Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PL/2020/8

Ple municipal

Ordinària

Data

14 / de desembre / 2020

Durada

Des de les 19:00 fins a les 22:45 hores

Celebració

Videoconferència

Lloc

Sala de Plens

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

Maria Solé Serradell

SÍ

Neus Ferré i Casao

SÍ

Núria Escarpanter i Olivet

SÍ

Simon Calsina Comorera

NO. (Excusa la seva absència)

Stephane Juanola Journé

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 certificació
expedida pel Secretari de l'autenticitat i integritat d'aquest, i quants documents en
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Tipus de convocatòria

Número: 2020-0008 Data: 02/02/2021

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DEL PLE

Francesc Guisset i Lagresa (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 03/02/2021
HASH: 28efa5d77fdd3e1e3900e8bc7e9081aa

Carles Fita i Alegre (1 de 2)
Secretari General
Data Signatura: 02/02/2021
HASH: 60262cac6daf5277be778f0c00330acb

ACTA

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.
Es pot consultar l’enregistrament del vídeo, en el següent enllaç:
https://llanca.eadministracio.cat/transparency/424b46ab-ff1f-4ae2-8613c1ba4b5cfd24/
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. En accedir-hi, tots els regidors han estat informats i autoritzen
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 mitjançant videoconferència amb
motiu de la crisi sanitària , i es procedeix a la deliberació sobre els assumptes de
l’ordre del dia:

ACTA DEL PLE

- Certificat de la Reunió R/2020/181 - CELEBRACIÓ DEL PLE DEL DIA 14 DE
DESEMBRE DE 2020.- CELEBRACIÓ TELEMÀTICA, INICIARÀ A LES 19:00 H.

Número: 2020-0008 Data: 02/02/2021

-Enregistrament de vídeo R/2020/181 - CELEBRACIÓ DEL PLE DEL DIA 14 DE
DESEMBRE DE 2020 – CELEBRACIÓ TELEMÀTICA, INICIARÀ A LES 19:00 H.

Aprovació de les actes de les dues sessions anteriors, de dates 5 i 21 d'octubre
de 2020
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Es donen per llegides les actes de les dues sessions anteriors, de dates 5 i 21
d'octubre, que han estat trameses junt amb la convocatòria i s'aproven per
unanimitat, sense esmenes.
Es pot consultar l’enregistrament del vídeo, les deliberacions i les votacions,
en els minuts 05:45 a 06:10, en el següent enllaç:
https://llanca.eadministracio.cat/transparency/424b46ab-ff1f-4ae2-8613c1ba4b5cfd24/

Codi Validació: 97XKDXYYDLFFK4XXGMM94QWRL | Verificació: https://llanca.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 37

A) PART RESOLUTIVA

Expedient 2134/2020. Modificació de la composició de la Comissió Informativa
Permanent
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

L'Alcalde llegeix el text del dictamen.
Per unanimitat, s'aprova:
“El Ple d’aquest Ajuntament, en sessió celebrada el dia 27 de juny de 2019, va

Per tot això, el Ple de l’Ajuntament
ACORDA:
Primer.- Modificar la composició de la Comissió Informativa Permanent per
l’estudi de tots els assumptes que han de sotmetre’s a l’aprovació del Ple, de
la qual en formarà part el Sr. Stephane Juanola Journé de la llista electoral
JuntsxCat, en substitució per renúncia del Sr. Juan José Serrán Báez.
Segon.- Notificar personalment la present Resolució al Regidor designat, que
es considerarà acceptada tàcitament, llevat manifestació contrària expressa
en el termini de dos dies.”
Es pot consultar l’enregistrament del vídeo, les deliberacions i les votacions,
en els minuts 06:15 a 07:30, en el següent enllaç:
https://llanca.eadministracio.cat/transparency/424b46ab-ff1f-4ae2-8613c1ba4b5cfd24/

1.1 ALCALDIA Expedients 2125 i 2127/2020. Donar compte de Decrets
d'organització i funcionament d'òrgans de govern
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
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Procedeix modificar la composició d’aquest òrgan municipal, d’acord amb el
que preveu l’article 60 del Decret 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya.

ACTA DEL PLE

En el Ple municipal celebrat el dia 21 d’octubre de 2020, va prendre possessió
del càrrec de Regidor de l’Ajuntament de Llançà, el Sr. Stephane Juanola
Journé de la llista electoral JuntsxCat, en substitució per renúncia del Sr. Juan
José Serrán Báez, qui formava part de la Comissió Informativa permanent.

Número: 2020-0008 Data: 02/02/2021

acordar crear la Comissió Informativa Permanent, i única, per l’estudi de tots
els assumptes que han de sotmetre’s a l’aprovació del Ple.

Francesc Guisset Lagresa, Alcalde-President d’aquest Ajuntament, dona
compte que amb data 22-10-2020 va dictar els Decrets següents:
1.- Decret d’Alcaldia núm. 2020-1361
Francesc Guisset Lagresa, Alcalde-President d’aquest Ajuntament, amb data
de signatura electrònica ha dictat el Decret següent:
“L’article 25 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova

el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals, disposa que l’Alcalde donarà compte al Ple de la Constitució dels
Grups polítics, en la primera sessió que se celebri.

Primer.- DESIGNAR, de conformitat amb l’escrit presentat, els següents
portaveus de grup municipal JUNTS PER LLANÇÀ:
-

Portaveu de JUNTS PER LLANÇÀ: Sra. Núria Escarpanter i Olivet
Suplent de portaveu:

Sra. Sònia Sarola i Vila

Segon.- DONAR compte al Ple en la primera sessió que se celebri.”

ACTA DEL PLE

Per això, HE RESOLT:

Número: 2020-0008 Data: 02/02/2021

El grup municipal JUNTS PER LLANÇÀ mitjançant escrit Registre d’entrada
2680/2019, de 19 d’octubre, ha comunicat que es designa la Regidora, Sra.
Sònia Sarola i Vila, com a portaveu suplent del grup municipal.

Francesc Guisset Lagresa, Alcalde-President d’aquest Ajuntament, amb data
de signatura electrònica ha dictat el Decret següent:
“En el Ple municipal celebrat el dia 21 d’octubre de 2020, va prendre possessió

del càrrec de Regidor de l’Ajuntament de Llançà, el Sr. Stephane Juanola
Journé de la llista electoral JuntsxCat, en substitució per renúncia del Sr. Juan
José Serrán Báez.
Procedeix modificar l’organigrama de funcionament dels òrgans de govern
municipal per adaptar-los a la nova composició del consistori municipal, per la
qual cosa i en virtut d’allò que disposen els articles 20.1.b) i 23 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, els articles
35.2 i 52 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, i
l’article 99 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text
refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.
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2.-Decret d’Alcaldia número 2020-1362

HE RESOLT
Primer.- MODIFICAR el Decret 855/2019, de 18 de juny, de constitució i
composició de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Llançà, la qual
estarà integrada per l'Alcalde, que serà el seu president, i els Regidors
següents:
— Sra. Núria Escarpanter i Olivet
— Sra. Sílvia Barris i Roca
— Sr. Stephane Juanola Journé

1r.- ESTABLIR les següents ÀREES MUNICIPALS a través de les quals
s’estructurarà l’activitat municipal:
REGIDOR/A
Sra. Núria Escarpanter Olivet
Sr. Stephane Juanola Journé

ÀREA
Noves Tecnologies i Participació ciutadana
Turisme, Comunicació i Publicacions i
Esports.

2n.- DELEGAR als Regidors que s’indica les facultats de direcció interna i
gestió dels serveis corresponents, de forma especial, de conformitat amb el
que disposa l’article 43.5.b) del Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals, que no inclouen la facultat de resoldre
mitjançant actes administratius que afectin a tercers.
REGIDOR/A
Sra. Escarpanter

ÀREA
Noves
Tecnologies i
Participació
ciutadana

SERVEIS
-Promocionar la implantació en el municipi
de les noves tecnologies.
-Facilitar l’accés general i l’ús adequat de
l’Internet i altres xarxes digitals.
-Fomentar l’ús de les noves tecnologies i
vetllar pel seu desenvolupament.
-Promoure la participació ciutadana ens tots
els àmbits.

Sr. Juanola

Turisme

-Promoció del turisme.

Codi Validació: 97XKDXYYDLFFK4XXGMM94QWRL | Verificació: https://llanca.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 5 de 37

Tercer.- MODIFICAR el Decret 865/2019, de 19 de juny, d’Establiment d’Àrees
municipals, adscripció de serveis i delegació de competències a Regidors, en
el següent sentit:

ACTA DEL PLE

— Sra. Núria Escarpanter i Olivet, 1a Tinent d’alcalde
— Sra. Sílvia Barris i Roca, 2a Tinent d’alcalde
— Sr. Stephane Juanola Journé, 3r Tinent d’alcalde

Número: 2020-0008 Data: 02/02/2021

Segon.- MODIFICAR el Decret 854/2019, de 18 de juny, de designació de
Tinents d’Alcalde, i designar com a Tinents d’Alcalde de l’Ajuntament de Llançà
els Regidors següents:

-Coordinació i direcció de les activitats
relacionades amb el sector turístic.
-Direcció de l’Oficina de Turisme Municipal.
-Coordinació de les relacions amb
organismes i entitats públiques o privades
vinculades al sector turístic.
-Control del personal del servei.
-Control de la qualitat dels serveis turístics.

-Coordinació dels diferents edificis i
instal·lacions esportives municipals.
-Programació
de
l’activitat
esportiva
municipal.
-Control del funcionament i conservació de
les instal·lacions esportives
-Suport a l’esport base i coordinació de
l’Escola esportiva.
-Relacions amb els clubs i entitats
esportives locals.
-Promoció de l’esport

Número: 2020-0008 Data: 02/02/2021

Esports

i -Dirigir i coordinar les publicacions
municipals.
-Promoure la col·laboració ciutadana ens
els butlletins municipals.
-Vetllar per la difusió i informació que
ofereixi l’ajuntament.
-Col·laborar en diverses publicacions
públiques o privades d’interès municipal

ACTA DEL PLE

Comunicació
Publicacions

Cinquè.- Notificar personalment el nomenament als designats, que es
considerarà acceptat tàcitament, llevat manifestació expressa; i publicar-la en
el Butlletí Oficial de la Província de Girona, en el tauler d’anuncis de
l’Ajuntament i en el web municipal, sense perjudici de la seva efectivitat des del
dia següent de la signatura de la Resolució per l’Alcalde.
Sisè.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament d’aquesta resolució en la primera
sessió que celebri.”
Aquest Alcalde , proposa al Ple adoptar el següent acord:
Únic.- Donar-se per assabentats dels Decrets d’Alcaldia resolts en els
expedients 2125 i 2127/ 2020, relatius a la reorganització i funcionament als
òrgans de govern de l’Ajuntament.”
El Ple de la corporació es dona per assabentat.
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Quart.- En tot allò no modificat expressament en el present Decret, segueix
vigent el contingut dels Decrets 854, 855 i 865 de 2019.

Es pot consultar l’enregistrament del vídeo, en els minuts 07:35 a 10:50, en el
següent enllaç:
https://llanca.eadministracio.cat/transparency/424b46ab-ff1f-4ae2-8613c1ba4b5cfd24/

1.1 ALCALDIA. Dissolució de l'Organisme Autònom Local Casal Municipal del
Pensionista

El Ple Municipal de l’Ajuntament de Llançà, amb data 2 de desembre de 1985,
va acordar aprovar la creació de l’Organisme Autònom Local anomenat Llar
Municipal del Pensionista de Llançà i els Estatuts constitutius, que han estat
modificats per acord de Ple celebrat en data 2 de juny de 2004, per adaptarse a la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització
del govern local (BOP Girona número 16 de 25 de gener de 2005).
El Casal Municipal del Pensionista es configura com un organisme autònom
local, amb personalitat jurídica pròpia i capacitat d’obrar, l’activitat del qual es
dirigeix al desenvolupament adequat de les funcions que en les matèries
relacionades amb la tercera edat corresponen a l'Ajuntament de Llançà,
d'acord amb les competències de l’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local.
L’article 103 de la Constitució, estableix que l’Administració actuarà sota els
principis d’eficàcia i eficiència en l’assoliment dels objectius públics, i l’article
31 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment
administratiu comú de les Administracions Públiques de Catalunya, estableix
els principis d’eficàcia, eficiència, simplificació i racionalitat administrativa.
La potestat d'autoorganització de les entitats locals està prevista 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.
L'article 249 del mateix Decret legislatiu indica que la facultat d'establir el
sistema de gestió dels serveis públics correspon a la potestat
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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:

Número: 2020-0008 Data: 02/02/2021

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

ACTA DEL PLE

Favorable

d'autoorganització dels ens locals i que els serveis públics de competència
local han de gestionar-se, de la forma més sostenible i eficient, directa o
indirectament, i que la gestió dels serveis públics pot realitzar-se mitjançant
gestió directa pel propi ens local.

Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l'actual forma de gestió del
servei municipal Casal Municipal del Pensionista que passarà a gestionar-se
per part del propi Ajuntament de Llançà des de la regidoria de Benestar
Social, i en conseqüència suprimir i dissoldre l’Organisme Autònom Local
Casal Municipal del Pensionista, amb NIF: P6709901J ,amb efectes des del
31 de desembre de 2020.
Segon.- Sotmetre el present acord d’aprovació inicial a informació pública per
termini de 20 dies mitjançant la publicació del corresponent edicte en el BOP
de Girona i al tauler electrònic de l’Ajuntament, per a l’examen i presentació
d’al·legacions i suggeriments per parts dels interessats, amb l’advertiment que
en cas que no se’n formulin, esdevindrà aprovat definitivament sense
necessitat d’adoptar un nou acord.
Tercer.- Succeir l’Ajuntament de Llançà universalment a l’Organisme Autònom
Casal Municipal del Pensionista, assumint-ne els seus drets i obligacions.
Quart.- Facultar l’Alcalde tan àmpliament com sigui necessari per adoptar els
acords pertinents per a l’efectiva execució del present acord.
Cinquè.- Donar trasllat pel seu coneixement i efectes oportuns a la Delegació
d’Hisenda, al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, a

Número: 2020-0008 Data: 02/02/2021

ACORDA:
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S’han emès Informes per la Intervenció i per la Secretaria de l'Ajuntament,
amb data 5 i 6 d’octubre de 2020, respectivament.
De conformitat amb el règim competencial previst pels articles 22.2.f) i 85.bis.
1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local,
correspon al Ple de la corporació l’aprovació de les formes de gestió dels
serveis i la supressió dels organismes autònoms locals quan es consideri
convenient gestionar el servei mitjançant una altre modalitat diferent.
Per tot això, el Ple de la Corporació

ACTA DEL PLE

En el marc de la citada potestat d'autoorganització, procedeix que
l'Ajuntament decideixi, dins de la gestió directa d'un servei, modificar l'actual
forma (organisme autònom local) per la gestió pel propi ens local, i per tant la
dissolució de l’organisme autònom Casal Municipal del Pensionista per donar
compliment als principis d’eficàcia, eficiència, simplificació i racionalitat
administrativa, evitant així la duplicitat de tasques administratives i davant la
necessitat d’adaptar l’esmentat Organisme Autònom als canvis legislatius
produïts en matèria de transparència, i ús de mitjans electrònics dels
interessats en el procediment administratiu.

l’Institut Nacional d’Estadística, i a la Seguretat Social per tal de procedir a les
actuacions necessàries un cop l’acord esdevingui definitiu”.
Es pot consultar l’enregistrament del vídeo, les deliberacions i les votacions,
en els minuts 11:00 a 20:20, en el següent enllaç:
https://llanca.eadministracio.cat/transparency/424b46ab-ff1f-4ae2-8613c1ba4b5cfd24/

1.1 ALCALDIA. Expedient 2025/2020. Atorgament de les Llances 2021

“L’article 19 del Reglament Municipal de “Les Llances de Llançà” disposa que

el Ple de l’Ajuntament aprovarà o refusarà amb caràcter definitiu la proposta
presentada per la Comissió de Les Llances.
Vista la proposta formulada per la Comissió de Les Llances en la reunió
celebrada el passat dia 19 de novembre de 2020.
El Ple de l’Ajuntament acorda:
Únic.- ATORGAR les següents Llances de Llançà 2021:
Per unanimitat del presents:
LLANÇA DE COURE: pels èxits assolits en el mon de la dansa, havent estat
classificades enguany en el Concurs virtual de Dance World Cup Spain per a
la gran Final Mundial per representar Espanya en les seves categories d’estil i
ball: Aina Xinxó Rodríguez, Laia Centelles Clotet i Alba Centelles Clotet
Per unanimitat del presents:
LLANÇA DE PLATA: per la seva trajectòria futbolística i havent estat fitxat com
a porter de l’equip de la Primera Divisió espanyola, el Granada Club de Futbol:
Arnau Fábrega Mañas
Per unanimitat del presents:
LLANÇA D’OR: Al conjunt de voluntaris i voluntàries, entitats i associacions,
treballadors i treballadores de serveis, als professionals que s’han mantingut
al servei de la població i han tingut cura del manteniment dels serveis bàsics
en funcionament, com alimentació, neteja, i infraestructures; i a tots els que

ACTA DEL PLE

L'Alcalde llegeix el text del dictamen.
(...)
Sotmeses les propostes a votació secreta, s'aprova:

Número: 2020-0008 Data: 02/02/2021

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
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Favorable

han ajudat a la població de Llançà fent mascaretes de roba i recolzant qui més
ho necessita durant l’estat d’alarma provocat pel COVID-19, representats
amb una placa situada en un lloc visible del municipi.
Es pot consultar l’enregistrament del vídeo, les deliberacions i les votacions,
en els minuts 20:30 a 38:10, en el següent enllaç:
https://llanca.eadministracio.cat/transparency/424b46ab-ff1f-4ae2-8613c1ba4b5cfd24/

1.2 HISENDA Expedient 2113/2020. Donar compte tramesa de les dades de
l'execució pressupostària corresponent al tercer trimestre de 2020

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 22 d’octubre de 2020, el departament d’Intervenció emet l’informe
corresponent. En el mateix expedient consten les dades trameses.
En data 22 d’octubre de 2020, s’ha realitzat la tramesa de la informació
corresponent a les dades de tresoreria i deute viu corresponent al tercer
trimestre de 2020, 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 alcaldia proposa el següent
ACORD ÚNIC.DONAR COMPTE al Ple del compliment de les obligacions de subministrar
informació segons disposa l’Ordre HAP/2105/2012, modificada per la Ordre
HAP/2082/2014, de 7 de novembre, per la qual es desenvolupen les
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L'Alcalde llegeix el següent dictamen:
La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera, estableix l’obligació de subministrar informació
referent al compliment d’obligacions contemplades, en la Ordre
HAP/2105/2012, de primer d’octubre, modificada per la Ordre HAP/2082/2014,
de 7 de novembre.

Número: 2020-0008 Data: 02/02/2021

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA DEL PLE

Favorable

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 tercer trimestre de 2020.
El Ple de la Corporació es dona per assabentat.
Es pot consultar l’enregistrament del vídeo, en els minuts 38:40 a 39:20, en el
següent enllaç:
https://llanca.eadministracio.cat/transparency/424b46ab-ff1f-4ae2-8613c1ba4b5cfd24/

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

L'Alcalde llegeix el següent dictamen:
De conformitat amb el que disposa l’article 31.1 del Reial Decret 424/2017, de
28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern de les entitats
Locals del Sector Públic Local (RCI), Intervenció ha elaborat el Pla Anual de
Control Financer per a l’exercici 2021, que recull les actuacions de control
permanent i d’auditoria pública a realitzar durant l’esmentat exercici, i que
consta en l’expedient.
Segons l’article 31.3 de l’esmentat RCI, el Pla Anual de Control Financer, s’ha
de remetre al Ple de la Corporació a efectes informatius.

ACTA DEL PLE

Favorable

Número: 2020-0008 Data: 02/02/2021

1.2 HISENDA Expedient 2058/2020. Donar Compte elaboració del Pla Anual de
Control Intern 2021

ACORD:
ÚNIC.- DONAR COMPTE al Ple de l’elaboració del Pla Anual de Control Intern
per a l’exercici 2021, segons disposa el Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril,
pel qual es regula el règim jurídic del control intern de les entitats Locals del
Sector Públic Local (RCI).
El Ple de la corporació es dona per assabentat.
Es pot consultar l’enregistrament del vídeo, en els minuts 39:30 a 39:60, en el
següent enllaç:
https://llanca.eadministracio.cat/transparency/424b46ab-ff1f-4ae2-8613c1ba4b5cfd24/
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Per tot això, aquesta Alcaldia proposa al Ple municipal el següent

1.2 HISENDA Expedient 2074/2020. Aprovació inicial del Pressupost per a l'exercici 2021.
Favorable

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

L'Alcalde llegeix el text del dictamen i n'explica els continguts.

S’han elaborat les memòries i informes econòmics que consten dins de l’expedient.
Tenint en compte els fonaments de fet i de dret, així com la documentació obrant en
l’expedient, el Ple de l’Ajuntament
ACORDA:
Primer.- APROVAR INICIALMENT el Pressupost de l’exercici 2021, de conformitat
amb el següent detall:

ACTA DEL PLE

Consta redactat el Pressupost General per a l’exercici 2021 en la forma prevista al
Títol VI 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 i la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, juntament amb la
plantilla de personal.

Número: 2020-0008 Data: 02/02/2021

(...)
Amb sis vots a favor, dels grups municipals PSC-CP i Junts per Llançà; i quatre en
contra dels grups municipals Esquerra Republicana de LLançà i Alternativa per
Llançà, s'aprova:

Denominació

I
II
III
IV
V
VII
IX

Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos
Tranferències corrents
Ingressos patrimonials
Tranferències de capital
Passius financers
TOTALS

PRESSUPOST DE DESPESES

Pressupost Ajuntament

5.197.000
80.000
2.292.680
1.831.800
26.000
396.150
400.000
10.223.630
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PRESSUPOST D’INGRESSOS

Denominació

I
II
III
IV
VI
IX

Pressupost Ajuntament

Despeses de Personal
Despeses de béns corrents i
serveis
Interessos
Tranferències corrents
Inversions
Passius financers
TOTALS

4.410.000
4.341.540
30.000
183.500
863.590
395.000
10.223.630

A) PLACES DE FUNCIONARIS
VACANTS

Secretari

A1

1

Interventor

A1

1

A1

1

1.2. Subescala de Gestió

A2

2

1.3. Subescala Administrativa

C1

5

1

2. Escala d'Administració General
1.1. Subescala Tècnica Superior

1.4. Subescala Auxiliar
1.5. Subescala Subalterna

1

C2

10

6

AG.PROF

1

1

A1

1

1

A2

2

2

C1

2

2

A1

1

3. Escala d'Administració Especial
3.1. Subescala Tècnica d'Administració Especial
3.1.1. Classe Tècnica Mitja
Tècnics Mitjans
3.1.2. Classe Tècnica Mitja
Tècnics Mitjans

3.1.3. Classe Tècnica Auxiliar
Tècnics Auxiliars
3.2. Subescala Serveis Especials
3.2.1. Places de Comeses Especials
Títulats Superiors

OBSERVACIONS
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PLACES

ACTA DEL PLE

GRUP
1. Funcionaris d'Habilitació Nacional

Número: 2020-0008 Data: 02/02/2021

Segon.- APROVAR la plantilla de personal de l’Ajuntament per a l’exercici 2.021,
d’acord amb el següent detall:

Tècnics Especialistes
Altres

C1
AG.PROF

2

2

Sotinspector

C1

1

1

Sergent

C1

1

1

Caporal

C2

3

Agent

C2

18

4

1 nova creació

Auxiliars

C2

4

4

4 mesos

OBSERVACIONS

3.2.2. Policia Local i els seus auxiliars

Total places funcionaris

56
B) PLACES DE LABORALS
VACANTS

2. Tècnics Mitjans

A2

3

2

3. Tècnics Auxiliars

C1

6

2

4. Oficials i Auxiliars

C2

18

9

3 nova creació

AG.PROF

30

21

1 nova creació

Total places personal laboral

57

B) PLACES DE CONTRACTATS

4. Oficials i Auxiliars

5. Operaris
Total places personal contractat

GRUP

PLACES

DEDIC. %

OBSERVAC.

C2

3

100

12 mesos

C2

1

100

6 mesos

C2

4

100

3 mesos

C2

1

100

2 mesos

AGR.PR.

3

100

3 mesos

12

Tercer.- SOTMETRE el Pressupost inicialment aprovat i la plantilla de personal a
informació pública per termini de 15 dies hàbils, mitjançant anunci al BOP , a la web
municipal i al tauler d’anuncis de la Casa Consistorial, als efectes d’examen i
reclamacions.
De no produir-se reclamacions dins el termini d’exposició pública, s’entendrà
definitivament aprovat el Pressupost, en els mateixos termes i quantitats.
Quart.- El Pressupost definitivament aprovat es publicarà resumit a nivell de capítols
al BOP, al web municipal i al Tauler d’anuncis de la Corporació, de conformitat amb
el que disposa l’art. 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.”
Es pot consultar l’enregistrament del vídeo, les deliberacions i les votacions, en
els minuts 40:08 a 01:26:15, en el següent enllaç:
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5. Operaris

Número: 2020-0008 Data: 02/02/2021

PLACES

ACTA DEL PLE

GRUP

https://llanca.eadministracio.cat/transparency/424b46ab-ff1f-4ae2-8613-c1ba4b5cfd24/

1.3 SERVEI D'URBANISME, OBRES I ACTIVITATS. Aprovació provisional de la
Modificació Puntual núm. 22 del PGOU

“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.
El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 3 d’agost de 2020, ha aprovat
inicialment la Modificació Puntual núm. 22 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 compatibilitzarles 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.
L’expedient s’ha sotmès a informació pública, durant el termini d’un mes, mitjançant
edictes en el diari El Punt Avui, del dia 13 d’agost de 2020, pàgina 13; al DOGC
núm. 8201, de 14 d’agost de 2020; al BOP de Girona núm. 158, núm. edicte 5809
de 17 d’agost de 2020; i al Taulell d’Edictes i pàgina web municipal. Consta a
l’expedient diligència de secretaria que acredita que durant l’esmentat termini no
s’ha presentat cap al·legació ni reclamació.
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

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 en
contra, dels grups municipals Esquerra Republicana de Llançà i Alternativa per
Llançà, s'aprova:

Número: 2020-0008 Data: 02/02/2021

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

ambiental de plans i programes.
El document tècnic per la modificació Puntual núm. 22 del PGOU, i que consta a
l’expedient, realitzat per tècnics competents, ha estat objecte de modificació no
substancial d’uns errors gràfics en l’assignació del subíndex de les edificacions
situades entre els carrers Palafox, Llop, Pi i Pizarro, substituint el subíndex 1
assignat en el document d’aprovació inicial pel subíndex 3.

ACORDA:
Primer.- APROVAR PROVISIONALMENT la Modificació Puntual núm. 22 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
Segon.- ELEVAR l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, amb
la finalitat de que resolgui sobre la seva aprovació definitiva. “

ACTA DEL PLE

Atès el que disposen els art. 85 i ss. del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, modificat per la
Llei 3/2012, del 22 de febrer, i art. 117 i 118 del Decret 305/2006, de 18 de juliol,
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya 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

Número: 2020-0008 Data: 02/02/2021

L’arquitecte tècnic assessor municipal ha emès informe favorable de data 12 de
novembre de 2020.

https://llanca.eadministracio.cat/transparency/424b46ab-ff1f-4ae2-8613c1ba4b5cfd24/

1.5 SERVEI D'INTERIOR. Conveni de col·laboració entre el Servei català de trànsit i
l'Ajuntament de Llançà sobre l'assumpció de les facultats de denúncia i sanció per
infraccions a normes de circulació
Favorable

L'Alcalde llegeix el text del dictamen.
Per unanimitat, s'aprova:

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Codi Validació: 97XKDXYYDLFFK4XXGMM94QWRL | Verificació: https://llanca.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 16 de 37

Es pot consultar l’enregistrament del vídeo, les deliberacions i les votacions, en els
minuts 01:26:40 a 01:32:05, en el següent enllaç:

“ L’Ajuntament de Llançà i el Servei Català de Trànsit, en data 4 d’octubre de 2020,

van formalitzar el conveni de col·laboració per a l’assumpció de la facultat de
denúncia i sanció per infraccions a normes de circulació en vies urbanes, conveni
que resta vigent en l’actualitat.

a) de la facultat de denúncia per part del cos de Mossos d'Esquadra, de les
infraccions contingudes al catàleg d'infraccions del Servei Català de Trànsit,
d'acord amb la legislació vigent en aquesta matèria, que presenciïn en vies
urbanes, sens perjudici de la competència de la policia local. Aquestes
denúncies tenen caràcter d'obligatòries, d'acord amb l'article 87.1 de la Llei
sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària.
b) de les competències sancionadores de l'alcalde/essa en vies urbanes per
part del/de la director/a del Servei Català de Trànsit, pel que fa a les
denúncies a què es refereix l'apartat anterior, d'acord amb l'article 11.4 de la
Llei 14/1997, de 24 de desembre, de creació del Servei Català de Trànsit.
El Cap de prefectura de la Policia Local de l’Ajuntament de Llançà ha emès informe
favorable a la renovació del conveni i ha fet constar que al punt 3.3 del Protocol de
coordinació operativa en matèria de transit entre la Policia Local de Llançà i el Cos
de Mossos d’Esquadra, signat en data 5 de juny de 2006, ja s’establia que “segons
conveni de col·laboració entre el Departament de Governació de la Generalitat de
Catalunya i l’Ajuntament de Llançà sobre l’assumpció de les facultats de denuncia i
sanció per infraccions de trànsit en vies urbanes, signat el 22 de juliol de 1999, el
Cos de MMEE està facultat per denunciar en les vies urbanes a la població de
Llançà.
De conformitat amb el que disposa l’art. 22.2.g) de la Llei 7/1985 de Bases de
règim Local, l’art. 52 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el
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De conformitat amb el contingut del conveni, aquest és subscriu pel termini de
quatre anys, prorrogables, i té per objecte regular els termes de la col·laboració en
matèria d'infraccions de normes de circulació entre el Servei Català de Trànsit i
l'Ajuntament de Llançà pel que fa a l'assumpció:

ACTA DEL PLE

El Servei Català de Trànsit, en data 30 de setembre de 2020, va enviar la proposta
del nou text del conveni de col·laboració entre el Servei català de trànsit i
l'Ajuntament de Llançà sobre l'assumpció de les facultats de denúncia i sanció per
infraccions a normes de circulació en vies urbanes, i que consta a l’expedient.

Número: 2020-0008 Data: 02/02/2021

En data 21 de setembre de 2020, mitjançant RE 2020-E-RC-2342, el Servei Català
de transit va posar en coneixement de l’Ajuntament que, conseqüència de l’entrada
en vigor de les exigències de temporalitat dels convenis que incorpora la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, el conveni anteriorment
esmentat restarà automàticament extingit el proper dia 2 d’octubre de 2020. De la
mateixa manera, ens informa que si la voluntat de l’Ajuntament és subscriure un
nou conveni pel mateix concepte, s’haurà de notificar el corresponent acord de Ple
que aprovi aquesta voluntat.

Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 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.- SUBSCRIURE el conveni de col·laboració entre el Servei català de trànsit
i l'Ajuntament de Llançà sobre l'assumpció de les facultats de denúncia i sanció per
infraccions a normes de circulació en vies urbanes, pel termini de quatre anys des
de la seva signatura i amb possibilitat de pròrroga.
Segon.- NOTIFICAR el present acord al Servei Català de Trànsit i a la Prefectura
de la Policia Local de Llançà.

https://llanca.eadministracio.cat/transparency/424b46ab-ff1f-4ae2-8613c1ba4b5cfd24/

2.5 BENESTAR ANIMAL. Delegar a la Diputació de Girona la tramitació dels
expedients sancionadors per a infraccions en matèria de gossos potencialment
perillosos i protecció d'animals
Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

La Regidora de l'Àrea, Sra. Núria Escarpanter, llegeix el text del dictamen i
l'explica.
(...)
Per unanimitat, s'aprova:
“ La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, (en endavant

LRBRL), article 36.1.b) i f), atribueix a les diputacions la competència, entre
d’altres, d’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, així
com la prestació dels serveis de gestió de la recaptació tributària, en període
voluntari i executiu. En el mateix sentit, l’article 141.1.d) Llei 40/2015, d'1 d'octubre,
de règim jurídic del Sector Públic, estableix que les administracions públiques
prestaran en l'àmbit propi, l'assistència que les altres administracions poguessin
sol·licitar per a l'eficaç exercici de les seves competències.
En matèria de tributs de les entitats locals i restants ingressos de Dret públic que
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Favorable

ACTA DEL PLE

Es pot consultar l’enregistrament del vídeo, les deliberacions i les votacions, en els
minuts 01:32:15 a 01:33:30, en el següent enllaç:

Número: 2020-0008 Data: 02/02/2021

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

La complexitat tècnica que comporta l’exercici d’aquestes facultats i la gran
importància que un adequat exercici de les mateixes té de cara a la bona marxa de
la gestió econòmica d’aquest municipi, aconsella la utilització dels esmentats
mecanismes de delegació previstos en la legislació.
Es considera doncs necessari adoptar un acord que concreti les delegacions que
es volen realitzar per part de l’Ajuntament a la Diputació de Girona, i que aquesta
realitzarà mitjançant XALOC, Organisme Autònom de Gestió Tributària.
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament, i després del corresponent debat, amb la
majoria exigida a l’article 47.2 de la LRBRL en la redacció donada per la Llei
57/2003,
ACORDA:
Primer.- Delegar a la Diputació de Girona, a l’empara del que preveu l’article 7.1
del TRLRHL, i d’acord amb les funcions i les condicions relacionades al document
que s’incorpora al present acord com a Annex I, les facultats que a continuació
s’especifiquen:

Número: 2020-0008 Data: 02/02/2021

A més, aquesta Diputació a través del seu Organisme autònom també pot exercir
les competències sancionadores, per delegació de l'òrgan competent dels
municipis, relatives a la instrucció i resolució dels expedients sancionadors
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La complexitat de la instrucció dels expedients sancionadors per infraccions a les
Ordenances
Municipals
i normatives sectorials de competència municipal
comporta, una necessària especialització tècnica tant en la gestió i impuls del
procediment sancionador, com en la recaptació, en període voluntari i executiu, de
les sancions o multes imposades i aconsellen la utilització de fórmules que
permetin un eficaç i adequat exercici de les facultats esmentades, dins dels
sistemes que per a aquest fi preveu la normativa local aplicable.
La Diputació Provincial de Girona, a través de l'Organisme Autònom Local XALOC,
com a ens instrumental d'aquesta, ve prestant el servei de gestió i recaptació de
multes
per
infraccions
a
les
Ordenances
Municipals
i normatives sectorials de competència municipal, d'aquells municipis que han
considerat convenient delegar les citades competències, en virtut del que
s'estableix en l'art. 7 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el
text refós de les Hisendes Locals, i en l'article 106.3 de la Llei 7/1985 de Bases de
Règim Local, segons els quals pot efectuar-se no sols la delegació en matèria
tributària, sinó també de les facultats de recaptació de qualssevol altres ingressos
de dret públic.

ACTA DEL PLE

els correspongui, l’article 7 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, (en endavant
TRLRHL), concreta aquesta assistència disposant que les entitats locals podran
delegar en altres entitats locals, en el territori de les quals estiguin integrades, les
facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs i dels restants
ingressos de Dret públic que la mateixa Llei els atribueix.

TIPUS D'INGRÉS

GESTIÓ

RECAPTACIÓ
Voluntària Executiva

Expedients
sancionadors
de
competència municipal per infraccions
a les següents matèries:
-

Gossos considerats
potencialment perillosos .

x

x

x

Protecció d'animals.

Segon. La present delegació romandrà vigent fins que no es REVOQUI la
competència conferida per part de l’Ens delegant o per renuncia de la Diputació de
Girona tot respectant el que es recull 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 (BOP de Girona núm. 135 de 15 de juliol de 2020).
Tercer. La prestació dels serveis que es derivin de la delegació que contempla el
present acord comportarà una compensació econòmica que consistirà en el
pagament dels imports especificats en cada moment a l’Ordenança Fiscal vigent de
prestació de serveis encomanats a XALOC, de la Diputació de Girona.
Quart. Per a realitzar i executar les funcions delegades, la Diputació de Girona
s’ajustarà a la normativa general aplicable, així com a la seva normativa interna, en
virtut del que preveu l’article 7.3 del TRLRHL, i de les seves pròpies facultats
d’autoorganització per a la gestió dels serveis atribuïts.
Cinquè. Aprovar conforme la delegació es regeix 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 vigent en cada moment.
Sisè.- Notificar el present acord a la Diputació de Girona perquè efectuï
l’acceptació de la delegació conferida.
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En tot cas serà XALOC qui determinarà, mitjançant instruccions escrites, els nexes i
traspassos d’informació entre els sistemes d’ambdues institucions de conformitat
amb l’establert al Pla de 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 aprovat pel Consell Rector en data 7 de juliol de 2020 (BOP de Girona núm.
135 de 15 de juliol de 2020).

ACTA DEL PLE

La Diputació de Girona exercirà les funcions delegades per mitjà de XALOC,
l’organisme autònom creat a tal efecte.

Número: 2020-0008 Data: 02/02/2021

L’esmentada delegació suposa l’ampliació de l’acceptada pel Ple de la Diputació de
22 de desembre de 2009.

Setè.- La Diputació de Girona, una vegada hagi acceptat la delegació que s’atorga,
publicarà el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Girona i al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya per a general coneixement, en compliment
d’allò que disposa l’article 7.2 del TRLRHL.”
Es pot consultar l’enregistrament del vídeo, les deliberacions i les votacions, en els
minuts 01:33:40 a 01:36:15, en el següent enllaç:
https://llanca.eadministracio.cat/transparency/424b46ab-ff1f-4ae2-8613c1ba4b5cfd24/

La Regidora de l'Àrea, Sra. Núria Escarpanter, llegeix el text del dictamen i
l'explica.
Per unanimitat, s'aprova :
“ Durant el transcurs del procediment per l’aprovació de la Modificació de

l’Ordenança de tinença d’animals de Llançà, aprovada inicialment en data 3
d’agost de 2020 i publicada al Butlletí Oficial de la Província de Girona el 30 de
setembre de 2020 (núm. 6787), es va aprovar la llei 5/2020, del 29 d'abril, de
mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de
l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient, on l’article 141 i
142 modifica la quantia de les sancions contingudes en el text refós de la Llei de
protecció dels animals i la Llei 10/1999 de tinença de gossos considerats
potencialment perillosos.
Donada la recent publicació d’ambdós textos legislatius reguladors d’aquesta
matèria, resulta imprescindible adaptar la normativa municipal als barems
sancionadors estipulats enguany i que afecten directament la imposició de
sancions en aquesta matèria.
Els Serveis Jurídics municipals han adaptat el text de l’Ordenança de tinença
d’animals domèstics del municipi, recentment aprovada, per adaptar-la a les noves
quanties sancionadores imposades per la llei estatal.
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
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Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA DEL PLE

Favorable

Número: 2020-0008 Data: 02/02/2021

2.5 BENESTAR ANIMAL. Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança de
tinença d’animals domèstics del municipi

d'abril, aquest Ple de la Corporació
ACORDA:

Es pot consultar l’enregistrament del vídeo, les deliberacions i les votacions, en els
minuts 01:36:20 a 01:38:30, en el següent enllaç:
https://llanca.eadministracio.cat/transparency/424b46ab-ff1f-4ae2-8613c1ba4b5cfd24/

2.6 PARTICIPACIÓ CIUTADANA Expedient 2351/2020. Aprovació del Reglament i
aprovació de la Creació del Consell de barris de Llançà
Favorable

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

La Regidora de l'Àrea, Sra. Núria Escarpanter, llegeix el text del dictamen amb les
esmenes proposades pel grup municipal d'Esquerra Republicana de Llançà.
(...)
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:
Els Consells de Barris són òrgans de participació sectorial de caràcter consultiu,
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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.”

ACTA DEL PLE

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.

Número: 2020-0008 Data: 02/02/2021

Primer.- APROVAR inicialment Modificació de l’Ordenança de tinença d’animals
domèstics del municipi de Llançà, de conformitat amb el text que figura a
l’expedient.

per assessorar l’Ajuntament en totes les matèries de competència municipal
mitjançant l’elaboració d’informes, propostes i qualsevol altre tipus d’aportació i/o
recomanació d’interès de millora dels barris.
Amb la voluntat de regular el seu funcionament s’ha d’aprovar un reglament que
contingui els principis generals pels quals s’hauran de regir els consells territorials i
general de barris de Llançà.
S’ha redactat el text del reglament d’acord amb els principis de necessitat, eficàcia,
proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència, i eficiència, de conformitat amb
l'article 129.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú
de les Administracions Públiques.

Aquest Ple de l'Ajuntament ACORDA:

Número: 2020-0008 Data: 02/02/2021

Vist el que disposen els articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local,178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, respecte de l’aprovació de reglaments, i l'article 130.1 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, en relació amb l'article 62.2 del Text
refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i amb l'article 22.2.q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, respecte de l'establiment de Consells
Sectorials.

ACTA DEL PLE

Per part de Secretaria s’ha emès informe en relació amb el procediment i la
legislació aplicable per a aprovar el reglament municipal, i per a la creació dels
respectius consells.

Segon.- APROVAR la creació del Consell General de Barris de Llançà, del qual, en
representació del Consistori en formaran part:
President: Sr. Francesc Guisset i Lagresa.
Vicepresidenta: Sra. Núria Escarpanter i Olivet
Vocals: En representació dels partits polítics del Consistori:
Pel PSC : Sílvia Barris i Roca
Per JxLL: Sònia Sarola i Vila
Per ERC: Guillem Cusí i Batlle
Per APL: Claudio Grande i Hernández
Tercer.- APROVAR la creació dels següents Consells Territorials de Barris:
1.- Consell Territorial de La Vila
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Primer.- APROVAR inicialment el Reglament d’organització i funcionament dels
Consells de Barris de Llançà.

2.- Consell Territorial de La Bateria
3.- Consell Territorial d’El Port de Llançà
4.- Consell Territorial de Setcases
5.- Consell Territorial de Valleta
6.- Consell Territorial de Sant Genís
7.- Consell Territorial de Grifeu
8.- Consell Territorial de Cap de Ras
9.- Consell Territorial de Les Carboneres – Farella – Tonyines
10.- Consell Territorial de Cau del Llop – Fener
11.- Consell Territorial del Sol no urbanitzable.
En representació del Consistori en formaran part:

Maria Solé
Simón Calsina
Simón Calsina
Simón Calsina
Neus Ferré
Maria Solé
Guillem Cusí
Guillem Cusí
Neus Ferré
Maria Solé
Guillem Cusí

Per APL: Claudio Grande i Hernández
Quart.- Sotmetre a informació pública el text del reglament per un termini de trenta
dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, i en el e-tauler del web municipal, perquè es
pugui examinar l’expedient i formular les reclamacions i suggeriments que estimin
pertinents.
De no presentar-se reclamacions o suggeriments en l’esmentat termini, es
considerarà aprovat definitivament sense necessitat d’acord exprés pel Ple, i es
procedirà a la publicació del text íntegre del Reglament en el Butlletí Oficial de la
Província de Girona, en el tauler d’anuncis municipal i s’anunciarà en el DOGC la
referència del BOP en què s’hagi publicat íntegrament.

Número: 2020-0008 Data: 02/02/2021

1.- Consell Territorial de La Vila
2.- Consell Territorial de La Bateria
3.- Consell Territorial d’El Port de Llançà
4.- Consell Territorial de Setcases
5.- Consell Territorial de Valleta
6.- Consell Territorial de Sant Genís
7.- Consell Territorial de Grifeu
8.- Consell Territorial de Cap de Ras
9.- Consell T. de Les Carboneres – Farella – Tonyines
10.- Consell Territorial de Cau del Llop – Fener
11.- Consell Territorial del Sol no urbanitzable
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Pel PSC : Sílvia Barris i Roca
Per JxLL: Sònia Sarola i Vila
Per ERC: Guillem Cusí, Neus Ferré, Simón Calsina i Maria Solé amb la següent
distribució

ACTA DEL PLE

President: Sr. Francesc Guisset i Lagresa.
Vicepresidenta: Sra. Núria Escarpanter i Olivet
Vocals: En representació dels partits polítics del Consistori:

Cinquè.- Facultar al Sr. Alcalde-President per a l’execució del present acord.
Es pot consultar l’enregistrament del vídeo, les deliberacions i les votacions, en els
minuts 01:38:38 a 02:05:40, en el següent enllaç:
https://llanca.eadministracio.cat/transparency/424b46ab-ff1f-4ae2-8613c1ba4b5cfd24/

4.4. SERVEI D'ESPORTS. Exp.490/2020. Aprovació de l'Estudi viabilitat de les
instal.lacions de pàdel a la zona esportiva Les Esplanes - actuacions preparatòries
contracte concessió d'obres
Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en sessió del 20 de març de 2018
va aprovar definitivament la Modificació Puntual núm. 19 del PGOU de Llançà, per
regular els sistemes d’equipaments esportius de la zona anomenada les Esplanes,
en sessió de data 20 de juny de 2018 va donar conformitat al Text refós aportat per
l’Ajuntament i en va ordenar la publicació, la qual consta en el DOGC núm. 7666
de data 19 de juliol de 2018.
L’empresa Pàdel Llançà, S.L. aporta Estudi de viabilitat per noves instal·lacions de
Pàdel a la zona esportiva Les Esplanes, redactat per Lluís Noguer i Brugat, i Estudi
de seguretat i salut per Joan Coll i Castelló.

ACTA DEL PLE

El Regidor de l'Àrea, Sr. Stephane Juanola, llegeix el text del dictamen.
(...)
Per unanimitat, s'aprova:

Número: 2020-0008 Data: 02/02/2021

Favorable

L’art. 247.5 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic
(LCSP), admet la iniciativa privada en la presentació d’estudis de viabilitat
d’eventuals concessions.
Per Decret d’Alcaldia núm. 1177 de data 24 de setembre de 2020, es va resoldre
sotmetre a informació pública l’Estudi de viabilitat per noves instal·lacions de Pàdel
a la zona esportiva de Llançà, aportat per iniciativa privada de l’empresa Pàdel
Llançà, S.L., mitjançant anunci al Tauler d’edictes electrònic municipal, i publicat en
el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 6940 de data 5 d’octubre de 2020,
per tal que en el termini d’un mes es formulessin les al·legacions que es
consideressin oportunes.
Consta a l’expedient certificació de secretaria, fent constar que no s’han formulat
al·legacions durant el termini establert.
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Els terrenys on es proposa la instal·lació són terrenys de propietat municipal.

L’Estudi de viabilitat és part integrant de les actuacions preparatòries del contracte
de concessió d’obres.
L’enginyer tècnic municipal ha emès informe fent constar que l’Estudi de viabilitat
aportat és suficient i idoni ja que reuneix els requisits mínims assenyalats a l’art.
247.2 de la LCSP.

D’acord amb el que disposa l’art. 247.7, i Disposició Addicional Segona de la Llei
9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es
traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, el Ple de
l'Ajuntament

Primer.- APROVAR definitivament l’Estudi de viabilitat promogut per part de Pàdel
Llançà, S.L., i redactat per Lluís Noguer i Brugat, i Estudi de seguretat i salut per
Joan Coll i Castelló, i com a actuacions prèvies del contracte de concessió d’obres
per instal·lacions de Pàdel a la zona esportiva Les Esplanes.
Segon.- DISPOSAR la publicació de l’Estudi de viabilitat al Perfil del contactant.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a l’interessat.”

ACTA DEL PLE

ACORDA:

Número: 2020-0008 Data: 02/02/2021

Per la intervenció municipal s’ha emès informe sobre el percentatge que suposa la
contractació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent, a l’efecte
de determinar l’òrgan competent per contractar, que per la durada d’anys de la
concessió serà el Ple, i per Secretaria s’ha informat del procediment a seguir.

https://llanca.eadministracio.cat/transparency/424b46ab-ff1f-4ae2-8613c1ba4b5cfd24/

B) ACTIVITAT DE CONTROL

Expedient 2381/2020. Moció per reclamar una aturada dels desnonaments mentre
duri la pandèmia
Favorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 6, En contra: 0, Abstencions: 4,
Absents: 0
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Es pot consultar l’enregistrament del vídeo, les deliberacions i les votacions, en els
minuts 02:05:45 a 02:12:05, en el següent enllaç:

El portaveu del grup municipal d'Esquerra Republicana de Llançà, Sr. Guillem Cusi,
presenta la Moció per reclamar aturar els desnonaments mentre duri la pandèmia

La realitat és, però, que el degoteig de desnonaments ha estat constant i sembla
que la pròrroga vigent no és suficient per cobrir totes les situacions, i deixa fora les
persones en vulnerabilitat pre-COVID i aquelles persones en vulnerabilitat
sobrevinguda no demostrable, a banda de curta en el termini, ja que només arriba
a 31 gener de 2021. Sembla evident doncs que la moratòria decretada pel Govern
de l’Estat Espanyol no és una mesura efectiva tenint en compte que els
desnonaments a causa de la COVID-19 tenen un procés judicial llarg que va més
enllà de l’horitzó temporal marcat. La paralització temporal dels desnonaments ha
estat més relacionada amb la paralització de l’activitat dels jutjats, que amb els
efectes de la moratòria decretada pel Govern de l’Estat Espanyol.
El govern català, malgrat no tenir les competències plenes en aquesta matèria, ha
decidit impulsar una sèrie de mesures i decrets per protegir les famílies més
vulnerables i davant la inacció del govern espanyol. A banda de la Llei de contenció
de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge, aprovada recentment,
aquesta setmana el govern català ha aprovat un decret llei urgent per frenar els
desnonaments de grans tenidors. Un decret que vol reforçar la protecció dels
col·lectius més vulnerables davant possibles desnonaments mentre duri l’estat
d’alarma o estigui en vigor qualsevol altra restricció de mobilitat per motius

Codi Validació: 97XKDXYYDLFFK4XXGMM94QWRL | Verificació: https://llanca.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 27 de 37

El passat abril, amb l’aprovació de l’estat d’alarma, va entrar el vigor el Reial decret
Llei 11/2020, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic
i social de la COVID-19, que decretava una moratòria en els desnonaments de
persones i unitats familiars en situació de vulnerabilitat a causa dels efectes de la
pandèmia, mesures que en part es van ampliar fins al juliol. En el cas concret dels
desnonaments, a final de setembre es va aprovar una nova pròrroga de la
prohibició de desnonament per impagament fruit d’una disminució d’ingressos
durant la pandèmia, i que acrediti la situació de vulnerabilitat sobrevinguda.

ACTA DEL PLE

Una situació que s’ha agreujat arran de la crisi provocada per la pandèmia de la
Covid-19, augmentant la gravetat de l’emergència habitacional, on moltes famílies
han vist reduïts els seus ingressos exponencialment i les ajudes extraordinàries
públiques han estat insuficients per donar resposta a les situacions d’exclusió
habitacional que s’han vist abocades. Una situació que ha portat moltes famílies a
haver de destinar més del 50% del seu salari al lloguer, una situació insostenible.

Número: 2020-0008 Data: 02/02/2021

L’accés a l’habitatge és un dels reptes més grans que tenim al davant i a la que
hem de donar resposta com a administracions. Venim patint una crisi d’accés des
de 2008, que lluny de solucionar-se, s’ha cronificat els darrers any, en bona part
per l’increment del preu del lloguer, ja que la major part del parc d’immobles està
en mans de grans propietaris i bancs, a qui ja pertoca que els exigim el retorn dels
diners amb què els vam rescatar el 2008.

sanitaris. I per aquest motiu decreta la inadmissió a tràmit i l’aturada dels
procediments de desnonament en què no s’hagi acreditat l’oferiment d’un lloguer
social. Una mesura que reforça l’obligació vigent establerta per llei d’oferir un
lloguer social abans del desnonament.
Des del món local no podem tolerar més excuses davant els centenars de famílies
vulnerables expulsades de casa seva sense una alternativa. Cal, doncs, accions
valentes de qui té la capacitat per fer-ho, per aturar els desnonaments i buscar
alternatives per protegir les famílies més vulnerables que són els que més pateixen
la crisi social i política derivada de la pandèmia de la covid19. Garantir el dret a un
habitatge digne no va en contra del propietari sinó que garanteix la millora de les
condicions de l’habitatge.

TERCER. Instar al Govern espanyol a modificar la Llei 1/2000, de 7 de gener,
d’Enjuiciamiento Civil, per tal d’inadmetre a tràmit les noves demandes, la
suspensió de les demandes en curs, i la interrupció dels llançaments de grans
tenidors que no acreditin l’oferta de lloguer social prèvia.
QUART. Traslladar aquests acords al Govern espanyol i als grups parlamentaris
del Congrés dels Diputats.
(...)

Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde per manifestar que han introduït unes
esmenes, que llegeix, a la Moció.
Es procedeix a la votació d'introduir les esmenes proposades, amb el resultat de
sis vots a favor, dels grups municipals PSC-CP i Junts per LLançà; tres vots en
contra, del grup municipal d'Esquerra; i una abstenció, del grup municipal d'APL.
Per tant, s’aprova la introducció de les esmenes, i es passa a la votació de la
Moció amb les esmenes, amb el contingut literal següent:
MOCIÓ PER RECLAMAR UNA ATURADA DELS DESNONAMENTS MENTRE

Número: 2020-0008 Data: 02/02/2021

SEGON. Instar al Govern espanyol a aturar l’execució de llançaments de
desnonaments eliminant el requisit d’acreditació de vulnerabilitat sobrevinguda a la
moratòria aprovada, així com la seva ampliació temporal, com a mínim fins que la
situació d’emergència sanitària s’acabi.
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PRIMER. Mostrar el suport d’aquest consistori al Decret llei 37/2020, de 3 de
novembre, de reforç de la protecció del dret a l'habitatge davant els efectes de la
pandèmia de la COVID-19 aprovat pel Govern català, i demanar als jutges que
l’apliquin fins que el Govern espanyol no realitzi allò instat en els punts següents
d’aquesta moció.

ACTA DEL PLE

Per tot això el grup municipal d’ERC-AM Llançà, proposem l’aprovació dels
següents acords:

DURI LA PANDÈMIA (ESMENADA)
L’accés a l’habitatge és un dels reptes més grans que tenim al davant i a la que
hem de donar resposta com a administracions. Venim patint una crisi d’accés des
de 2008, que lluny de solucionar-se, s’ha cronificat els darrers any, en bona part
per l’increment del preu del lloguer, ja que la major part del parc d’immobles està
en mans de grans propietaris i bancs, a qui ja pertoca que els exigim el retorn dels
diners amb què els vam rescatar el 2008.

El govern català, malgrat no tenir les competències plenes en aquesta matèria, ha
decidit impulsar una sèrie de mesures i decrets per protegir les famílies més
vulnerables i davant la inacció del govern espanyol. A banda de la Llei de contenció
de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge, aprovada recentment,
aquesta setmana el govern català ha aprovat un decret llei urgent per frenar els
desnonaments de grans tenidors. Un decret que vol reforçar la protecció dels
col·lectius més vulnerables davant possibles desnonaments mentre duri l’estat
d’alarma o estigui en vigor qualsevol altra restricció de mobilitat per motius
sanitaris. I per aquest motiu decreta la inadmissió a tràmit i l’aturada dels
procediments de desnonament en què no s’hagi acreditat l’oferiment d’un lloguer
social. Una mesura que reforça l’obligació vigent establerta per llei d’oferir un
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La realitat és, però, que el degoteig de desnonaments ha estat constant i sembla
que la pròrroga vigent no és suficient per cobrir totes les situacions, i deixa fora les
persones en vulnerabilitat pre-COVID i aquelles persones en vulnerabilitat
sobrevinguda no demostrable, a banda de curta en el termini, ja que només arriba
a 31 gener de 2021. Sembla evident doncs que la moratòria decretada pel Govern
de l’Estat Espanyol no és una mesura efectiva tenint en compte que els
desnonaments a causa de la COVID-19 tenen un procés judicial llarg que va més
enllà de l’horitzó temporal marcat. La paralització temporal dels desnonaments ha
estat més relacionada amb la paralització de l’activitat dels jutjats, que amb els
efectes de la moratòria decretada pel Govern de l’Estat Espanyol.
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El passat abril, amb l’aprovació de l’estat d’alarma, va entrar el vigor el Reial decret
Llei 11/2020, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic
i social de la COVID-19, que decretava una moratòria en els desnonaments de
persones i unitats familiars en situació de vulnerabilitat a causa dels efectes de la
pandèmia, mesures que en part es van ampliar fins al juliol. En el cas concret dels
desnonaments, a final de setembre es va aprovar una nova pròrroga de la
prohibició de desnonament per impagament fruit d’una disminució d’ingressos
durant la pandèmia, i que acrediti la situació de vulnerabilitat sobrevinguda.

ACTA DEL PLE

Una situació que s’ha agreujat arran de la crisi provocada per la pandèmia de la
Covid-19, augmentant la gravetat de l’emergència habitacional, on moltes famílies
han vist reduïts els seus ingressos exponencialment i les ajudes extraordinàries
públiques han estat insuficients per donar resposta a les situacions d’exclusió
habitacional que s’han vist abocades. Una situació que ha portat moltes famílies a
haver de destinar més del 50% del seu salari al lloguer, una situació insostenible.

lloguer social abans del desnonament.
Des del món local no podem tolerar més excuses davant els centenars de famílies
vulnerables expulsades de casa seva sense una alternativa. Cal, doncs, accions
valentes de qui té la capacitat per fer-ho, per aturar els desnonaments i buscar
alternatives per protegir les famílies més vulnerables que són els que més pateixen
la crisi social i política derivada de la pandèmia de la covid19. Garantir el dret a un
habitatge digne no va en contra del propietari sinó que garanteix la millora de les
condicions de l’habitatge.

TERCER. Instar al Govern espanyol a modificar la Llei1/2000, de 7 de gener,
d’Enjuiciamiento Civil, per tal d’inadmetre a tràmit les noves demandes, la
suspensió de les demandes en curs, i la interrupció dels llançaments de grans
tenidors que no acreditin l’oferta de lloguer social prèvia.
QUART. Traslladar aquests acords al Govern espanyol i als grups parlamentaris
del Congrés dels Diputats.
Es pot consultar l’enregistrament del vídeo, les deliberacions i les votacions, en els
minuts 02:12:20 a 02:25:40, en el següent enllaç:
https://llanca.eadministracio.cat/transparency/424b46ab-ff1f-4ae2-8613c1ba4b5cfd24/

Expedient 2382/2020. Moció amb motiu del 25 de Novembre, Dia internacional contra
la violència envers les dones
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
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SEGON. Instar al Govern espanyol, mitjançant l’aprovació de la legislació pertinent
i amb la corresponent reserva i dotació en els Pressupostos Generals de l’Estat,
per tal que es puguin evitar, i en el seu cas, aturar l’execució de llançaments de
desnonaments eliminant el requisit d’acreditació de vulnerabilitat sobrevinguda a la
moratòria aprovada, així com la seva ampliació temporal, com a mínim fins que la
situació d’emergència sanitària s’acabi.

ACTA DEL PLE

PRIMER. Mostrar el suport d’aquest Consistori al Decret llei 37/2020, de 3 de
novembre, de reforç de la protecció del dret a l'habitatge davant els efectes de la
pandèmia de la COVID-19 aprovat pel Govern català, per tal que sigui aplicat, sota
la seva garantia d’independència judicial, pels Tribunals de Justícia, i fins que el
Govern espanyol no realitzi allò instat en els punts següents d’aquesta moció.
Comunicar al Consejo General del Poder Judicial, el contingut de la present Moció.
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Per tot això, amb sis vots a favor, dels grups municipals PSC-CP i Junts per
Llançà; i quatre abstencions, dels grups municipals d'Esquerra Republicana de
Llançà i Alternativa per Llançà, el Ple de l'Ajuntament acorda:

La Regidora Sra. Maria Solé del grup municipal d'Esquerra Republicana de Llançà
presenta la Moció amb motiu del 25 de novembre, Dia internacional contra la
violència envers les Dones.
L'Alcalde manifesta que la Regidora de Família i Dona, ha proposat una esmena al
text de la Moció.
El portaveu d'Esquerra, indica que procediria votar la introducció de l'esmena i
posteriorment la votació de la Moció esmenada.

Aquestes violències són fruit del patriarcat, sistema social que situa a l’home en
una posició dominant i superior envers les dones. Cal deconstruir la nostra societat
per poder superar les desigualtats i crear noves formes de relació basades en la
llibertat i la igualtat.
En els últims anys hem pres consciència i ens hem anat dotant d'instruments
pioners; com la Llei catalana 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar
la violència masclista, i d'instruments judicials, d'anàlisis i protocols d'atenció
especialitzada. Malgrat això, el nombre d'assassinats masclistes creix cada any.
Aquest any, aquest any anòmal, s’han produït 13 feminicidis als Països Catalans i
no cessa. En aquest context de pandèmia, les violències masclistes s’han
invisibilitat més que mai i les dones s’han trobat confinades amb el seu agressor.
Ens cal abordar de manera prioritària les violències envers les dones mitjançant la
implementació de polítiques públiques preventives que actuïn sobre les
discriminacions i vulneracions dels drets humans de les dones, en concret i de
totes les persones, sigui quina sigui la seva identitat de gènere, en general. És
necessari sumar esforços i crear dinàmiques de treball cooperatiu que ens
permetin crear conjuntament sistemes innovadors per erradicar definitivament la
violència masclista que representa una greu vulneració dels drets humans i
atempta contra la llibertat individual i la igualtat efectiva entre dones i homes.
Volem municipis lliures de violències masclistes.
Per tot això, sense que representi incrementar la despesa prevista en el
Pressupost municipal, Ple de l'Ajuntament per unanimitat adopta els següents
acords:

ACTA DEL PLE

La violència contra les dones és una realitat persistent i cruenta que es manifesta
de formes diverses (sexual, econòmica, psicològica i simbòlica, entre d’altres).
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Moció amb motiu del 25 de Novembre, Dia internacional contra la violència envers
les dones (esmenada)

Número: 2020-0008 Data: 02/02/2021

Es procedeix a la votació d'introduir les esmenes proposades, amb el resultat de
sis vots a favor, dels grups municipals PSC-CP i Junts per LLançà; tres vots en
contra, del grup municipal d'Esquerra; i una abstenció, del grup municipal d'APL.
Per tant, s’aprova la introducció de les esmenes, i es passa a la votació de la
Moció amb les esmenes, amb el contingut literal següent:

Primer. Condemnar els feminicidis i totes les expressions de les violències
masclistes manifestant el compromís de treballar per fer del nostre municipi un
espai lliure de violència masclista, dissenyant instruments específics per a la
prevenció i la sensibilització en igualtat que ataqui des de l’origen la cultura
patriarcal que atempta contra la vida i els drets de les dones.
Segon. Elaborar un informe d’impacte de la Covid-19 envers les violències
masclistes a nivell municipal.
Tercer. Impulsar els recursos d’atenció i prevenció (com els SIE i els SIAD) i
garantir l’habitatge de lloguer social.

Es pot consultar l’enregistrament del vídeo, les deliberacions i les votacions, en els
minuts 02:26:50 a 02:32:30, en el següent enllaç:
https://llanca.eadministracio.cat/transparency/424b46ab-ff1f-4ae2-8613c1ba4b5cfd24/

C) ASSUMPTES URGENTS
1.- Expedient 2380/2020. Moció d'Esquerra Republicana de Llançà per aplicar un
recàrrec a l’IBI als habitatges desocupats permanents i la creació del cens
d’habitatges desocupats que permeti aquesta regulació.
2.- Expedient 2384/2020. Moció d'Esquerra Republicana de Llançà per instar al
govern municipal a aplicar, de forma urgent, un Pla d’ajudes integral per al sector de
l’hostaleria de Llançà, i ajudes per altres sectors afectats per les noves restriccions.
3.- Expedient 2386/2020. Moció d'Esquerra Republicana de Llançà : Aprovació inicial
del Reglament regulador de la participació dels regidors i grups municipals ens els
òrgans d'informació i difusió municipal de l’Ajuntament de Llançà.

Intervé l’Alcalde dient que els assumptes que ha presentat el grup d’Esquerra, ja es
varen tractar en Comissió Informativa, on es va explicar que el govern està
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Sisè. Manifestar el compromís per erradicar i actuar amb determinació contra
qualsevol manifestació sexista i estereotipada a les activitats i espais culturals i
d’oci que rebin el suport de l’Ajuntament.

ACTA DEL PLE

Cinquè. Instar els organismes i institucions supramunicipals a vetllar per la igualtat
d’oportunitats des de la perspectiva de gènere i la protecció de les dones i els
infants en casos de violència masclista.

Número: 2020-0008 Data: 02/02/2021

Quart. Garantir la formació especialitzada en perspectiva de gènere dels i les
professionals que intervenen en els circuits de la violència masclista.

disposat a debatre’ls però que ara no té els elements suficients ja que contenen
implicacions a nivell municipal i pressupostaris, hi ha polítiques que ja van en la
línia d’aquestes tres Mocions. Es va demanar a Esquerra posposar-les per poder
votar-les a favor i els reitera que ho reconsiderin, la voluntat és tirar-les endavant.
Aconsella no aprovar-les per via d’urgència ateses les implicacions, entén el seu
interès i els proposa que les converteixin en prec.

L’Alcalde conclou que vol que sigui un treball de tots els sectors així com del grup
municipal d’APL.

C) PRECS I PREGUNTES

Número: 2020-0008 Data: 02/02/2021

El Sr. Cusí diu que ho reconsidera perquè l’Alcalde ja ha dit que es votarà la
urgència d’inclusió i votaran en contra. Retiren les Mocions com a assumptes
urgents per facilitar la feina ja que el govern té moltes ganes de debatre-les; no
trigaran a presentar-les i els demana que treballin profundament.
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L’Alcalde indica que aleshores es procedirà a votar la urgència d’incloure-les en
l’ordre del dia però no tindran el vot del govern per les implicacions
pressupostàries, es necessita un temps d’estudi i de detall, hi ha expedients en
informació pública prèvia a les aprovacions definitives, ja hi ha en marxa la segona
de les línies d’ajudes al comerç i a les famílies, no pot dir que el govern fuig de les
seves responsabilitats.

ACTA DEL PLE

Intervé el portaveu d’Esquerra, Sr. Guillem Cusí, manifestant que si hi hagués
voluntat de debatre-les no s’haurien d’haver votat en contra a la Comissió
Informativa. Ara han tingut gairebé dues setmanes per disposar dels elements que
hi mancaven; creu que tot està fonamentat i ben basat, es podia disposar de tots
els informes jurídics i d’Intervenció. Considera que no hi ha voluntat de debatre, no
ho faran en forma de prec, no retiren les mocions.

PRECS I PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM AL PLE ORDINARI
1. Pregunta que realitza la regidora Neus Ferré:
Per tal sigui respost per la regidoria pertinent.
Tal com ens va informar l’exregidor Juan José Serrán, s’ha finalitzat l’habilitació de
sala de plens per a la retransmissió i gravació d’aquest?
2. Pregunta que realitza la regidora Maria Solé:
Per tal sigui resposta per la regidoria pertinent.
Quin format utilitzarà aquest govern per a l’entrega del guardons de les llances?
Com, quan i on es realitzarà la festa de les llances? I quins actes més s’han previst
per la festa major de Sant Vicenç?

Per tal sigui respost per la regidoria pertinent.
En altre sessió plenària es va preguntar sobre els cartells/senyals informatius que
indicaven sobre les sancions de no recollir els excrements dels gossos.
Està previst instal·lar aquests cartells/senyals? Quan i on?
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Per tal sigui respost per la regidoria pertinent.
Els ajuntaments podran fer ús dels seus romanents de tresoreria “sense límit” en
els anys 2020 i 2021 després que el govern espanyol hagi aprovat la suspensió de
les regles fiscals, de manera extraordinària.
De quina quantitat de romanent disposa aquest ajuntament a data d’avui?
A què o a quines inversions destinarà aquest ajuntament els romanents de
tresoreria?
4. Prec que realitza el regidor Guillem Cusí:

ACTA DEL PLE

3. Pregunta que realitza el regidor Guillem Cusí:

Per tal sigui respost per la regidoria pertinent.
El passat 16 de novembre es varen signar uns convenis amb l’Escola Pompeu
Fabra i l’IES Llançà, per la cessió gratuïta de dispositius Chromebooks.
Aquests dispositius podran ser usat pels alumnes en cas de confinament?
6. Pregunta que realitza la regidora Neus Ferré:
Per tal sigui respost per la regidoria pertinent.
Aquest grup va demanar que la seva aportació econòmica es destinés a la borsa
COVID d’aquest ajuntament, per ajudar a fer front a les diferents despeses
derivades d’aquesta.
Ens poden informar a que s’han destinat els cèntims de la Borsa?
Tanmateix, ens poden informar a què s’ha destinat l’aportació d’aquest grup?
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5. Pregunta que realitza la regidora Neus Ferré:

7. Prec que realitza la regidora Neus Ferré:
Per tal sigui respost per la regidoria pertinent.
Arrel de la pandèmia del covid-19, aquest Ajuntament va sol·licitar a la Direcció
General de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya una reducció del cànon de la
Casa Marly per la impossibilitat d’ús durant els mesos de confinament, però s’ha
concedint únicament un ajornament per un import del cànon de 28.602,13.-€ a
pagar en dos terminis durant l’exercici 2021 i 2022 (14.301,07 €/any).
Ha presentat recurs aquest ajuntament sobre la resolució de la Direcció General de
Patrimoni?
Es pot consultar l’enregistrament del vídeo i les deliberacions, en els minuts
02:49:10 a 03:15:00, en el següent enllaç:

1. Demanem si us plau contesta d’instàncies i temes pendents en plens
anteriors:
a) Instància sobre els arbres del carrer castellar 08/06/20
b) Instància sobre col·locació gel hidroalcohòlic als caixers 29/08/20
c) Instància sobre donar servei de wc als marxants, feta el 26/10/20, ens van
contestar el 12/11/20 que ho tindrien en compte. Es va dur a terme
finalment? Quan?
d) Sra. Sílvia Barris. Excel amb les hores que els treballadors de la brigada
inverteixen a Casa Marly per conèixer el cost real dels treballs realitzats.
e) Sra. Núria Escarpanter. La recaptació en € del reciclatge de Llançà.
2. A la Sra. Elsa Rodríguez, demanar-li si us plau el llistat de totes les activitats
de la seva regidoria previstes per aquest 2020 que no s’han pogut dur a
terme i el cost de cada una d’elles.
3. Hi ha zones de Llançà on és habitual veure a diari gossos sense lligar.
Quantes sancions s’han posat aquest any 2020? Quantes se n’han cobrat i
quin import? Es poden reforçar els controls?
4. La zona de l’estació està molt malmesa i és quasi impracticable per als
vianants, s’està treballant en trobar-hi solució?
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El portaveu del grup municipal d’Alternativa per Llançà, Sr. Claudio Grande, llegeix
els precs i les preguntes que segueixen:
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PRECS I PREGUNTES GRUP APL AL PLE DEL 14 DE DESEMBRE DE 2020

ACTA DEL PLE

https://llanca.eadministracio.cat/transparency/424b46ab-ff1f-4ae2-8613c1ba4b5cfd24/

5. Què signifiquen les marques dels arbres del carrer del pavelló?
6. Els pisos propietat de les entitats bancàries, paguen l’Ibi corresponent?
7. Ens agradaria que ens expliquessin com està el tema dels habitatges
ocupats, com ha evolucionat de l’estiu fins ara?
8. Quan disposarà tota la població de Llançà de la fibra òptica?
9. Cada quan es netegen els embornals? Quan es netejaran les voreres de
Llançà?

L’Alcalde dona la paraula als portaveus de cada grup municipal per felicitar les
festes:
Intervé el Sr. Grande, del grup d’Esquerra, desitjant-los un bon Nadal, que tinguin
bones festes en família i amb els amics, i que s’acabi aviat la pandèmia que afecta a
tots, que ens puguem divertir.
El Sr. Cusí, del grup d’Esquerra, desitja a tothom bones festes dins aquestes
estranyes circumstàncies, demanant seny i responsabilitat en aquests moments
crítics.
La Sra. Escarpanter, del grup Junts per Llançà, desitja als companys del govern i de
l’oposició bones festes; als llançanencs i les llançanenques que es mereixen en la
mesura del possible estar al costat de les famílies, amb els moments difícils i
complicats que ens toca viure, reitera els millors desitjos per a tothom i que el 2021
porti una mica de llum al que ens ha tocat viure aquest any.
Finalment l’Alcalde, en nom del grup PSC-CP, agraeix el Ple tan treballat, d’on
surten propostes interessant i aportacions treballades i que l’any vinent es
compleixin les expectatives, que amb la vacuna es puguin tornar a celebrar els plens
presencials i a tota la gent de Llançà, bones festes millors desitjos i que la mainada
sàpiga que els Reis Mags vindran també a Llançà.

I no havent més assumptes a tractar el Sr. President aixeca la sessió, de la qual,
com a Secretari, estenc la present Acta.
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Es pot consultar l’enregistrament del vídeo i les deliberacions, en els minuts
03:15:15 a 03:47:30, en el següent enllaç:

ACTA DEL PLE

10. La policia local té tota la informació de la normativa a complir en les fases de
l’obertura progressiva? S’ha passat una circular a tots els negocis amb la
normativa?
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ACTA DEL PLE

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

