lat a través d’una
fallada de seguretat de WhatsApp, i permet entre d’altres qüestions activar el
control remot de la càmera i el micròfon, escoltar converses, llegir missatges,
accedir al disc dur, fer captures de pantalla o revisar l’historial de navegació.
Tot fa apuntar, doncs, que aquesta operació ve dirigida des de l’Estat
espanyol, i segons algunes investigacions podria ser el CNI qui hi hagués al
darrera. Un fet, que de demostrar-se, seria molt greu, molt preocupant i
impropi d’un estat democràtic. Considerem que el govern espanyol hauria de
ser el primer interessat en descobrir qui hi ha al darrere i actuar amb
conseqüència i acabar amb l’espionatge il·legal de rivals polítics. Aquesta és
una mostra més que la causa general contra l’independentisme és ben viva, i
que la persecució constant contra el moviment democràtic independentista
està dirigida des de les clavegueres del règim del 78. Una guerra bruta que ha
d’aturar-se, i una necessària via política que ha de portar l’amnistia de tots els
presos i preses polítiques i el retorn de les persones exiliades polítiques, així
com el necessari exercici del dret a l’autodeterminació per decidir el futur
polític com a poble. Així mateix, representants al Congrés d'Esquerra
Republicana, Junts per Catalunya, la CUP, EH Bildu, el PNB, Més País,
Compromís, el BNG i Unides Podem han denunciat la gravetat d’aquests fets,
i demanen al govern espanyol que investigui el cas i la creació d’una comissió
d'investigació.

ACTA DEL PLE

diputat, exconseller d’Exteriors i cap de l’oposició a l’Ajuntament de Barcelona,
Ernest Maragall, l’exdiputada i exiliada Anna Gabriel, el director tècnic del
Consell per la República, Sergi Miquel, el membre de l’ANC, Jordi Domingo,
són alguns dels noms que fins a dia d’avui han aparegut en el marc de les
investigacions.

PRIMER. Manifestar el suport al president del Parlament, Roger Torrent, al
diputat, exconseller d’Exteriors i cap de l’oposició a l’Ajuntament de Barcelona,
Ernest Maragall, a l’exdiputada i exiliada Anna Gabriel, al director tècnic del
Consell per la República, Sergi Miquel, al membre de l’ANC, Jordi Domingo, i
a qualsevol altra víctima de l’espionatge polític.
SEGON. Rebutjar l’espionatge com a eina d’ús polític per vigilar rivals polítics
i/o càrrecs institucionals.
TERCER. Demanar al govern espanyol que obri immediatament una
investigació per conèixer si s’ha fet la compra del programa Pegasus i quin ús
se n’ha fet d’aquest, amb l’objectiu de conèixer si s’ha fet servir per espiar de
forma il·legal rivals polítics, i que es prenguin les mesures adequades per
acabar amb la guerra bruta.
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Per tots aquests motius, el Ple de l’Ajuntament acorda:

QUART. Demanar la compareixença de la ministra de Defensa, Margarita
Robles, i del ministre d’Interior, Fernando Grande-Marlaska, per donar
explicacions sobre els fets.
CINQUÈ. Traslladar aquests acords a les persones afectades, als grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya, als grups parlamentaris del
Congrés dels Diputats, al Ministeri de Defensa, al Ministeri d’Interior i al
Govern espanyol.”
Es pot consultar l’enregistrament del vídeo, les deliberacions i les votacions,
en els minuts 1:14:15 a 1:18:30, en el següent enllaç:

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 9, En contra: 0, Abstencions: 1, Absents: 0

El portaveu d'Esquerra, Sr. Guillem Cusí, llegeix el text del dictamen.
Amb nou vots a favor, dels grups municipals PSC-CP, Junts per Llançà i
Esquerra Republicana de Llançà; i una abstenció, del grup municipal
Alternativa per Llançà; s'aprova:
El ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana del govern espanyol, de
la mà del ministre José Luis Ávalos, va tancar la porta, l’abril passat, a
compensar les empreses concessionàries que exploten la gestió de les
autopistes per les eventuals pèrdues provocades per una disminució de la
mobilitat vial com a conseqüència de la covid-19.
Aquest anunci es va produir mentre les empreses concessionàries com
Abertis reclamaven que el govern espanyol compensés les pèrdues que es
poguessin produir per la disminució del volum de trànsit al llarg d’aquest
període de la pandèmia.
La realitat ha estat que, malgrat l’anunci inicial, el govern espanyol ha
autoritzat per decret llei que aquestes empreses puguin demanar a l’Estat una
pròrroga en els contractes de concessió per compensar les pèrdues
ocasionades per les mesures per frenar l’expansió de la pandèmia durant
l’estat d’alarma.
A Catalunya aquesta mesura podria afectar a les concessions del tram d’AP-7
comprès entre Cambrils i La Jonquera i del tram de l’AP-2 entre El Vendrell i
Lleida. En tots dos casos, el contracte amb Abertis expira l’1 de setembre de
2021, però amb el nou decret es podria allargar.
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Favorable

ACTA DEL PLE

MOCIÓ de posicionament en contra la pròrroga o ampliació de les concessions
de les autopistes AP-2 I AP-7
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https://llanca.eadministracio.cat/transparency/fe95f97e-6977-4217-95920536b99975e3/

La finalització de les concessions de l’AP-2, en els trams MediterraniSaragossa, i de l’AP-7, en els trams de Tarragona-Alacant i Tarragona - La
Jonquera, suposen una gran oportunitat per desfer l’embolic viari català i per
apostar definitivament per un model de mobilitat sostenible en el qual els
catalans i catalanes no hagin d’estar pagant mitjançant peatges
infraestructures que ja han estat sobradament amortitzades per unes
concessionàries que han rebut beneficis milionaris. Per exemple, el tram de
l’AP-7 entre Molins de Rei i Martorell ja ha estat pagat més de 80 vegades, i
els seus usuaris encara segueixen pagant un preu molt per sobre al que
hauria de ser un preu mínim, atès que no es tracta de pagar unes
infraestructures pagades ja diverses vegades sinó de cobrir els costos de
manteniment associats a aquestes.

TERCER. Instar el govern espanyol a fer efectiu el rescat de les autopistes
esmentades en el termini establert en les concessions vigents.
QUART. Fer arribar aquests acords a la presidència del govern espanyol, al
ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana del govern espanyol, i als
grups parlamentaris del Congrés i Senat.
Es pot consultar l’enregistrament del vídeo, les deliberacions i les votacions,
en els minuts 1:18:35 a 1:21:45, en el següent enllaç:
https://llanca.eadministracio.cat/transparency/fe95f97e-6977-4217-95920536b99975e3/

C) ASSUMPTES URGENTS

Expedient 1514/2020. MOCIÓ EN CONTRA DE LA REVOCACIÓ DE DRETS
PENITENCIARIS DE LES PRESES I PRESOS POLÍTICS, EN SUPORT A LES
PERSONES REPRESALIADES I EN DEFENSA DE L’AMNISTIA DE TOTES ELLES

Favorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 6, En contra: 0, Abstencions: 4, Absents: 0
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SEGON. Instar el govern espanyol a no ampliar, en cap cas, les tarifes i preus
dels peatges de l’AP-7 i AP-2 al llarg de la concessió encara vigent fins l’1 de
setembre de 2021.

ACTA DEL PLE

PRIMER. Instar el govern espanyol a no ampliar ni prorrogar, en cap cas, les
concessions de l’AP-2 i l’AP7.
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Per tots aquests motius, el Ple municipal
ACORDA:

Votada la urgència d’incloure l’assumpte en l’ordre del dia, per unanimitat
s’aprova incloure’l.
El portaveu d'Esquerra, Sr. Guillem Cusí, llegeix el text del dictamen.
Amb sis vots a favor, dels grups municipals Junts per Llançà i Esquerra
Republicana de Llançà; i quatre abstencions, del grups municipals PSC-CP i
Alternativa per Llançà; s'aprova:

Davant d’aquest fet, rebutgem aquestes resolucions que només pretenen
buscar venjança contra demòcrates, que estan patint la repressió d’un estat
demofòbic, patriarcal, que persegueix ciutadans i ciutadanes que es
manifesten pacíficament, representants institucionals, i que vulnera els seus
drets fonamentals de forma insistent. Resolucions que demostren la voluntat
de venjança contra la Presidenta del Parlament, Carme Forcadell, així com la
resta de preses i presos polítics, que de forma successiva han vist vulnerats
els seus drets, patint unes investigacions judicials i policials indignes.
Davant la causa general contra l’independentisme, ens reafirmem en la
necessitat de treballar, des de tots els àmbits institucionals i ciutadans, per tal
que la democràcia es pugui fer sentir sense restriccions, amenaces, ni
interferències judicials. Ens reafirmem, novament, en expressar el suport a
totes les persones que estan patint la repressió a casa nostra. Ens reafirmem
en la defensa del dret a l’autodeterminació i en el nostre dret de lluitar per
esdevenir un estat independent de l’estat espanyol. I reivindiquem l’amnistia
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En la mateixa línia la Fiscalia ha interposat diversos recursos contra el tercer
grau atorgat per les Juntes de Tractament. La interpretació impròpia que
s’està fent del Dret Penal i del Dret Penitenciari per part dels representants del
Ministeri Públic i d´un Tribunal Suprem que contravé la seva pròpia
jurisprudència, ha comportat suspendre directament el règim atorgat a les
preses i presos polítics.
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Un nou atac a la independència judicial a l’Estat Espanyol, que també podria
tenir efectes sobre la resta de presos i preses polítiques, perquè l'alt tribunal
insisteix en considerar-se competent per resoldre les concessions dels 100.2,
malgrat no ho és. De fet, l’Audiència de Barcelona ha acatat aquesta
imposició del Tribunal Suprem, apartant-se dels casos i enviant-los els
recursos de la Fiscalia presentats contra el 100.2 de Jordi Cuixart, Jordi
Sánchez, i Joaquim Forn.

ACTA DEL PLE

El Tribunal Suprem ha revocat l’aplicació de l’article 100.2 del reglament
penitenciari a la presidenta Carme Forcadell. Malauradament, aquest fet
escenifica un episodi més que forma part de la causa general contra
l’independentisme. Malgrat que la llei estableix que és l’Audiència provincial la
competent en relació als permisos i l’aplicació del reglament penitenciari, en
aquest cas el Tribunal Suprem hi ha intervingut de forma contundent.

per a totes les persones que pateixen la repressió, entenent que no se’ls pot
atribuir cap decisió, actuació ni conducta que no s’ajusti a la democràcia i a la
seva essència, la que sempre defensarem.
Per tots els motius exposats anteriorment, el Ple de l’Ajuntament acorda:

QUART. Reivindicar, una vegada més, el dret a l’autodeterminació, dret polític
fonamental recollit en tractats internacionals.
CINQUÈ. Fer arribar aquest acord a l’Associació Catalana de Municipis, a la
Federació de Municipis de Catalunya, a L’Associació de Municipis per la
Independència, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i del
Congrés de Diputats i a la presidència del govern espanyol.
Es pot consultar l’enregistrament del vídeo, les deliberacions i les votacions,
en els minuts 1:22:50 a 1:26:02, en el següent enllaç:
https://llanca.eadministracio.cat/transparency/fe95f97e-6977-4217-95920536b99975e3/

Expedient 1515/2020. Moció de suport al món de la caça
Favorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 3, En contra: 0, Abstencions: 7, Absents: 0

Votada la urgència d’incloure l’assumpte en l’ordre del dia, per unanimitat
s’aprova incloure’l.
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TERCER. Com a representants electes de la ciutadania del nostre municipi,
expressar el compromís de continuar treballant per defensar la democràcia en
totes les seves expressions, així com la pluralitat i diversitat ideològica i la
discrepància política, sempre de forma pacífica.

ACTA DEL PLE

SEGON. Donar suport a totes les persones represaliades i exigir l’amnistia per
a totes elles, de manera que es posi fi a totes les causes judicials i les
investigacions policials, es faci efectiu el retorn de totes les persones exiliades
polítiques i la llibertat dels presos i preses polítiques.

Número: 2020-0004 Data: 06/10/2020

PRIMER. Manifestar el rebuig tant de la resolució de denegació i revocació de
l’article 100.2 emesa pel Tribunal Suprem contra els drets de la presidenta del
Parlament Carme Forcadell el passat 23 de juliol com de les impròpies
interpretacions que està efectuant el Tribunal Suprem i Fiscalia pel que fa als
drets penitenciaris de les preses i presos polítics, que comporten la suspensió
del tercer grau atorgat pels organismes competents i una greu restricció dels
seus Drets i Llibertats Fonamentals.

L'Alcalde llegeix el text del dictamen.
Amb tres vots a favor, del grup municipal PSC-CP; i set abstencions, dels
grups municipals Junts per Llançà, Esquerra Republicana de Llançà i
Alternativa per Llançà; s'aprova per majoria simple:

A Catalunya i segons les últimes dades aportades per el Servei d'Activitats
Cinegètiques de la Direcció General d'Ecosistemes Forestals i Gestió del
Medi, el terreny cinegètic és de 2.895.299 hectàrees (sumant àrees privades i
locals de caça, zones de caça controlada, reserves nacionals de caça i
reserves de caça). Això significa que el 92,9% de la superfície de la nostra
Comunitat Autònoma està destinada, entre altres aprofitaments, a la caça.
Juntament a la importància econòmica, la caça es configura com una eina
vital per la conservació de la biodiversitat i els ecosistemes afavorint el control
poblacional d'espècies que provoquen danys a l'agricultura, a la massa
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Pel que fa a la contribució a les arques públiques, aquest informe apunta que
la caça aporta 614 milions d'euros, dels quals el 33% són aportats directament
en concepte de taxes i impostos per caçadors/es, De la mateixa manera,
l'informe conclou que els/les caçadors/es «inverteixen al voltant de 300
milions d'euros en actuacions de conservació de la natura, més de 230 milions
destinats a repoblacions i altres activitats de conservació mediambiental, i 54
milions al manteniment d'accessos, pantans, podes, millores de la muntanya i
tallafocs,
entre
altres,
L'estudi de la Representació Territorial de la Federació Catalana de Caça a
Barcelona Valoració dels costos econòmics que genera la caça del porc
senglar en la modalitat de batuda (2015), quantifica que els 60.612 porcs
senglars capturats a Catalunya la temporada de caça 2016/17 ha comportat
per els/les caçadors/es un cost de 80 milions d'euros que repercuteixen en
benefici dels diferents sectors econòmics que envolten la pràctica d'aquesta
modalitat.
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Segons el primer informe “Impacto Económico y Social de la Caza en
España”, elaborat per Deloitte per la Fundació Artemisan, la despesa (efecte
econòmic directe, indirecte i induït) de l'activitat cinegètica a tota Espanya és
de més de 6.475 milions d'euros a l'any i crea 187.000 llocs de treball. Així
mateix, la despesa directa de l'activitat cinegètica supera els 5.470 milions
d'euros, de manera que la caça representa el 0,3% del PIB. Això equival al
13% del sector agrícola, ramader i pesquer, al 4% del sector de la construcció
o al 9% del sector financer.

ACTA DEL PLE

La caça és molt més important que un esport o una simple afició que es
desenvolupa a l’aire lliure, com a mostra de la seva importància i tradició és
l’única activitat amb com a mínim una societat a cada municipi de Catalunya.
És una activitat que participen més de 63.000 catalans/es de tot els estrats
socials i que contribueix de manera efectiva a la conservació de la
biodiversitat, al desenvolupament econòmic del món rural i a la seva
vertebració social.

forestal, ajudant a reduir el risc d'accidents de trànsit amb animals i reduint el
risc de propagació de malalties que afecten als animals de granja i les
persones.

Allunyada dels prejudicis i la visió elitista (absolutament inexistent en la seva
pràctica a Catalunya), l'activitat cinegètica genera un moviment associatiu el
principal representant del qual és la Federació Catalana de Caça, organisme
que compta amb 40.000 caçadors/es associats/des a més de 960 societats o
clubs de caça ubicats a la totalitat dels municipis catalans i que ostenten la
titularitat de les àrees privades de caça, per cessió contractual dels propietaris
de les finques públiques i/o privades del seu municipi en les que, a més de
practicar la caça, porten a terme entre d'altres les tasques de gestió i
conservació mencionades.
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La participació a cursos de formació en temes de seguretat en la pràctica de
la caça, o en la millor gestió per el foment i la conservació de les espècies,
formen part de les activitats dels/de les caçadors/es Malgrat tot, el factor
determinant de la caça és el caràcter social d'una activitat que es transmet
com a cultura i tradició pròpia de les zones més rurals de Catalunya,
profundament arrelada al territori i que a la nostra comunitat practiquen més
de 63.000 catalans/es de tots els estrats socials que troben en aquesta
manera de viure un nexe d'unió. No en va, la caça és, per multitud
d'aficionats, el motiu per tornar al seu entorn rural o poble d'origen.
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L'activitat dels/de les caçadors/es no finalitza amb el període hàbil de caça
sinó que perdura al llarg de tot l'any amb tasques de gestió del territori com la
recuperació de fonts naturals o la instal·lació d'abeuradors per facilitar punts
d'aigua
a
les
espècies
de
la
fauna
salvatge.
Les repoblacions de perdiu roja que porten a terme els caçadors contribueixen
eficaçment a la conservació d'una espècies protegida emblemàtica com és
l'àguila cuabarrada. És important destacar la col·laboració del col·lectiu de
caçadors/es en el Programa de seguiment sanitari de la fauna cinegètica de la
Generalitat de Catalunya de manera activa, amb la recollida de mostres dels
animals caçats. També es participa en la vigilància sanitària passiva, amb la
recollida d'animals trobats morts o malats en el medi natural al llarg de tot
l'any, que són analitzats per el Servei d'Ecopatologia de la Fauna Salvatge
(SEFAS) de la Facultat de Veterinària de la UAB, mitjançant un conveni
finançat per la Federació Catalana de Caça.

ACTA DEL PLE

Segons el 111 Estudi Ponte Freno AXA sobre accidents amb animals,
Catalunya ocupa la tercera posició, darrere de Castella Lleó (35,5%) i Galicia
(17,6%), amb major percentatge de sinistres contra animals cinegètics, un
14%. D'aquests hi ha una incidència quasi absoluta del senglar que
protagonitza un 90% dels accidents. Fins al 31 d'octubre de 2018, els Mossos
d'Esquadra han intervingut en 2.496 accidents amb animals implicats.
D'aquests, hi ha hagut 134 accidents amb víctimes, els quals han causat un
total de 167 víctimes (9 greus, 158 lleus i cap víctima mortal).

Les dades anteriors mostren que la caça a Catalunya és una activitat
fortament arrelada al territori que contribueix de manera efectiva a la
conservació del medi natural i al desenvolupament econòmic del món rural
català, en especial, de les comarques més deprimides i/o aïllades dels grans
nuclis de població, construint, d'aquesta manera, un element essencial de
vertebració social i per la conservació del medi ambient català.

A dia d'avui no hi ha ni un sol estudi que asseguri que l'activitat ocellaire pugui
ser perjudicial per la conservació de les espècies citades i que, per tant,
justifiqui la seva prohibició. Malgrat això, el col·lectiu de caçadors i caçadores
catalans han vist augmentades exponencialment les seves sancions en
aplicació de la llei 5/2020.
Per aquest motiu el Ple d'aquest Consistori

ACTA DEL PLE

Per altra banda, l'activitat ocellaire és una pràctica tradicional a Catalunya
(són més de 4.000 els seus practicants) mitjançant la qual es capturen amb
vida, i sense cap dany, exemplars de les espècies pinsans, verdums,
caderneres i passerells per, posteriorment, ensinistrar-los en el cant. Es una
pràctica totalment innòcua per el medi ambient i no té cap perjudici per
l'entorn natural.

Número: 2020-0004 Data: 06/10/2020

Malgrat aquesta rellevància social, mediambiental i econòmica, la caça està
sent objecte de nombrosos atacs i crítiques destructives (cada vegada més
agressives) per part d'associacions ecologistes, animalistes i determinats
col·lectius que persegueixen la prohibició d'aquesta activitat, circumstància
que comportaria greus prejudicis econòmics i socials.

Primer. La caça és una activitat amb un fort arrelament social, cultural i
econòmic a Catalunya que mereix i ha de ser recolzada, protegida i
fomentada per els poders públics catalans a causa de la seva contribució a la
conservació de la biodiversitat i al desenvolupament socioeconòmic del món
rural català.
Segon. Aquesta Corporació Municipal es compromet a recolzar la Caça i
l'activitat ocellaire, així com a instar als governs autonòmic i Estatal a recolzar
ambdós activitats com a motors de desenvolupament socioeconòmic del món
rural i eines de conservació ambiental.
Es pot consultar l’enregistrament del vídeo, les deliberacions i les votacions,
en els minuts 1:26:07 a 1:49:26, en el següent enllaç:
https://llanca.eadministracio.cat/transparency/fe95f97e-6977-4217-95920536b99975e3/
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ACORDA:

Expedient 967/2020. Proposta d’acord al Ple sobre l’aprovació del Compte
General de 2019 de l’Ajuntament i els organismes autònoms dependents i
donar compte al Ple de l’informe d’Intervenció Anual del règim de control
intern.
Favorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 6, En contra: 0, Abstencions: 4, Absents: 0

Votada la urgència d’incloure l’assumpte en l’ordre del dia, per unanimitat
s’aprova incloure’l.

En data 18 de juny 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 2019, 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 canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxes
d’efectiu, l’estat de la liquidació del pressupost i la memòria.
-Compte anual del Casal del Pensionista format balanç, el compte de resultat
econòmic patrimonial, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxes
d’efectiu, 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 canvis en el patrimoni net, l’estat de
fluxes d’efectiu, 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 canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxes
d’efectiu, l’estat de la liquidació del pressupost i la memòria.
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S’ha emès informe favorable de la Secretaria i d’Intervenció sobre el contingut
i forma del Compte General per a l’exercici 2019, 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.
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En data 28 de maig d’enguany, el senyor Francesc Guisset i Lagresa, AlcaldePresident d’aquesta Corporació ha dictat providència en relació a que per part
de la Intervenció es formi el Compte General de 2019 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 Comptes.

ACTA DEL PLE

L'Alcalde llegeix el text del dictamen.
Amb sis vots a favor, dels grups municipals PSC-CP i Junts per Llançà; i
quatre abstencions, dels grups municipals Esquerra Republicana de LLançà i
Alternativa per Llançà; s'aprova:

Les existències a tresoreria a 31 de desembre de 2019.
Certificats dels saldos de tots els comptes a data 31 de desembre de 2019.

ACORDA:
Primer.- Aprovar el Compte General de l’Ajuntament de Llançà i dels seus
organismes autònoms de l’exercici 2019 , 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 canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxes
d’efectiu, 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 canvis en el patrimoni net, l’estat de
fluxes d’efectiu, 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 canvis en el patrimoni net, l’estat de
fluxes d’efectiu, 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 canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxes
d’efectiu, l’estat de la liquidació del pressupost i la memòria.
-Les existències a tresoreria a 31 de desembre de 2019.
-Certificats dels saldos de tots els comptes a data 31 de desembre de 2019.
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
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Per tot això, el Ple de l’Ajuntament

ACTA DEL PLE

L’article 213 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel que s’aprova
al text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, disposa que els
organs interventors de les Entitats Locals remetran amb carácter anual a la
Intervenció General de l’Estat un informe resum dels resultats dels esmentats
controls desenvolupats en cada exercici, en el termini i contingut que es reguli.
Aquest article s’ha desenvolupat parcialment per l’article 37 del Reial Decret
424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern de
les entitats del Sector Públic Local que disposa que l’órgan interventor haurà
d’elaborar amb carácter anual i amb ocasió de l’aprovació del compte general,
l’informe resum dels resultats del control intern assenyalat en el TRLHL.
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Atès que el Compte General es va exposar al públic per a informació pública,
mitjançant publicació al BOP de Girona de data 30 de juny de 2020, i
transcorregut el termini d’exposició i reclamacions, no s’ha presentat cap
al.legació.

s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Tercer.- Donar compte de l’informe anual d’Intervenció amb els resultats del
control intern realitzat durant l’exercici 2019, segons preveu l’article 37 del
Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del
control intern de les entitats del Sector Públic Local.
Es pot consultar l’enregistrament del vídeo, les deliberacions i les votacions,
en els minuts 1:49:35 a 1:55:00, en el següent enllaç:
https://llanca.eadministracio.cat/transparency/fe95f97e-6977-4217-95920536b99975e3/

1. Ens poden informar del seguiment de les dades del departament de
salut sobre l’evolució de la pandèmia a Llançà des de que va acabar
l’estat d’alarma i quines mesures i quin protocol a nivell municipal s’ha
seguit per evitar, en la mesura de lo possible, rebrots de la Covid-19
tenint em compte l’augment de visitants en època estival
2. Donat que els contenidors per sí mateixos ja poden ser un focus
d’infecció, quines mesures extres s’han pres per a la seva desinfecció i
evitar possibles contagis ja que s’han de tocar per obrir-los?
3. Sobre la borsa de 60.000€ en subvencions als comerços locals per fer
front a les despeses derivades de la Covid19, voldríem saber quants
comerços han sol·licitat la subvenció, a quants s’ha concedit, l’import
total concedit a dia d’avui i si ja s’han fet efectius els pagaments.
4. De la dotació de la borsa d’ajudes d’emergència social de 30.000€ ens
agradaria saber en què ha consistit exactament l’ajuda, quantes
famílies s’han pogut beneficiar d’aquesta ajuda i quin és l’import total
destinat a data d’avui.
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Seguidament, el Sr. Grande llegeix les següents preguntes:
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El Portaveu del grup municipal d’APL, Sr. Claudio Grande, abans d’iniciar les
preguntes presentades per escrit, demana a la Regidora Sra. Sílvia Barris si ja
té el cost total de les despeses de treballs fets a Can Marli.
L’Alcalde manifesta que se li respondrà per escrit.
El Sr. Grande afegeix que l’Alcalde també li expliqui com estan les
negociacions amb la Generalitat pel tema de la Casa del Mar, i a la Regidora
Elsa Rodríguez com està el Pla Local de Joventut.

ACTA DEL PLE

D) PRECS I PREGUNTES

5. Referent a la borsa d’inversió de 35.000€ per el pla d’inversions de
l’Ajuntament per adoptar mesures de protecció, innovació i seguretat
col·lectiva a causa de la Covid19, voldríem que ens expliquessin quines
han estat aquestes mesures i el cost de cada una d’elles.
6.

Quin import representa el deixar de cobrar per la taxa d’ocupació de
via pública de les terrasses aquest 2020 i de quina partida
pressupostària es compensarà?

9. Quants nous empadronaments hi ha hagut a Llançà des que es va
reobrir els servei per tramitar-los?
10. En sessió plenària del passat 20 d’abril vam preguntar quan estava
previst que es fessin les tasques del cinturó de seguretat contra
incendis, ens van contestar el 26 de juny que just havien reprès els
contactes amb l’empresa que ha de realitzar els treballs perquè en fes
una valoració. Ens poden confirmar si s’han fet els
treballs ?.

ACTA DEL PLE

8. S’han posat en contacte des del departament d’educació amb la
regidora de l’ajuntament per informar dels protocols a seguir per
començar amb seguretat els curs escolar al setembre?
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7. Quines activitats lúdiques, culturals i/o esportives previstes per aquest
2020 s’han deixat de fer i quin és l’import pressupostat estalviat per a
cada una d’elles?

12. Han demanat algun tipus de subvenció per arranjar els carrers de
Llançà o fer el desbrossament?
13. Disposem d’un inventari de l’arbrat de Llançà?
14. Disposen d’un informe de qualitat de la sorra de la platja del port I quins
criteris segueixen per posar aquest tipus de sorra que queda fangosa i
és molt bruta en detriment de la sorra original d’aquesta platja?
Es pot consultar l’enregistrament del vídeo, amb les preguntes i respostes al
portaveu d’APL, en els minuts 1:55:10 a 2:42:25, en el següent enllaç:
https://llanca.eadministracio.cat/transparency/fe95f97e-6977-4217-95920536b99975e3/

Codi Validació: 9WQJ7722MY42HDJWP6TZ47GWZ | Verificació: https://llanca.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 31 de 34

11. S’ha sol·licitat a l’agència catalana de l’aigua la neteja de la riera per
prevenir possibles inundacions de cara a les tempestes habituals de
setembre i octubre?

Precs i preguntes del grup municipal d’Esquerra Republicana de Llançà:
1. Prec que realitza la regidora Neus Ferré:
Per tal sigui resposta per la regidoria pertinent.
Hem pogut constatar que s’han instal·lat punts de recàrrega de vehicles
elèctrics a l’aparcament de la Gola. Preguem se’ns informi al respecte.
2. Pregunta que realitza la regidora Neus Ferré:

3. Prec que realitza la regidora Maria Solé:
Per tal sigui resposta per la regidoria pertinent.
En el BAN anteriorment esmentat s’ordena la suspensió temporal de tots els
esdeveniments, activitats culturals i lúdiques així com els actes públics
organitzats per aquest ajuntament.
Preguem que ens informin de quines són les activitats suspeses i si la
suspensió d’aquestes han generat algun cost. Tanmateix, ens informin sobre
la despesa programada pel que fa a les activitats que s’havien de realitzar des
de l’inici de la pandèmia i que s’han suspès per culpa d’aquesta.
4. Prec que realitza la regidora Neus Ferré:
Per tal sigui respost per la regidoria pertinent.
Dies enrere es varen retirar les pancartes penjades a l’entrada de
l’aparcament de l’ajuntament. Aquestes varen ser substituïdes per una amb el
missatge “LIBERTÉ POUR TOUS LES PRISIONNIERS ET EXILÉS
POLITIQUES CATALANS”.
Preguem que ens informin dels motius pels quals s’ha realitzat aquesta acció,
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En referència a les últimes mesures preses tan per la Generalitat de
Catalunya com pel propi govern municipal, quins controls s’estan duent a
terme? S’han aplicat sancions?

ACTA DEL PLE

El passat dia 24 de juliol es va publicar un nou BAN municipal sobre noves
mesures preventives.

Número: 2020-0004 Data: 06/10/2020

Per tal sigui resposta per la regidoria pertinent.

per quin motiu la pancarta està en francès i per què no se’ns ha informat al
respecte.
5. Pregunta que realitza la regidora Maria Solé:
Per tal sigui resposta per la regidoria pertinent.
En referència a les mesures esmentades anteriorment, així com a totes les
adoptades fins a dia d’avui, per quin motiu s’ha optat per realitzar totes les
publicacions municipals referents a mesures únicament en català?
6. Prec que realitza el regidor Guillem Cusí:

7. Prec que realitza el regidor Guillem Cusí:
Per tal sigui respost per les regidoria pertinent.
Ens poden informar quin és el criteri a l’hora d’usar el fil musical instal·lat als
diferents carrers de la Vila i el Port.
8. Prec que realitza el regidor Guillem Cusí:

ACTA DEL PLE

Preguem ens informin sobre els motius pels quals s’han talat els arbustos que
hi havia a banda i banda de l’accés de Can Marli.
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Per tal sigui respost per la regidoria pertinent.

El passat 31 de juliol de 2020 diferents mitjans de comunicació es feien ressò
de la notícia de què l’ACA destinarà un milió d’euros en la connexió d’aigua de
Port de la Selva a l’embassament de Darnius.
Preguem ens expliquin com es realitzarà aquesta connexió, que comportarà o
com incidirà en les instal·lacions de Llançà, entre d’altres.
9. Prec que realitza el regidor Guillem Cusí:
Per tal sigui respost per la regidoria pertinent.
Després de les diferents manifestacions ciutadanes esdevingudes al nostre
municipi, a conseqüència entre d’altres de la sensació d’inseguretat que viu el
nostre municipi, preguem ens informin de les accions dutes a terme i de l’estat
actual de les ocupacions i altres incidents tals com robatoris, furts, etc. des de
l’última junta de seguretat fins a data d’avui.
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Per tal sigui respost per les regidoria pertinent.

El Sr. Cusí conclou que a la Junta Municipal de Seguretat es va manifestar
que a Llançà es podien presentar denuncies, entre altres, per robatoris.
L’Alcalde respon afirmativament, ja sigui d’autors coneguts o desconeguts,
així com també a les patrulles dels Mossos d’Esquadra.
El Sr. Cusí replica que a ell li varen robar la bicicleta i a Llançà no li varen
voler recollir la denuncia, dient-li que ho havia de fer a Roses o Figueres.
L’Alcalde indica que trasllada la seva queixa al Cap de la Prefectura de la
Policia Local i li demana disculpes pels fets.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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I no havent més assumptes a tractar el Sr. President aixeca la sessió, de la
qual, com a Secretari, estenc la present Acta.

ACTA DEL PLE

https://llanca.eadministracio.cat/transparency/fe95f97e-6977-4217-95920536b99975e3/
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Es pot consultar l’enregistrament del vídeo, amb les preguntes i respostes al
grup municipal d’Esquerra, en els minuts 2:42:30 a 3:17:42, en el següent
enllaç:

