Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PL/2020/6

Ple municipal

Ordinària

Data

5 / d’octubre / 2020

Durada

Des de les 19:00 fins a les 22:15 hores

Celebració

Videoconferència

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

SÍ

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
l'òrgan col·legiat. El fitxer resultant de l'enregistrament, juntament amb la
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Tipus de convocatòria

Número: 2020-0006 Data: 15/12/2020

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DEL PLE

Francesc Guisset i Lagresa (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 21/12/2020
HASH: 7acd15eded20ff6f6d60a4ce3c670bd5

Carles Fita i Alegre (1 de 2)
Secretari General
Data Signatura: 15/12/2020
HASH: 60262cac6daf5277be778f0c00330acb

ACTA

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/8d3f5ff1-1ba4-4214-86ea5c562f9e144d/

-Enregistrament de vídeo R/2020/128 - CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ
ORDINÀRIA DEL PLE DEL DIA 05.10.2020 - A LES 19:00 H.mp4

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 novament es fa mitjançant
videoconferència amb motiu de la pandèmia , i es procedeix a la deliberació
sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia

ACTA DEL PLE

- Certificat de la Reunió R/2020/128 - CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ
ORDINÀRIA DEL PLE DEL DIA 05.10.2020 - A LES 19:00 H.pdf

Número: 2020-0006 Data: 15/12/2020

Els documents en concret són:

Aprovació de les actes de les sessions anteriors, de dates 3-8-20 i 7-9-20
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Es donen per llegides les actes de les sessions anteriors, de dates 3-8-2020 i
7-09-2020 que han estat trameses amb la convocatòria i que s'aproven per
unanimitat, sense esmenes.
Es pot consultar l’enregistrament del vídeo, les deliberacions i les votacions,
en els minuts 10:50 a 11:23, en el següent enllaç:
https://llanca.eadministracio.cat/transparency/8d3f5ff1-1ba4-4214-86ea-
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A) PART RESOLUTIVA

5c562f9e144d/

Aprovació inicial de la Modificació Puntual núm. 21 del PGOU
Favorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 6, En contra: 4,
Abstencions: 1, Absents: 0

L'Alcalde llegeix el text del dictamen.
(...)
Amb sis vots a favor, dels grups municipals PSC-CP i Junts per Llançà; 4 vots
en contra, del grup municipal d'Esquerra Republicana de Llançà; i una
abstenció, del grup municipal Alternativa per Llançà, s'aprova:

L’Ajuntament de Llançà ha promogut l’inici de l’expedient de Modificació
Puntual núm. 21 del PGOU, amb l’objecte de modificar la qualificació actual
dels terrenys on s’emplaça l’actual subestació elèctrica de Llançà (Sistema
d’equipaments privats (clau EP)) i la de la futura ampliació (sol no urbanitzable
Zona rural (clau SR)), per tal de que tot l’àmbit del sòl que ocuparà la
subestació (existent i futura ampliació) sigui classificada com a Sistemes
d’infraestructures i Serveis Tècnics (T).
L’interès públic de l’actuació ve determinat per la voluntat de dur a terme
l’ampliació i actualització de la subestació elèctrica de Llançà amb l’objectiu
d’oferir un millor servei als usuaris dels municipis de la zona. Per fer-ho
possible, resulta necessari modificar PGOU per tal de delimitar i adequar
correctament el seu ús actual, poder aprovar urbanísticament el projecte i
realitzar la ampliació de la subestació existent.
La redacció del document tècnic per la modificació Puntual núm. 21 del
PGOU, i que consta a l’expedient, ha estat realitzada per l'equip
multidisciplinari de la Ingenieria de Projectes SATEL, concretament per: José
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La present modificació puntual ha estat formulada i proposada per Distribución
Redes Digitales S.L., amb NIF B-82846817 en resposta a la petició dels
Serveis Territorials d’Urbanisme de Girona del Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i de l’Ajuntament de Llançà, i que
té per finalitzat poder realitzar l’ampliació dels terrenys de la subestació
elèctrica “Llançà” amb dos noves posicions de línia de 132kV segons el
projecte “Instal·lació de dues posicions de línia de 132 kv, una posició de AT
pel transformador TR-2 i un nou transformador de potència TR-2 132/25 kV 25
mva a la SE”.

ACTA DEL PLE

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.

Número: 2020-0006 Data: 15/12/2020

“El Pla General d’Ordenació urbana del municipi de Llançà va ser aprovat

María Bonet Lacadena, arquitecta; Álvaro Canales Portolés, Enginyer de
Forests; Pascual Calvo Sanz, llicenciat en Ciències Geològiques; Miguel
Montañés Navascués, Enginyer Tècnic Industrial; i Óscar Pozo García,
llicenciat en Biologia.
L’arquitecte assessor municipal, en data 28 d’agost de 2020, ha emès informe
favorable al Projecte de modificació Puntual núm. 21 del PGOU i, en data 3 de
setembre, ha emès informe fent constar els organismes que han l’emetre el
corresponent informe posteriorment a l’aprovació inicial de la Modificació en
curs així com l’àmbit que resulta afectat per dur a terme determinades
actuacions urbanístiques.

ACORDA:
Primer.- APROVAR inicialment la Modificació Puntual núm. 21 del PGOU,
amb l’objecte de modificar la qualificació actual dels terrenys on s’emplaça
l’actual subestació elèctrica de Llançà (Sistema d’equipaments privats (clau
EP)) i la de la futura ampliació (sol no urbanitzable Zona rural (clau SR)), per
tal de que tot l’àmbit del sòl que ocuparà la subestació (existent i futura
ampliació) sigui classificada com a Sistemes d’infraestructures i Serveis
Tècnics (T).
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.
Tercer.- Simultàniament al tràmit d’informació pública, sol·licitar els informes
als organismes afectats per raó de les seves competències sectorials, 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, i
que es concreten a continuació:
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Per tot això, i 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

ACTA DEL PLE

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.

Número: 2020-0006 Data: 15/12/2020

Consta a l’expedient informe de Secretaria que informa sobre la legislació
aplicable i el procediment a seguir.

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 i que s’annexa en
el present acord, 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.- Suspendre la tramitació de l’expedient 439/2020, en relació a la
sol·licitud de llicència per l’ampliació de la subestació, fins a l’aprovació
definitiva de la present modificació.

https://llanca.eadministracio.cat/transparency/8d3f5ff1-1ba4-4214-86ea5c562f9e144d/

Donar compte de les dades d'execució pressupostaries corresponent al segon
trimestre de l'exercici 2020
Favorable

Tipus de votació:
Donar compte

ACTA DEL PLE

Es pot consultar l’enregistrament del vídeo, les deliberacions i les votacions,
en els minuts 11:25 a 17:25, en el següent enllaç:

Número: 2020-0006 Data: 15/12/2020

Sisè.- Un cop feta la tramitació reglamentària, donar compte del resultat al Ple
de la Corporació per a l’aprovació provisional, si escau.”

La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera, estableix l’obligació de subministrar informació
referent al compliment d’obligacions contemplades, en la Ordre
HAP/2105/2012, de primer d’octubre, modificada per la Ordre HAP/2082/2014,
de 7 de novembre.
En l’article 16 de Ordre HAP/2105/2012, modificada per la Ordre
HAP/2082/2014, de 7 de novembre, per la qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d’informació previstes en la LOESPF, disposa
que els municipis de població no superior a 5.000 habitants hauran de
trametre les actualitzacions del seu Pla de tresoreria i detall de les operacions
de deute viu, segons disposa el mateix article.
En data 29 de juliol de 2020, el departament d’Intervenció emet l’informe
corresponent. En el mateix expedient consten les dades trameses.
En data 29 de juliol de 2020, s’ha realitzat la tramesa de la informació
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L'Alcalde llegeix el text del dictamen.

corresponent a les dades de tresoreria i deute viu corresponent al segon
trimestre de 2019, a través de la oficina virtual per la coordinació amb les
Entitats Locals del MINHAP, tant de l’Ajuntament, com de l’organisme
Autònom que l’integra, el Casal del Pensionista.
Per tot això, aquesta Comissió Informativa proposa el següent
ACORD ÚNIC:

Es pot consultar l’enregistrament del vídeo en els minuts 17:30 a 18:20, en el
següent enllaç:
https://llanca.eadministracio.cat/transparency/8d3f5ff1-1ba4-4214-86ea5c562f9e144d/

Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a
l'exercici 2021
Tipus de votació: Ordinària
A favor: 6, En contra: 5,
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 cinc
vots en contra, dels grups municipals Esquerra Republicana de Llançà i
Alternativa per Llançà, s'aprova:
El Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en els seus article 15 a
19, estableix el procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances
Fiscals reguladores dels tributs locals.
D’acord amb l’article 16.1 del text legal esmentat, les Ordenances Fiscals
contindran, com a mínim, la determinació dels elements tributaris, el règim de
declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva
aplicació.
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Favorable

ACTA DEL PLE

El Ple de la Corporació es dona per assabentat.

Número: 2020-0006 Data: 15/12/2020

DONAR COMPTE al Ple del compliment de les obligacions de subministrar
informació segons disposa l’Ordre HAP/2105/2012, modificada per la Ordre
HAP/2082/2014, de 7 de novembre, per la qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d’informació previstes en la LOESPF, en
relació al Pla de tresoreria i detall de les operacions del deute viu
corresponents a les dades del segon trimestre de 2020."

Les Ordenances Fiscals han de complir la doble funció de servir com a norma
fonamental de gestió de tributs locals i a la vegada comunicació informativa
amb els ciutadans. Per tal que, efectivament, les Ordenances compleixin
aquestes funcions és necessari adaptar-les puntualment a les modificacions
significatives que puguin tenir lloc tant en el món jurídic com en el món
econòmic.

En relació a la Memòria del President de la Comissió Informativa, així com
l’informe
d’Intervenció,
les
modificacions
venen
determinades,
majoritàriament, per l’increment de tipus impositius de la taxa d’escombraries.

Per tot això, el Ple de l’Ajuntament
ACORDA :
Primer.- APROVAR provisionalment per a l’exercici 2021 i següents la
modificació de les Ordenances Fiscals que a continuació es relacionen,
d’acord amb els annexos obrants en l’expedient:

-

1.1.- General de gestió, recaptació i inspecció dels ingressos
municipals de dret públic per a l’exercici 2021.
4.7.- Taxa per la recollida d’escombraries.

Segon.- EXPOSAR al públic el present acord durant el termini de trenta dies
hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició
al Butlletí Oficial de la Província. Durant aquest període, els interessats
podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin
oportunes.
De no produir-se reclamacions, es publicarà en el Butlletí Oficial de la
Província els acords elevats a definitius i el text íntegre de la part modificada
de les Ordenances, que entraran en vigor el primer de gener de 2021, i que
regiran mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.
Es pot consultar l’enregistrament del vídeo, les deliberacions i les votacions,
en els minuts 18:25 a 52:26, en el següent enllaç:
https://llanca.eadministracio.cat/transparency/8d3f5ff1-1ba4-4214-86ea5c562f9e144d/
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-

ACTA DEL PLE

S’ha emès informe de secretaria sobre la legislació aplicable en el sentit que
consta dins de l’expedient.

Número: 2020-0006 Data: 15/12/2020

Pel que fa a les taxes de prestació de serveis públics o realització d’activitats
administratives de competència local, que s’imposen, ordenen o es
modifiquen, l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt,
del cost previsible del servei o activitat que es prestarà, conforme al que
preveu l’article 24.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004.

Ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci de la Costa Brava
Favorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 10, En contra: 0,
Abstencions: 1, Absents: 0

La Regidora de l'Àrea, Sra. Núria Escarpanter, llegeix el text del dictamen.
(...)
Amb deu 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:

Des de l’any 1993, el Pla de sanejament de la Costa Brava s’ha integrat en el
Pla de sanejament de Catalunya, i el Consorci ha passat a ser Administració
actuant de l’Agència Catalana de l’Aigua del Departament de Medi Ambient de
la Generalitat de Catalunya, en el territori definit pel conjunt dels 27 municipis
consorciats.
Els ajuntaments que fins ara no pertanyien al Consorci d’Aigües Costa Brava
Girona però que eren receptors de serveis són: Albons, Bellcaire d’Empordà,
Campllong, Caldes de Malavella, Cassà de la Selva, Colomers, Garriguella,
Jafre, Llagostera, Llambilles, Ullà, Palau-sator, Pau, Pedret i Marçà,
Riudellots, La Tallada d’Empordà, Torrent, Verges, Vidreres i Vilajuïga.
En data 17 setembre de 2020, els serveis tècnics municipals han emès
informe favorable a la modificació dels Estatuts del Consorci d’Aigües de la
Costa Brava de Girona i han fet constar que afecta principalment aspectes
com l’àmbit territorial dels ens receptors i previsió de futurs creixements,
alhora que millora alguns aspectes del text articulat fruit de l’adequació a la

Número: 2020-0006 Data: 15/12/2020

El Consorci de la Costa Brava és una administració pública creada l’any 1971
amb personalitat jurídica pròpia i formada per la Diputació de Girona i els 27
ajuntaments del litoral gironí. L’objectiu fundacional principal del Consorci va
ser donar resposta a l’aleshores incipient problemàtica de la gestió dels
recursos hidràulics de la zona i a la preservació de la qualitat de les aigües,
especialment les de bany, atesa la creixent importància del turisme com a
principal activitat econòmica de la zona.
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data 14 de setembre de 2020, va comunicar a l’Ajuntament que, en sessió
plenària celebrada el dimarts 8 de setembre de 2020, es va aprovar
definitivament l’expedient de modificació dels Estatuts del Consorci, aprovat
inicialment per acord del Ple de 9 de juny de 2020, per la introducció
d’esmenes parcials no substancials prèvia acumulació del procediment
incoat i tramitat per aquest mateix òrgan plenari per a l’admissió com a
membres de ple dret dels 20 ajuntaments no consorciats als que es presten
serveis.

ACTA DEL PLE

“ El Consorci de la Costa Brava, mitjançant escrit RE 2020-E-RC-2260 de

Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector públic per tal de
reforçar el funcionament d’aquest consorci, així com d’altres aspectes de
modernització administrativa.
Per tot això, i de conformitat amb el que disposa l’article 115.1 la Llei 26/2010,
de 3 d’agost, de Règim Jurídic i Procediment de les Administracions Públiques
catalanes, l’article 313.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals i el 25è dels vigents
Estatuts, el Ple de la corporació
ACORDA:

Tercer.- FACULTAR l’Alcalde d’aquesta Corporació per a la signatura dels
documents que resultin necessaris per a l’efectivitat del present acord.
Quart.- NOTIFICAR aquest acord al Consorci de la Costa Brava.”
Es pot consultar l’enregistrament del vídeo, les deliberacions i les votacions,
en els minuts 52:33 a 56:00, en el següent enllaç:

ACTA DEL PLE

Segon.- DONAR CONFORMITAT a la incorporació com a membres de ple
dret dels 20 ajuntaments no consorciats receptors de serveis mitjançant la
seva inclusió a l’Annex del mencionat Estatuts.

Número: 2020-0006 Data: 15/12/2020

Primer.- RATIFICAR el nou text articulat dels Estatuts del Consorci d’Aigües
de la Costa Brava de Girona, aprovat inicialment per acord del Ple del
Consorci adoptat en sessió ordinària celebrada en data 9 de juny de 2020.

Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora del servei municipal de prevenció
d'incendis forestals
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

La Regidora de l'Àrea, Sra. Sílvia Barris, llegeix el text del dictamen.
(...)
Per unanimitat s'aprova:
“L’Àrea de Paisatge Urbà i Medi Ambient de l’Ajuntament, ha manifestat la

voluntat d’aprovar una Ordenança no fiscal que reguli el servei municipal
d’obertura i manteniment d’una franja exterior de protecció al voltant de les
urbanitzacions i nuclis de població, edificacions i instal·lacions aïllades així
com del manteniment de les parcel·les i zones verdes interiors, en compliment
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https://llanca.eadministracio.cat/transparency/8d3f5ff1-1ba4-4214-86ea5c562f9e144d/

del que preveuen l’article 3.1 a/ i b/ de la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de
mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis
de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals, i
els articles 6 i 7 del Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció
dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb
la trama urbana.

ACORDA:
Primer.- APROVAR inicialment l’Ordenança no fiscal reguladora del servei
d’establiment/obertura i manteniment d'una franja exterior de protecció al
voltant de les urbanitzacions i nuclis de població i de manteniment de les
parcel·les i zones verdes lliures de vegetació seca i massa arbòria aclarida, en
les mateixes urbanitzacions.
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 d'aquesta Ordenança

Número: 2020-0006 Data: 15/12/2020

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, el Ple de la Corporació
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L’activitat d’obertura i manteniment d'una franja exterior de protecció
perimetral en les urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i
instal·lacions, així com la de neteja aclarida i manteniment posterior de les
parcel·les interiors i zones verdes inclosos en l’àmbit d’aplicació de la Llei
5/2003, resta assumida com a servei propi municipal, en els termes establerts
en el Projecte executiu d’obertura i manteniment de les franges perimetrals de
prevenció, de les parcel·les interior i zones verdes del terme municipal de
Llançà, de data maig de 2018, elaborat pel tècnic Jordi Canals i en la present
Ordenança. El servei es trobarà permanentment sota la potestat de direcció i
control de l’entitat local que podrà adaptar-lo en tot moment a les
circumstàncies que hi concorrin i a les exigències normatives que puguin
sobrevenir

ACTA DEL PLE

Els Serveis Jurídics han elaborat el document de l’Ordenança no fiscal
reguladora del servei, que consta a l’expedient, titulat “Ordenança reguladora
del servei municipal d’obertura i manteniment d’una franja exterior de
protecció al voltant de les urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i
instal·lacions aïllades i de manteniment de les parcel·les interiors i zones
verdes, en compliment del que preveu la llei 5/2003 de 22 d’abril i les seves
modificacions”.

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.- Un cop aprovada definitivament l’Ordenança, el seu text es publicarà
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.
Quart.- FACULTAR el Sr. Alcalde-President per signar tota classe de
documents relacionats amb aquest assumpte.”

Favorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 10, En contra: 0,
Abstencions: 1, Absents: 0

La Regidora de l'Àrea, Sra. Sílvia Barris, llegeix el text del dictamen.
(...)
Amb deu 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’Àrea de Paisatge Urbà i Medi Ambient de l’Ajuntament, ha manifestat la

voluntat d’aprovar una Ordenança fiscal que reguli la taxa per la prestació dels
serveis d’establiment/obertura i manteniment d'una franja exterior de protecció
al voltant de les urbanitzacions i nuclis de població i de manteniment de les
parcel·les i zones verdes lliures de vegetació seca i massa arbòria aclarida, en
les mateixes urbanitzacions.
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.
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Aprovació inicial ordenança fiscal 4.26 de prestació dels serveis de prevenció
d'incendis .

ACTA DEL PLE

https://llanca.eadministracio.cat/transparency/8d3f5ff1-1ba4-4214-86ea5c562f9e144d/

Número: 2020-0006 Data: 15/12/2020

Es pot consultar l’enregistrament del vídeo, les deliberacions i les votacions,
en els minuts 56:05 a 1:04:55, en el següent enllaç:

Per certificat de secretaria de data 28 de juliol de 2020 s’ha fet constar que
durant el període de consulta pública s’han registrat un seguit propostes i/o
suggeriments de ciutadans amb interessos legítims afectats i que exposen la
voluntat de personificar-se en el procediment.

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, el Ple de la Corporació
ACORDA:
Primer.- APROVAR inicialment l’Ordenança fiscal que regula la taxa per la
prestació dels serveis d’establiment/obertura i manteniment d'una franja
exterior de protecció al voltant de les urbanitzacions i nuclis de població i de
manteniment de les parcel·les i zones verdes lliures de vegetació seca i
massa arbòria aclarida, en les mateixes urbanitzacions.
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

Número: 2020-0006 Data: 15/12/2020

El càlcul de la quota tributària que resultarà de la meditació de la taxa i que es
regula a la present ordenança, s’ha basat amb les dades contingudes en el
Projecte executiu d’obertura i manteniment de les franges perimetrals de
prevenció, de les parcel·les interiors i zones verdes, de maig de 2018, elaborat
pel tècnic Jordi Canals i Camprubí, així com amb l’estudi econòmic financer
dels costos indirectes de l’establiment de la taxa de data 21 de setembre de
2020.
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Els Serveis Jurídics han elaborat el document de l’Ordenança, que consta a
l’expedient, titulat “Ordenança Fiscal núm. 4.26 - Taxa per la prestació dels
serveis d’establiment/obertura i manteniment d'una franja exterior de protecció
al voltant de les urbanitzacions, nuclis de població i edificacions i
instal·lacions, i de manteniment de les parcel·les lliures de vegetació seca i
massa arbòria aclarida, en les mateixes urbanitzacions”.

ACTA DEL PLE

Els Serveis Tècnics municipals han valorat les propostes esmentades i han
emès informe, en data 31 de juliol de 2020, que estableix que, donant
compliment amb les pretensions sol·licitades, el traçat de la franja perimetral
de protecció que es tindrà en compte a l’hora de realitzar els treballs com de
tramitació de l’Ordenança es basarà en tot moment amb el Projecte Executiu
d’obertura i manteniment de les franges perimetrals de prevenció, de les
parcel·les interior i zones verdes de data maig de 2018, elaborat pel tècnic
Jordi Canals i finançat per la Diputació de Girona.

suggeriments que estimin pertinents. En el cas que no es presentin
reclamacions o suggeriments contra l'aprovació inicial 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.- Notificar aquest acord als ciutadans que s’han presentat durant el
període de consulta pública i que han adquirit la condició d’interessats de
conformitat amb l’art. 4.1.c) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.

Sisè.- 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 1:05:00 a 1:09:17, en el següent enllaç:

Número: 2020-0006 Data: 15/12/2020

Cinquè.- Un cop aprovada definitivament l’Ordenança, el seu text es publicarà
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.

ACTA DEL PLE

Quart.- Sol·licitar a la Diputació de Girona els serveis continguts a la línia 2
(Obtenció de les dades cadastrals de les finques afectades i dels polígons
obligats identificats en el plànol de delimitació),del Pla de serveis d’assistència
en matèria de gestió forestal i prevenció d’incendis, aprovat pel Ple de la
Diputació el 16 de febrer de 2016 i modificat el 20 de setembre de 2016, el 8
d’agost de 2017, el 19 de novembre de 2019 i el 18 de febrer de 2020.

Donar compte de la renúncia al càrrec de Regidor de l'Ajuntament de LLançà,
de Sr. Juanjo Serrán i Báez
Tipus de votació:
Assentiment
Amb caràcter previ a la lectura d’aquest punt de l’ordre del dia, el Sr. Alcalde dona la
paraula als regidors portaveus de tots els grups municipals i al propi regidor Sr.
Serran.
Tot seguit, el Regidor Sr. Juanjo Serrán abandona la sessió plenària, mitjançant
desconnexió de la videoconferència.

L'Alcalde llegeix el text del punt de l’ordre del dia.
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https://llanca.eadministracio.cat/transparency/8d3f5ff1-1ba4-4214-86ea5c562f9e144d/

ACORD:
Primer.- Prendre coneixement de la renúncia al càrrec de Regidor de
l’Ajuntament de Llançà presentada pel Sr. Juan José Serrán Báez, de la llista
electoral de JUNTS PER LLANÇÀ (JxCAT-JUNTS).
Segon.- Remetre certificació d'aquest Acord a la Junta Electoral Central],
perquè expedeixi la credencial acreditativa al Sr. Stephane Juanola i Journé,
de la mateixa llista electoral de JUNTS PER LLANÇÀ (JxCAT-JUNTS),
candidat següent per ordre de col·locació, perquè pugui prendre possessió del
seu càrrec."
El Ple de la Corporació es dona per assabentat.
Es pot consultar l’enregistrament del vídeo, amb els parlaments que
pronuncien els grups municipals al Regidor sortint, en els minuts 1:09:25 a
1:23:58, en el següent enllaç:
https://llanca.eadministracio.cat/transparency/8d3f5ff1-1ba4-4214-86ea5c562f9e144d/

B) ACTIVITAT DE CONTROL / 9.- ASSUMPTES URGENTS

9.1 ASSUMPTE URGENT - Moció de rebuig a la decisió del Tribunal Suprem

ACTA DEL PLE

Es proposa al Ple l'adopció del següent:
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data 21 de setembre de 2020, ratificat davant la Secretaria d’aquest
Ajuntament, ha manifestat la seva renúncia al càrrec de Regidor de
l’Ajuntament de Llançà, per motius personals.
El Sr. Sr. Juanjo Serran Báez va prendre possessió del càrrec de Regidor de
l’Ajuntament de Llançà, en el la sessió del Ple municipal de data 15 de juny de
2019, formant part de la llista de JxCAT-JUNTS.
De conformitat amb l’article 182 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del
Règim Electoral General, en el cas de renúncia d'un regidor, l'escó s'atribuirà
al candidat o, en el seu cas, al suplent de la mateixa llista a qui correspongui,
atenent el seu ordre de col·locació.
Correspon al Ple prendre coneixement de la renúncia del Regidor i proposar el
candidat substitut.
Vista la candidatura de la llista electoral de JUNTS PER LLANÇÀ (JxCATJUNTS) publicada en el BOP de Girona, núm. 79, Annex 1, de 24 d’abril de
2019, per a les eleccions locals celebrades el dia 26 de maig de 2019.
Vist l’Informe de la Secretaria municipal.

Número: 2020-0006 Data: 15/12/2020

“El Regidor d’aquest Ajuntament Sr. Juanjo Serran Báez, mitjançant escrit de

d’inhabilitació del President de la Generalitat de Catalunya
L’Alcalde proposa votar la urgència d’incloure la Moció que segueix en l’ordre del dia.
Per unanimitat, s’aprova incloure-la:
Moció de rebuig a la decisió del Tribunal Suprem d’inhabilitació del President
de la Generalitat de Catalunya

Núria Escarpanter i Olivet, portaveu del Grup municipal Junts per Llançà,
llegeix la Moció.
(...)
S'emeten deu vots: 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.

Davant una justícia espanyola que utilitza el seu poder per discriminar
arbitràriament i que vulnera de forma reiterada l’Estat de Dret, el món
municipal català tenim la necessitat d’unir-nos i mostrar el rebuig a de forma
conjunta, rotunda i contundent a la decisió del Tribunal Suprem d’inhabilitar el
president de la Generalitat de Catalunya, Hble. Sr. Quim Torra, escollit
democràticament pel Parlament de Catalunya mitjançant els nostres vots i
després d’investidures fallides.
Un cop més la justícia fa política i es situa per damunt de la democràcia.

ACTA DEL PLE

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Número: 2020-0006 Data: 15/12/2020

El Ple de l'Ajuntament aprova:

1.-Creiem fermament en la Democràcia. I per aquest motiu només entenem
un Estat que garanteixi la separació de poders i que respecti i asseguri els
principis bàsics d’aquest ordre social.
2.-Exigim el respecte absolut pels Drets Fonamentals. Uns drets inherents a
totes les persones sense discriminació per les seves condicions personals,
socials, econòmiques, polítiques i ideològiques... El Dret d’Expressió és un
d’aquests Drets Fonamentals als quals els càrrecs electes no renunciarem de
cap de les maneres.
3.-Condemnem la repressió contra el moviment independentista. Catalunya, la
nostra llengua, la nostra cultura... tenen una llarga història de discriminació
per part de l’Estat espanyol. Som un poble que sempre té un estat en contra,
que ens considera, enlloc d’una nació, una colònia. Un estat que no ens
respecta i que ens discrimina a nivell cultural, econòmic, social... Una
discriminació que, els darrers anys, ha anat més enllà i s’ha convertit en
persecució política contra els nostres representants al Govern, al Parlament,
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El grup municipal de Junts per Llançà volem MANIFESTAR que:

als ajuntaments i també en persecució de tota la ciutadania que ha mostrat el
seu desacord amb aquest model d’estat obsolet i de formes decadents i que
ha optat per defensar, de forma legítima, la República Catalana.

7.-Reiterem el nostre compromís en la República Catalana. Continuarem
treballant des de cada poble i cada ciutat per materialitzar l’estat català, un
projecte que compta amb el suport majoritari de la població que ho ha
expressat reiteradament a les urnes el 9 de novembre de 2014 i l’1 d’octubre
de 2017. El nostre projecte d’autodeterminació està emparat pels Tractats
Internacionals i per aquest motiu demanem que cessi la persecució
injustificada i injusta contra un moviment legítim com és l’independentisme
català. Una opció política que és l’única capaç de garantir, en aquests
moments, la democràcia, el progrés social i econòmic i la protecció de la
cultura i les institucions.
Per tot l’exposat, el Ple de l’Ajuntament
ACORDA:
Únic.- L’Ajuntament de Llançà rebutja de forma rotunda i contundent la decisió
del Tribunal Suprem d’inhabilitar el president de la Generalitat de Catalunya,
Hble. Sr. Quim Torra, escollit democràticament pel Parlament de Catalunya.
Es pot consultar l’enregistrament del vídeo, les deliberacions i les votacions,
en els minuts 1:24:04 a 1:33:30, en el següent enllaç:
https://llanca.eadministracio.cat/transparency/8d3f5ff1-1ba4-4214-86ea5c562f9e144d/
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6.-Demanem el màxim respecte per les institucions catalanes i pels nostres
representants, escollits democràticament. Només amb unes institucions fortes
i respectades podem créixer com a país i, malgrat els intents d’arrabassar-nos
la dignitat institucional, la nostra màxima prioritat serà preservar-la.

ACTA DEL PLE

5.-Rebutgem fermament la sentència del Tribunal Suprem que inhabilita al
131è. president de la Generalitat de Catalunya per uns fets que no
constitueixen cap delicte i que estan emparats en la llibertat d’expressió. Una
sentència totalment grotesca i desproporcionada que deriva de la
instrumentalització de diverses institucions de l’estat, com en aquest cas la
Junta Electoral Central. Així mateix, expressem la total solidaritat cap al
president Torra que ha patit dos processos judicials injustos per defensar des
de la màxima institució del nostre país la llibertat d’expressió, la llibertat dels
presos i dels exiliats i el dret d’autodeterminació.

Número: 2020-0006 Data: 15/12/2020

4.-Demanem una justícia justa, ponderada i equilibrada. Una justícia que doni
garanties a l’estat i a tota la ciutadania. Una justícia que ofereixi seguretat i
que asseguri l’exercici dels drets de la ciutadania. Una justícia que no faci
política. En definitiva, una justícia que respecti la separació de poders.
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Número: 2020-0006 Data: 15/12/2020

ACTA DEL PLE

C) PRECS I PREGUNTES

PRECS I PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL APL AL PLE
DEL DIA 5 D’OCUBRE DE 2020.
El portaveu del grup municipal d’APL, Sr. Claudio Grande, formula les
següents preguntes:
1. De la borsa de 60.000 € en subvencions als comerços locals per fer
front a les despeses de la Covid19, s’han fet efectius 6.158,95 € dels
12.527,22 € concedits. Suposant que tothom presenti la documentació
demanada i es faci efectiva la totalitat, a què es destinarà el romanent
de 47.272,78 €?

4. Al ple del passat 3 agost, ens van facilitar el llistat i cost de totes les
activitats lúdiques, culturals i esportives previstes per aquest 2020 que
per raons de seguretat sanitària no s’havien dut a terme, tal com van
indicar els diferents regidors, la seva intenció era re programar-les a
partir del mes de setembre. Ens podrien dir quines s’han pogut re
programar i si algunes quedaran definitivament anul·lades?
5. Voldríem saber si finalment es va produir la reunió el mes d’agost amb
l’agencia catalana de l’aigua per fer l’estudi de la problemàtica de les
inundacions a la zona del port on desborda la riera i quina solució
proposen. Hi haurà algun pla especial per aquesta tardor? Tenen
alguna data fixada?
6. En quin punt es troba el projecte de la nova residència geriàtrica?
7. Demanem al Sr. Alcalde que expliqui detalladament perquè el poble de
Llançà ha de pagar una indemnització de 253.000 €al Sr. Prats i perquè
es va aprovar el pagament a la Junta de Govern del passat 4 d’agost.

Número: 2020-0006 Data: 15/12/2020

Una de les inversions que es va fer va ser un dron, voldríem saber si hi
ha algú que hagi fet la formació per fer-lo funcionar i quins resultats ha
donat fins el moment. Així mateix, també ens agradaria que ens
expliquessin si totes les càmeres de vigilància estan actives, si hi ha
personal amb dedicació exclusiva per fer-ne un seguiment i quins son
els resultats d’aquesta vigilància.
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3. Referent a la borsa d’inversió de 35.000 € per el pla d’inversions a
l’Ajuntament per adoptar mesures a causa de la Covid19, a dia 3
d’agost la inversió era de 7.138,58 €. Ens agradaria saber si s’ha
invertit en més mesures, quines i el cost actualitzat a dia d’avui.

ACTA DEL PLE

2. Sobre la borsa d’ajudes d’emergència social de 30.000 €, se’ns va
comunicar al passat ple del 3 d’agost que just s’estava posant en
marxa, voldríem saber si ja tenen les dades de quantes famílies s’han
pogut beneficiar d’aquesta ajuda i quin és l’import destinat a dia d’avui.

8. Voldríem saber quants diners portem invertits en material i mà d’obra
aquest any 2020 a la Casa Marly, i si ja s’hi realitzen activitats o per
quan està previst que se’n facin i quines.
Es pensa fer la consulta popular per a la destinació dels usos? Quan?
9. Com pensen acabar amb la problemàtica d’algunes illes de
contenidors, que semblen abocadors descontrolats?
10. Quina quantitat de cartró i vidre es va recollir l’any 2019 i quan
representen aquestes quantitats en diners?

Es pot consultar l’enregistrament del vídeo, les preguntes i les respostes, en
els minuts 1:33:40 a 2:36:05, en el següent enllaç:
https://llanca.eadministracio.cat/transparency/8d3f5ff1-1ba4-4214-86ea5c562f9e144d/

PRECS I PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM AL PLE
ORDINARI DE DIA 5 D’OCTUBRE DE 2020

ACTA DEL PLE

12. Quin és el saldo actual de totes les partides de les regidories?

Número: 2020-0006 Data: 15/12/2020

11. Es podrà complir amb l’arranjament de tots els carrers previstos per
aquest 2020? De no ser així, quins es prioritzaran i perquè? Si no es
fan tots, a què es destinarà la resta del pressupost?

Per tal sigui respost per la regidoria pertinent.
Preguem que ens informin de com es realitzarà la cavalcada de reis, l’entrega
de cartes i demés actes previstos. Tanmateix, ens informin si hi haurà
carnaval el proper any 2021.
2. Pregunta que realitza la regidora Neus Ferré:
Per tal sigui resposta per la regidoria pertinent.
Quines accions estan duent a terme davant l’increment de vandalisme,
incivisme, tràfic d’estupefaents, baralles, aldarulls i demès que es produeixen
als carrers Narcís Montoriol, Sebastián Elcano i rodalies?
3. Prec que realitza el regidor Simón Calsina:
Per tal sigui respost per la regidoria pertinent.
En diferents àrees de recollida d’escombraries hem pogut constatar que en les
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1. Prec que realitza la regidora Neus Ferré:

últimes setmanes s’han eliminat o mogut diferents contenidors, entre ells els
de recollida d’orgànica. Agrairíem que ens informessin dels motius pels quals
s’han dut a terme aquestes accions.
4. Prec que realitza la regidora Neus Ferré:

Per tal sigui respost per la regidoria pertinent.
Preguem que ens informin del cost de la despesa acumulada destinada a Can
Marly des de la seva adquisició. Tanmateix, ens informin de quan i com tenen
previst realitzar la consulta popular per a determinar-ne els seus usos.
6. Pregunta que realitza el regidor Simon Calsina:
Per tal sigui respost per la regidoria pertinent.
Aquest estiu es va obrir una rasa a l’asfalt del pàrquing de Grifeu. Ens poden
explicar els motius pels quals es va obrir aquesta rasa?

ACTA DEL PLE

5. Prec que realitza la regidora Neus Ferré:

Número: 2020-0006 Data: 15/12/2020

Per tal sigui respost per la regidoria pertinent.
Des de l’inici del curs escolar al CEIP Pompeu Fabra, hem pogut constatar
que a causa de les mesures per la COVID han diversificat les entrades,
essent una d’elles al carrer Font d’en Falcó, fent que hi hagi moltes famílies
pujant i baixant, pel mateix carrer. Una de les voreres és molt estreta, i l’altre
està molt malmesa, sumat al trànsit de vehicles en un carrer d’un sol carril
provoquen que l’ús d’aquella entrada suposi un perill. Preguem prenguin les
mesures pertinents per a crear camins segurs per respectar la seguretat viària
i de salut.

Per tal sigui respost per la regidoria pertinent.
Preguem que ens informin detalladament de les activitats que hi havia
previstes de realitzar des de l’àrea de joventut des del mes de maig fins a data
d’avui, quines d’elles s’han dut a terme i quines s’han anul·lat.
Tanmateix des de l’àrea de turisme i de cultura.
8. Pregunta que realitza el regidor Guillem Cusí:
Per tal sigui resposta per les regidoria pertinent.
El passat 4 d’agost en Junta de Govern Local es va aprovar el pagament
d’una indemnització per valor de 253.000 € als propietaris de l’habitatge de
Grifeu que el TSJC va obligar a enderrocar.
S’ha fet efectiu el pagament de la indemnització?
9. Pregunta que realitza el regidor Guillem Cusí:
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7. Prec que realitza la regidora Maria Solé:

Per tal sigui respost per la regidoria pertinent.
El passat 12 de setembre es va dur a terme un acte d’homenatge a la
professora i educadora Isabel Etxebarria Gorriti.
Per quin motiu no es va publicitar adequadament aquest acte?
Es pot consultar l’enregistrament del vídeo, les preguntes i les respostes, en
els minuts 2:36:10 a 3:22:10, en el següent enllaç:
https://llanca.eadministracio.cat/transparency/8d3f5ff1-1ba4-4214-86ea5c562f9e144d/
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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.

