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Ple ordinari
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE LLANÇÀ
DE DATA 4-06-2018

A la Casa Consistorial de Llançà, essent les dinou hores del dia quatre de juny de
2018, es reuneix l’Ajuntament Ple, en primera convocatòria, a l´objecte de celebrar
sessió pública ordinària.
Sota la presidència de Primer Tinent d’Alcalde, Sr. Francesc Guisset i Lagresa, atès
que l‘Alcalde, Sr. Pere Vila i Fulcarà, ha excusat la seva absència, assisteixen els
regidors i les regidores que a continuació s’indiquen:
Sr. Joan C. Mora i Torrent, Sr. Juan José Serrán i Báez, Sra. Sònia Sarola i Vilà,
Sra. Sònia López i Mallol, Sra. Sílvia Barris i Roca, Sr. Guillem Cusí i Batlle, Sr.
Simon Calsina i Comorera, Sra. Anna Giralt i García, Sr. Claudio Grande i
Hernández.
Assisteix com a Secretari el Sr. Carles Fita i Alegre, titular de la Corporació.
L’Alcalde declara obert l’acte i tot seguit s’entra en l’ordre del dia.
1.- Aprovació de l’acta anterior de data 9-04-2018.
El President demana si es pot aprovar l’acta de la sessió anterior de data 9 d’abril
de 2018, que ha estat tramesa amb anterioritat junt amb la convocatòria.
Per unanimitat s’aprova l’acta del Ple corresponent a la sessió ordinària de data
9-4-2018.
2.-Donar compte del Decret de delegació d’atribucions d’Interior.
El President llegeix el Decret literal següent:
“El Sr. Alcalde-President d’aquest Ajuntament, amb data de 16 d'abril de 2018, ha
dictat el Decret número 2018/520 següent:
En la sessió plenària de data 19 de gener de 2017, es va donar compte del Decret
d’Alcaldia de formació d’àrees de serveis municipals i delegació especial de
competències en favor dels Regidors.

La situació actual fa necessari modificar aquella formació d’àrees pel millor
funcionament de l’Ajuntament, i delegar part de les atribucions de direcció i gestió
dels serveis municipals.
En virtut d’allò que disposen els articles 21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, i de conformitat amb els articles 43, 44, i
45 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,
Per tot això, HE RESOLT :
Primer.- MODIFICAR les següents ÀREES MUNICIPALS mitjançant les quals
s’estructurarà l’activitat municipal, que passaran a tenir els següents serveis:
REGIDOR
Sr. Pere Vila i Fulcarà
Sr. Francesc Guisset i Lagresa

ÀREA
Alcaldia, Govern Local i
Negociació Col·lectiva
Hisenda, Interior, Urbanisme,
Coordinació Institucional

i

Segon.- ADSCRIURE a cadascuna de les àrees municipals els serveis que
s’indiquen, que seran dirigits i coordinats pel Regidor que s’esmenta amb les
facultats delegades corresponents.
Totes aquelles competències i facultats, referides a serveis no detallats, no
esmentades especialment en el present Decret de delegació de competències, o no
delegades en favor de la Junta de Govern Local, s’entendran que són competència
de l’Alcaldia, i en concret, de forma expressa les referides als següents serveis:
Àrea d’Alcaldia, Govern Local i Negociació Col·lectiva
Serveis d’Alcaldia:
 Direcció del govern i l’administració municipal.
 Presidència i convocatòria dels òrgans col·legiats de la Corporació.
 Direcció superior i comandament de tot el personal, i facultat
disciplinària.
 Representació de l’Ajuntament, i defensa jurídica, que inclou la facultat
d’exercitar accions judicials i administratives i la defensa de la
Corporació.
 Relacions amb organismes públics i Institucions, i relacions
protocol·làries.
 Contractacions de subministraments i aprovació de factures, per import
inferior a 18.000 euros.
 Gestió econòmica i tresoreria, llevat de les competències delegades a
la Junta de Govern Local.

 Concertació d’operacions de crèdit, que siguin de la seva competència.
 Direcció del servei de Patrimoni municipal i Inventari de Béns.
 Adopció de mesures urgents.
Serveis de Govern Local:
 Coordinació dels diferents edificis administratius municipals.
 Coordinació i direcció de l’activitat administrativa municipal.
 Control del funcionament i conservació dels edificis i les instal·lacions
administratives.
 Coordinació de la nomenclatura dels carrers.
 Gestió de l’ús del patrimoni municipal.
 Direcció de l’Arxiu Municipal.
 Gestió dels censos de població, padrons, estadístiques i processos
electorals.
 Coordinació dels procediments selectius i de formació del personal o
empleat municipal.
 Direcció del personal administratiu, i per defecte de la resta de personal
o empleat municipal.
 Direcció del servei de Padró Municipal, Estadística, Censos i Processos
Electorals.
 Infraccions d’ordenances municipals i bàndols.
Serveis de Negociació col·lectiva






Dirigir la negociació col·lectiva amb els empleats municipals
Gestionat la interpretació del Conveni col·lectiu i el Pacte de Treball
Dirigir i coordinar les comissions de seguiment
Dirigir i coordinar la gestió del Fons d’Ajudes Social
Promocionar polítiques d’eficàcia relatives al món laboral

Tercer.- DELEGAR en el Regidor Sr. Sr. Francesc Guisset i Lagresa, els serveis de
l’Àrea d’Hisenda, Interior, Urbanisme, i Coordinació Institucional, de conformitat amb
el que disposa l’article 43.5.b) del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals, de forma especial, amb facultats de direcció interna i
gestió dels serveis corresponents, que no inclouen la facultat de resoldre mitjançant
actes administratius que afectin a tercers.
A efectes informatius i no limitatius, dins d’aquesta Àrea s’inclouen els següents
serveis:
Àrea d’Hisenda, Urbanisme, i Coordinació Institucional,
Serveis d’Hisenda:

 Direcció i control dels serveis econòmics municipals.
 Gestió econòmica en general: fiscalització de compres, factures i
pagaments; control dels ingressos municipals; etc.
 Direcció dels serveis pressupostaris i comptables municipals.
 Control del sistema impositiu municipal.
 Gestió de les reclamacions econòmiques.
 Rendició de comptes.
 Gestió de les subvencions a atorgar.
 Control del personal del servei.
Serveis d’Interior:
 Comandament superior de la Policia Local, i la Jefatura superior de tot
el personal adscrit.
 Direcció i Coordinació dels serveis de Protecció Civil.
 Direcció i coordinació dels Plans d’Emergència
 Direcció de Seguretat Ciutadana
 Relacions amb altres cossos i forces de seguretat nacionals.
 Relació i coordinació amb el Cos de Bombers i amb els serveis
d’extinció d’incendis
 Presidència de la Junta Municipal de Seguretat
Serveis d’Urbanisme:
 Aprovació dels instruments de planejament urbanístic, que no siguin
competència del Ple.
 Direcció i aprovació dels instruments de gestió urbanística municipal.
 Aprovació dels projectes d’urbanització.
 Aprovació de les llicències d’obra majors i activitats.
 Coordinació i direcció del servei dels mercats municipals i fires.
 Direcció dels Serveis Tècnics Municipals adscrits al Servei.
 Control de les infraccions urbanístiques i de la gestió de la disciplina
urbanística, corresponents al Servei.
Serveis de Coordinació Institucional:
 Coordinació de les diferents Àrees de govern.
 Coordinació i presentació de projectes i accions de govern.
 Intervenció en les relacions institucionals.

Quart.- Notificar personalment la present Resolució de delegació al Regidor Sr.
Francesc Guisset i Lagresa, que es considerarà acceptada tàcitament, llevat
manifestació expressa, en el termini de 24 hores; i trametre la Resolució de les
delegacions al Butlletí Oficial de la Província per a la seva publicació en el mateix,
igualment publicar la Resolució en el e-tauler 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, i donar-ne compte al Ple municipal en la primera sessió
ordinària que celebri.
Ho mana i signa Pere Vila i Fulcarà, Alcalde-President de l'Ajuntament de Llançà,
davant meu, el Secretari, que certifico.”
De conformitat amb l’apartat quart de l’acord transcrit, aquest President proposa
l’adopció del següent
ACORD :
Únic.- DONAR-SE PER ASSABENTATS de l’anterior Decret en tot el seu contingut.
La Corporació es dóna per assabentada.
Intervé el Sr. Claudio Grande, del grup municipal APL, demanant el motiu del canvi.
Respon el Sr. Guisset que és per qüestió de millor funcionament de l’Ajuntament,
atès que en el pressupost aprovat es preveu la redacció del projecte de la nova
Comissaria i s’instal.laran les càmeres de videovigilància, tot està molt vinculat a
Urbanisme; també la col.laboració amb la franja amb pobles veïns similars a Llançà i
l’Alcalde va considerar convenient fer aquesta delegació.
El Sr. Grande replica que l’Alcalde a l’inici del seu mandat va dir que primer seria
l’Ajuntament i després la Diputació.
El Sr. Guisset manifesta que aquesta delegació no vol dir que deixi res, que ho
comenti a l’Alcalde personalment, ningú ha donat prioritat de rés, tot és per potenciar
i millorar el funcionament d’aquesta Àrea, vol potenciar aquestes Àrees per la seva
vinculació a Urbanisme.
3.- Donar compte sobre el grau d’execució de les mocions presentades des de
gener de 2017.
El Sr. Guisset llegeix el text del Dictamen, i afegeix que també han estat
incorporades en el Portal de la Transparència de l’Ajuntament, en l’apartat acció de
govern i quin és el grau d’execució, totalment complimentades, i fent constar el llistat
que es va facilitar en Comissió Informativa:
“L’Alcalde, en compliment de la Moció aprovada en el ple de data 9 d’abril de 2018,
informa del l’estat d’execució de les Mocions aprovades pel Ple des del mes de
gener de 2017:
Ple de 6-2-2017:
Moció de suport institucional a la iniciativa per a la reforma horària
Ple de 3-4-2017:

Moció per l’acollida immediata a Catalunya de persones refugiades i migrants
Moció referent a la taxa per l’ús privatiu o aprofitament especial de domini públic
local de les instal.lacions de transport d’energia elèctrica, gas, aigua i hidrocarburs
Moció de suport al referèndum i al procés constituent
Moció per la sobirania energètica
Moció per aconseguir el desplegament de la fibra òptica
Moció per l’adopció a l’Ajuntament del salari mínim de 1000 €
Moció per a la millora de les estacions i el servei de RENFE a la demarcació de
Girona i en especial a l’estació de Llançà
Ple de 5-6-2017:
Moció referent a la reinversió del superàvit a l’administració local per a la millora dels
serveis públics i l’execució d’inversions prioritàries
Ple de 31-7-2017:
Moció en suport a la candidatura de la sardana a la llista representativa del patrimoni
cultural immaterial de la Humanitat de la UNESCO
Moció en defensa del sistema públic de pensions
Ple de 2-10-2017:
Moció de condemna a la brutalitat policial de l’estat a Catalunya
Ple de 27-10-2017:
Moció per aturar la suspensió de l’autonomia de Catalunya
Ple de 9-11-2017
Moció de rebuig als atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils, i de
reconeixement a la tasca realitzada pels cossos policials i d’emergències
Moció perquè l’Ajuntament de Llançà s’adhereixi al programa d’homogeneïtzació
dels processos i mecanismes interns de tramitació dels tributs i cotitzacions socials
Moció de suport als presos polítics
Moció de condemna a la brutalitat policial de l’estat a Catalunya, per la declaració de
“persones non grates” a Llançà i per la petició de dimissió a Enric Millo i José Manuel
Sánchez-Bustamante
Moció de condemna a la repressió policial de l’1 d’octubre
Declaració institucional per la llibertat de les preses i presos polítics
Ple de 22-11-2017:
Moció en motiu del dia contra la violència envers les dones
Ple d’11-12-2017:
Moció de suport i adhesió al manifest de Somescola.cat per refermar el suport a
l’escola catalana i al model de cohesió social que aquesta representa
Ple de 5-2-2018:
Moció per a la participació ciutadana als Plens municipals

Moció perquè l’Ajuntament retransmeti els Plens municipals en directe per internet i
per ràdio
Ple de 9-4-2018:
Moció per un major seguiment de les mocions aprovades pel Ple i de la seva
execució
Moció per recuperar el poder adquisitiu del sistema públic de pensions
Moció per a la commemoració del Dia Internacional de les Dones
Moció per l’alliberament dels presos polítics, el retorn dels exiliats i la denúncia de la
deriva antidemocràtica i autoritària de l’estat espanyol.
La Corporació es dóna per assabentada.
Intervé el Sr. Guillem Cusí, portaveu del grup municipal ERC-AM, dient al Sr. Guisset
que rectifiqui perquè el dictamen amb la relació de Mocions la varen rebre després
de la Comissió Informativa, i que ja coneixen la relació de les que són perquè
gairebé totes les ha presentat el seu grup. Demanen donar compte no només
perquè consti en el Portal de la Transparència sinó que també es donés compte de
l’estat en què es troben. En sessió Plenària, al ser la primera ocasió l’Alcalde va dir
quines volien saber informació del seu estat d’execució. La intenció del Grup
d’Esquerra era demanar informació de totes i cadascuna d’elles, perquè el públic
conegui i ells com a Regidors també volen saber cada Moció concreta.
El Sr. Guisset diu que com són moltes, se’ls informarà per escrit, però que tal i com
consta en el Portal de la Transparència, pràcticament totes estan complertes amb el
seu contingut.
El Sr. Cusí replica que era de preveure, en la primera vegada no es podia donar
compte de la totalitat de mocions però en proper Ple, demanaran sobre les avui
presentades cada vegada faran la mateixa dinàmica; lamenta que no tinguin a
disposició la informació avui. Demanava un petit resum, com a mínim, les
executades completament o les que tenen paràmetres a complir, l’objectiu era donar
la informació en el Ple, ja aprovat per unanimitat fa 4 mesos enrere.
El Sr. Guisset conclou que per no fer extens el Ple i en el proper Ple, sense llegir tot
el contingut de les Mocions, li donarem el detall.
El Sr. Cusí reitera que en propers Plens, qualsevol moció susceptible de la seva
modificació i compliment, es doni compte oralment sobre si s’han complert al 100%,
ja que és el motiu de la moció i no s’està fent.
El Sr. Guisset diu que es té per recollida la seva informació.
4.- Donar compte del compliment de les obligacions d’informació de les dades
de tresoreria i deute viu corresponent al 1r trimestre de 2018.

El Regidor de l’Àrea, Sr. Francesc Guisset, llegeix el dictamen següent:
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 18 d’abril de 2018, el departament d’Intervenció emet l’informe
corresponent. En el mateix expedient consten les dades trameses.
En data 18 d’abril de 2018, s’ha realitzat la tramesa de la informació corresponent a
les dades de tresoreria i deute viu corresponent al primer trimestre de 2018, a través
de la oficina virtual per la coordinació amb les Entitats Locals del MINHAP, tant de
l’Ajuntament, com dels organismes Autònoms que l’integren, Casal del Pensionista,
Museu de l’Aquarel.la i Patronat d’Esports.
Per tot això, aquesta Comissió Informativa Permanent proposa el següent
ACORD
ÚNIC.- DONAR COMPTE al Ple del compliment de les obligacions de subministrar
información 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 primer
trimestre de 2018.
La Corporació es dóna per assabentada.

5.- Proposta de substitució del conveni de col.laboració de gestió cadastral .
El Regidor de l’Àrea, Sr. Francesc Guisset, diu que el conveni signat el novembre de
2010, en què l’Ajuntament de Llançà com a administració local assumia
competències de gestió de cadastre com canvi de nom, divisió horitzontal i altres, no
cal anar a Girona i es pot fer a l’Ajuntament, també en matèria urbanística,
qualificacions de rústica, reclamacions... amb el personal s’eviten desplaçaments i
cal renovar el conveni.
Tot seguit llegeix el dictamen.
El Sr. Guillem Cusí, del grup municipal ERC-AM, indica el vot favorable però
pregunta què no estava inclòs en el conveni, si qualsevol gestió es podrà fer de
forma telemàtica i no aquí presencialment a l’Ajuntament.

El Sr. Guisset respon que el conveni fa referència a la col.laboració de l’Ajuntament
amb la Direcció General del Cadastre, el conveni és pel que fa a gestions a
l’Ajuntament; pel que fa a telemàticament entre particulars i la Gerència es farà
directament al Cadastre, aquí es tracta al conveni entre administracions
El Sr. Cusí diu que l’Ajuntament dins de les competències, farà les gestions que
constin en conveni o tot i així algunes gestions s’han de fer telemàticament amb el
Castre o es poden fer amb l’Ajuntament com a mitjancers, per no haver de dirigir-se
novament al Cadastre, encara que sigui telemàticament.
El Sr Guisset explica que és un canal de gestió interna entre l’Ajuntament i la
Direcció General de Cadastre.
Fa ús de la paraula el Sr. Claudio Grande, del grup municipal APL, dient que voten a
favor.
Per unanimitat s’aprova:
Des de la Gerència Territorial de Cadastre de Girona s’ha comunicat a aquest
Ajuntament la necessitat de substituir el conveni actual signat en concepte de
col.laboració en matèria cadastral, atès que no inclou la totalitat de les actuacions
pròpies dels plans de manteniment cadastral.
El text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
1/2004, de 5 de març estableix en el seu article 4 que la formació del Cadastre
Immobiliari i la difusió de la informació cadastral és competència exclusiva de l’Estat,
i que les esmentades funcions s’exerciran per la Direcció General del Cadastre,
directament o a través de les diferents fórmules de col.laboració que s’estableixin
amb les diferents Administracions, Entitats i Corporacions Públiques.
El Reial Decret 417/2006 de 7 abril, pel qual es desenvolupa el text refós de la Llei
del Cadastre Immobiliari, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2004 de 5 de març
regula, entre altres qüestions, la col.laboració en la gestió del cadastre entre
l’Administració de l’Estat, i les altres administracions, entitats i corporacions
públiques, i fixa el marc al qual han de sotmetre’s els convenis que sobre aquesta
matèria, se subscriguin, així com el seu règim jurídic específic.
En l’article 63 de l’esmentat RD disposa que en el cas de que la formalització de
convenis de col.laboració ho sigui a proposta de l’entitat interessada, la sol.licitud
serà formulada directament davant l’esmentada Direcció General o bé a través de la
Gerència o Subgerència del Cadastre corresponent segons l’àmbit territorial de
l’entitat col.laboradora. A l’esmentada sol.licitud s’adjuntarà memòria explicativa en la
que es farà constar l’objecte del conveni, l’abast de les funcions a exercir en cada
cas, i els mitjans personals i materials de què es disposa per al desenvolupament de
les funcions que es pretenguin convenir.
El darrer conveni signat entre la Secretaria d’Estat d’Hisenda (Direcció General del
Cadastre) i l’Ajuntament de Llançà en concepte de col.laboració de matèria de gestió
cadastral és de data 19 de novembre de 2010.
En l’expedient es fa constar un model de proposta de conveni de col.laboració en
matèria de Gestió Cadastral on consta l’abast de la totalitat de les actuacions pròpies
dels plans de manteniment cadastral, i amb acceptació expressa de les funcions

objecte de prestació de serveis, sens perjudici de la titularitat de les competències
que corresponguin a cada administració.
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament ACORDA:
Primer.- SOL.LICITAR a la Direcció General del Cadastre a través de la seva
Gerència Territorial a Girona, la formalització de la substitució del conveni en matèria
de gestió cadastral signat en data 19 de novembre de 2010 per la proposta de
conveni que consta a l’expedient.
Segon.- APROVAR la proposta d’un conveni de col.laboració en matèria de Gestió
Cadastral amb la Secretaria d’Estat d’Hisenda (Direcció General del Cadastre)
segons el model que s’incorpora a l’expedient, amb acceptació expressa de les
funcions objecte de prestació de serveis, sens perjudici de la titularitat de les
competències que corresponguin a cada administració.
Tercer.- FACULTAR a l’Alcalde de l’Ajuntament de Llançà, el Sr Pere Vila i Fulcarà,
per a la signatura del conveni en nom de la Corporació.
Quart.- NOTIFICAR els acords anteriors a la Gerència Territorial del Cadastre a
Girona.

6.- Modificació del Reglament intern de la Policia Local.
El Regidor de l’Àrea, Sr. Francesc Guisset, llegeix el dictamen.
Intervé el Sr. Guillem Cusí, del grup municipal ERC-AM, dient que s’abstindran i
demana que se’ls faciliti còpia de l’anterior Reglament i una relació de les
modificacions que es preveuen i que diferencien l’antic amb el nou, en el més breu
termini possible per presentar les esmenes (al.legacions) a termini.
El Sr. Guisset explica que essencialment són l’article 19, algunes qüestions del
Règim disciplinari, article 10 reconeixement de serveis, article 78 i article 88, alguns
del article 95 i del 98.
El Sr. Cusí demana per escrit aquestes modificacions.
Fa ús de la paraula el Sr. Claudio Grande, del grup municipal APL, dient que també
s’abstindran i demanen que també se’ls faciliti aquesta informació que demana el Sr.
Cusí.
Amb sis vots a favor, dels grups municipals PDeCAT i PSC-CP; i quatre abstencions,
dels grups municipals ERC-AM i APL, s’aprova:
L’Ajuntament de Llançà, en sessió del Ple de data 1 de desembre de 2010 va
aprovar el Reglament Intern de la Policia Local de Llançà.
Per part del Sotsinspector en Cap de la Policia Local de Llançà s’ha proposat la
Modificació del Reglament Intern de la Policia Local de Llançà, per tal de regular més
adequadament alguns aspectes del servei policial, i el règim de reconeixements pels
serveis prestats.

Per part de Secretaria s’ha emès informe en relació amb el procediment i la
legislació aplicable per a aprovar la modificació del reglament municipal.
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.
Aquest Ple municipal ACORDA:
Primer. Aprovar inicialment la Modificació del Reglament de la Policia Local de
Llançà, de data maig de 2018, en els termes en que figura en l’expedient.
Segon. Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats per un termini
mínim de trenta dies, 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 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 i es trametrà còpia a l’Administració de l’Estat i de la Generalitat de
Catalunya.
Tercer. Facultar al Sr. Alcalde-President per a l’execució del present acord.

7.- Aprovació inicial de la Modificació puntual núm. 20 del Pla General
d’Ordenació Urbana de Llançà.
El Regidor de l’Àrea, Sr. Francesc Guisset, explica que es tracta de la tramitació
d’una modificació puntual del PGOU a l’objecte d’ajustar el Pla derivat a l’àmbit del
PGOU amb la realitat existent, amb la introducció la clau 7e.2 que permetria ordenar
el sector, fer cases aparellades amb patis interiors d’illa que tindrien la consideració
de privats, i després a l’expedient hi ha comparativa del Planejament vigent i el Pla
que es proposa aprovar, vol unificar sistemes i espais verds amb un increment
considerable en detriment del que serien els usos privats, hi ha informes favorables
dels Serveis Tècnics i el Secretari. Tot seguit, llegeix el dictamen.
Fa ús de la paraula el Sr. Guillem Cusí, portaveu del grup municipal ERC-AM,
indicant que no votaran favorablement l’aprovació inicial de la Modificació Puntual.
Creu que és un tema important i de gran rellevància i el volen estudiar amb
deteniment, volen saber si la nova clau permet més edificació en parcel.les petites,
si més no és el que el Sr. Guisset va dir l’altre dia, no seria un tipus de construcció
que escaigui dins dels seus paràmetres pel que fa a urbanització a Llançà, veuran si
presenten al.legacions a la MP. No estan d’acord amb la introducció d’aquesta clau i
volen demanar al govern que quan hi hagi qualsevol Modificació del PGOU del poble
els poguessin convocar en Junta de Portaveus per explicar-los més detalladament o
se’ls faciliti la documentació que duran al Ple per estudiar-la amb suficient temps,
una Modificació del Pla General, o puntual com aquesta que fa anys que s’arrossega

és un tema complex i valorar-lo en una setmana és un termini de temps molt just,
demanen que se’ls convoqui prèviament a passar-ho per Ple o bé se’ls faciliti, encara
que sigui esborrany.
El Sr. Guisset manifesta que l’esborrany consta a l’expedient, sobre la preocupació
de l’edificabilitat aquesta no s’incrementa; sobre els usos privats, el PGOU
contempla 29.125 m2 edificables i serien 25.545,67 m2, disminueix l’edificabilitat un
8%. El que ha dit el Sr. Cusí no és ben bé del tot cert. Aquesta clau implica
l’ordenació d’aquesta edificabilitat com a casa aïllada, amb separació dels diferents
límits, és una qüestió d’ordenació urbanística; es va considerar que per donar més
pulmó dins l’illa de cases, com a aparellades i deixar l’illa al centre, com un pati verd i
privat; en tot cas ho podrà veure a la comparativa que hi ha a l’expedient.
Sobre la informació demanada, per això es fa la Comissió Informativa, plantejar
dubtes dels expedients i es posa a la seva disposició com a Regidor d’Urbanisme,
així com el personal dels Serveis Tècnics municipals, que poden explicar els detalls i
els plànols. Considera que entre la Comissió Informativa i el Ple hi ha una setmana i
és temps suficient per examinar els expedients, de tota manera la seva proposta de
la Junta de Portaveus es farà arribar a l’Alcalde i junt amb la resta de Regidors i
Regidores es decidirà.
El Sr. Cusí replica que l’esborrany es refereix per a futures ocasions, aquesta ja sap
que la tenen a la seva disposició, i pel que ha dit de la incorporació de nova clau, es
remet a les paraules que va dir el Sr. Guisset en Comissió Informativa, que era per
donar més edificabilitat a les parcel.les petites, que deu constar en acta; quant a
convocar la Junta de Portaveus, si les volen convocar, per al seu grup, encantats,
per molt que cregui el Sr. Guisset que en una setmana tenen temps suficient, el seu
grup no ho creu així, les Modificacions Puntuals són temes complexes i requereixen
estudiar-los amb deteniment, un expedient com és una MP de qualsevol tipus que es
faci ara o en un futur, demanen que se’ls faciliti la informació abans o més
informació, de la Comissió Informativa; uns temes són convenis com el d’avui de la
gossera que no requereix tanta complexitat, i d’altres són les Modificacions Puntuals
del Pla General del poble.
El Sr. Guisset indica que té per fetes les manifestacions del Sr. Cusí, i que qualsevol
discrepància o bé ell es va expressar malament o bé el Sr. Cusí el va entendre
malament. En qualsevol cas, en una setmana que podia haver-se solucionat la
discrepància, ho fa saber ara en el Ple.
El Sr. Cusí diu que és on toca.
El Sr. Guisset considera que hi ha més canals de comunicació entre Regidors i
voldria que fos una oposició constructiva
Amb sis vots a favor, dels grups municipals PDeCAT i PSC-CP; i quatre vots en
contra, dels grups municipals ERC-AM i APL, s’aprova:
“El Ple de l’Ajuntament de Llançà, en sessió ordinària de 5 de juny de 2017, va
acordar Deixar en suspens l’aprovació provisional del Pla de Millora Urbana 2 del
sector Roses, incoat per Junta de Compensació Provisional del PMU-2 Roses, fins a

la tramitació i aprovació definitiva d’una Modificació Puntual del PGOU a l’objecte
d’ajustar la zonificació i l’àmbit del PGOU amb la realitat existent.
La Junta de Compensació Provisional del PMU-2 Roses, mitjançant document
registrat d’entrada amb el número 1402/2018 ha presentat el projecte tècnic subscrit
per l’arquitecte Jaume Coll i Fulcarà, per a l’aprovació d’una modificació Puntual del
PGOU de Llançà.
L’Ajuntament de Llançà promou l’expedient de Modificació Puntual núm. 20 del
PGOU, amb l’objecte de justificar el canvi de la figura de planejament deivat
necessària pel desenvolupament del sector, adaptar la fitxa d’usos i superfícies de
l’àmbit a la realitat existent, adaptar el límit de l’àmbit en l’extrem est del mateix en el
límit amb el municipi de Port de la Selva, reordenar la distribució de sistemes amb el
límit adaptat a la realitat topogràfica de l’àmbit, i justificar la inclusió d’una nova
subclau urbanística per a resoldre l’ordenació de la zona edificable entre el c/Cap de
Vol i la Ctra. del Port de la Selva. En concret de la creació de la subclau 7e2.
L’interés públic de l’actuació ve determinat per la voluntat de fomentar el
desenvolupament del sector del municipi, i resoldre les discrepàncies localitzades
entre les determinacions del PGOU en l’àmbit del PE-2 Roses i la realitat de l’àmbit,
tot adaptant-ne els límits.
El Secretari de la Corporació ha emès el corresponent informe jurídic.
Atès el que disposen els articles 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 articles 117 i 118 del Decret 305/2006, de 18 de juliol,
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya.
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.
Aquest Ple de l’Ajuntament acorda:
Primer.- APROVAR inicialment la Modificació puntual núm. 20 del PGOU de Llançà,
per resoldre les discrepàncies existents entre les determinacions del PGOU en
l’àmbit del PE-2 Roses i la realitat de l’àmbit.
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, i concedir
audiència als Ajuntaments l’àmbit territorial del qual limiti amb l’àmbit de modificació,
de conformitat amb allò que estableix l’article 117.3 del Decret 305/2006, de 18 de
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei Urbanística de Catalunya.
Quart.- Ordenar la suspensió de tramitació i l’atorgament de llicències de
d’edificació, reforma, rehabilitació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres
autoritzacions municipals connexes establertes en la legislació sectorial, en els
àmbits determinats en l’expedient, les determinacions de les quals suposin la
modificació del règim urbanístic vigent, fins a la definitiva aprovació de la present

modificació.
Cinquè.- Transcorregut aquest termini, donar compte del resultat de l’exposició
pública al Ple de la Corporació per a l’aprovació provisional, si escau.

8.- Adhesió al Conveni marc per construir el centre de protecció i adopció
d'animals
La Regidora de l’Àrea, Sra. Sònia López, llegeix el text del dictamen.
Intervé el Sr. Guillem Cusí, portaveu del grup municipal ERC-AM, indicant el vot
favorable i diu que entenen que les quanties són per pagar els anys 2018 i 2019 tal
com marca el conveni i demana la previsió per execució de l’obra de la nova
gossera, si es té informació per part del CCAE, la data de fi de l’obra o quan entrarà
en servei la gossera comarcal.
La Sra. López diu que el 27 de març es va signar el conveni, es farà en un espai a
Pedret i Marzà, i en la reunió que varen tenir explicar-los que l’import va en funció del
número d’habitants.
Fa ús de la paraula el Sr. Claudio Grande, del grup municipal APL, dient que votaran
a favor.
Per unanimitat s’aprova:
“El Consell Comarcal de l’Alt Empordà treballa en la construcció d’un Centre de
protecció i adopció d’animals a l’Alt Empordà, per atendre les necessitats i
obligacions legals dels municipis de recollir i controlar els animals abandonats,
perduts o ensalvatgits i controlar els animals salvatges urbans.
El projecte està cofinançat per la Diputació de Girona, l’Ajuntament de Figueres, el
Consell Comarcal de l’Alt Empordà.mitjançant un conveni de cooperació i proposen
als ajuntaments de la comarca adherir-se al Conveni marc per a la construcció
d’aquest Centre de protecció i adopció d'animals.
El servei de recollida d'animals abandonats o perduts es recolzarà en l'esmentat
centre d’acollida de titularitat del Consell Comarcal i rescindirà el contracte actual
amb l'Associació protectora d’animals i plantes de Figueres que està executant
actualment el Servei en les seves instal·lacions
Consta a l’expedient informe d’Intervenció que en pressupost per a l’exercici 2018
consta aprovat en sessió plenària de data 11 de desembre de 2017 i publicat al BOP
número 21 per capítols en data 30 de gener de 2018 consta consignació
pressupostària suficient per a l’aportació econòmica requerida per a signatura del
conveni marc amb el Consell Comarcal de l’Alt Empordà per a la construcció del
centre de protecció i adopció d’animals a l’Alt Empordà, per una aportació provisional
inicial de 3.836,80.-€, amb càrrec a la partida pressupostària número
2018/172.227.06.
Aquest conveni estarà pendent d’una liquidació definitiva, i un cop obtingut aquest
import; s’haurà de tenir en compte la dotació pressupostària corresponent, segons el
que disposin les bases d’execució aprovades en el seu moment.

Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament ACORDA :
Primer.- APROVAR l’adhesió de l’Ajuntament de Llançà al Conveni marc per a la
construcció del Centre de protecció i adopció d'animals.
Segon.- APROVAR les despesa de 3.836,80 € amb càrrec a la partida
pressupostària 2018/172.227.06.
Tercer. Que es compromet a dotar partida pressupostària adequada i suficient en els
pressupostos futurs, mentre es mantingui l’objecte del conveni.
Quart. Que es nomena la Sra. Sònia López i Mallol, Regidora dels serveis de Medi
Ambient, com a interlocutora única de l’entitat davant el Consell Comarcal de l'Alt
Empordà.

9.-

Moció de denúncia a la criminalització del CDR per l'estat espanyol

El Portaveu del grup municipal ERC-AM, Sr. Guillem Cusí, llegeix el text del
dictamen.
El Sr. Claudio Grande, del grup municipal APL, indica l’abstenció en el vot.
El Sr. Joan Carles Mora, del grup municipal PDeCAT, manifesta el vot favorable.
El Sr. Francesc Guisset, del grup municipal PSC-CP, diu que s’abstindran.
Amb set vots a favor, dels grups municipals PDeCAT i ERC-AM; i tres abstencions,
dels grups municipals PSC-CP i APL, s’aprova:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Els Comitès de defensa de la República de Catalunya mitjançant les seves xarxes
socials oficials, publiquen el següent comunicat que reproduïm de forma literal:
"En una setmana en la qual els CDR hem agafat el timó de les protestes al carrer,
hem vist com els mitjans del règim han començat a difondre mentides per atacar-nos
i criminalitzar-nos. Aquesta campanya, orquestrada conjuntament amb les torces
repressores de l'estat espanyol pretén crear un marc per poder legitimar la seva
repressió cap a nosaltres i posar-nos al punt de mira de la persecució política i poder
justificar, també, la persecució judicial.
Els mitjans i els partits polítics del regim no tenen miraments en inventar una
suposada ''kale borroka" que no existeix ni existirà. El que realment els hi fa por és
l'existència d'un poble unit, alegre i combatiu. Els hi fa por que pràcticament el
pacifisme actiu com a mètode de transformació social, els hi fa por que tinguem la
capacitat per aturar el país. Tenen por que cada cop ens organitzem més i preguem
consciència del poder que tenim.
Ells tenen la força de la llei, el poder de la premsa, la violència de les porres i tots els
recursos econòmics. I nosaltres, nosaltres no tenim res més que un projecte
esperançador: la construcció d'un país millor, des de baix i per a totes. També ens
tenim les unes a les altres, colze a colze i allò que més els espanta: el futur.

Perquè els CDR som estudiants, pageses, bombers, aturades, botigueres,
cambreres, recepcionistes, professores, autònomes, cuidadores, informàtiques,
cuineres, perruqueres, carteres, treballadores de la indústria, jubilades, ... Els CDR
som el poble i som aquí per construir la República.
Per tant, denunciem els intents de criminalització sigui de la premsa o la fiscalia, tots
ells poders fàctics d'un estar repressor i feixista. La por ha canviat de bàndol i
seguirem al carrer, des de l'acció no violenta i reivindicativa per assolir els nostres
objectius.
No tindran prou presons per un poble pacífic en peu de lluita!"
Per tots aquests motius, el Ple de l’Ajuntament ACORDA:
Primer.· L’Ajuntament de Llançà considera una forma d'acció política absolutament
legítima, la protesta, les mobilitzacions, la desobediència civil pacífica, resistent i no
violenta, pròpia d'una democràcia madura.
Segon.· L’Ajuntament de Llançà denuncia i es posiciona clarament en contra de les
operacions de l'estat que utilitzen els diferents cossos policials i instàncies judicials
contra els Comitès de Defensa de la República vulnerant una i altra vegada tots els
drets civils i polítics dels ciutadans.
Tercer.· L’Ajuntament de Llançà denuncia la criminalització de la protesta social, la
repressió i la violència institucional i es posiciona a favor de la llibertat d'expressió, la
llibertat ideològica i la llibertat de manifestació i la voluntat popular a favor del dret a
l'autodeterminació i la construcció d'un país millor, des de baix i per a totes en forma
de República.
Quart.- Comunicar aquests acords als grups polítics al Parlament de Catalunya i a
les entitats municipalistes.

10.- Moció en defensa del model sanitari català i la universalització de
l'atenció sanitària
El Regidor Sr. Simon Calsina,
dictamen.

del grup municipal ERC-AM,

llegeix el text del

El Sr. Claudio Grande, del grup municipal APL, diu que s’abstindran.
El Sr. Joan Carles Mora, del grup municipal PDeCAT, indica el vot a favor.
El Sr. Francesc Guisset, del grup municipal PSC-CP, expressa el vot favorable.
Amb nou vots a favor, dels grups municipals PDeCAT, PSC-CP i ERC-AM; i una
abstenció, del grup municipal APL, s’aprova:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El Govern de l’Estat espanyol ha presentat recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei
9/2017 del Parlament de Catalunya que regula la universalització de l’atenció
sanitària amb càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de Salut.

Aquest recurs suposa una nova mostra de deslleialtat institucional del Govern de
l’Estat que contínuament utilitza els tribunals per a qüestionar i no respectar la
voluntat de les catalanes i els catalans representats en el Parlament de Catalunya.
De fet, el Parlament de Catalunya el que fa quan legisla tan amb la Llei 21/2010 com
en la citada del 2017, és complir fil per randa el que disposa l’article 23 de l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya: “Totes les persones tenen dret a accedir en condicions
d’igualtat i gratuïtat als serveis sanitaris de responsabilitat pública, en els termes que
estableixin les lleis”.
Alhora, el recurs és un atac directe al model sanitari català. Els valors que la nostra
societat ha volgut transmetre en la gestió del Sistema Nacional de Salut, incorporen
la universalització de l’atenció sanitària, sense matisos. El dret a la protecció de la
salut de totes les persones està recollit i emparat a la Declaració Universal dels Drets
Humans i a d’altres resolucions i normes de dret internacional que han estat subscrit
per l’Estat espanyol i que clarament el posen en evidència pel fet de recórrer al
Tribunal Constitucional.
L’aprovació de la Llei 2/2017 va deixar enrere el Reial Decret llei 16/2012 que va
suposar un atac competencial i la introducció d’unes limitacions en l’accés a la
sanitat que no compartim.
Des dels Ajuntaments del nostre país treballem perquè el model del Sistema
Nacional de Salut es correspongui a una societat diversa, inclusiva i que vetlla per
garantir l’accés, la gratuïtat i la universalitat de l’atenció sanitària als col·lectius més
vulnerables.
Per tots aquests motius, el Ple de l’Ajuntament ACORDA:
Primer. Mostrar el rebuig del nostre municipi davant la presentació per part del
Govern de l’Estat espanyol d’un recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei 9/2017 del
Parlament de Catalunya que regula la universalització de l’atenció sanitària amb
càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de Salut.
Segon. Denunciar la permanent deslleialtat institucional del Govern del l’Estat amb
la utilització constant del sistema judicial en contra de la voluntat de la ciutadania de
Catalunya expressada a través dels nostres legítims representants al Parlament de
Catalunya.
Tercer. Defensar el model sanitari català i especialment la universalització i la
gratuïtat que garanteix l’accés als col·lectius més vulnerables tal com es recull a la
llei recorreguda, al nostre Estatut i a múltiples declaracions, resolucions i normes de
dret internacional subscrits per l’Estat espanyol.
Quart. Mostrar el compromís del nostre Ajuntament en una defensa activa d’aquest
model davant els partits que de manera continuada qüestionen els valors d’una
societat oberta, diversa i inclusiva.
Cinquè. Donar suport i subscriure el manifest titulat “Salut, un dret de tothom”
impulsat per professionals sanitaris a través de la Plataforma pel dret universal a la
salut.
Sisè. Donar trasllat d’aquesta moció al Govern de l’Estat espanyol, als grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya, al Departament de Salut, al CatSalut i a
les entitats municipalistes del nostre país (ACM i FMC).

11.- Moció per a la defensa de drets de les dones víctimes d'agressions
sexuals
La Regidora Sra. Anna Giralt, del grup municipal ERC-AM, llegeix el text del
dictamen.
El Sr. Claudio Grande, del grup municipal APL, expressa el vot favorable.
El Sr. Joan Carles Mora, del grup municipal PDeCAT, indica el vot a favor.
El Sr. Francesc Guisset, del grup municipal PSC-CP, diu que voten a favor.
Per unanimitat, s’aprova:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La sentència dictada recentment per l’Audiència provincial de Navarra en relació al
cas conegut com “La Manada” condemna els cinc membres acusats per abús sexual
i no per violació els fets que van passar durant les festes dels San Fermines del
2016, a Pamplona. La resolució judicial estableix penes de 9 anys de presó per abús
sexual continuat amb prevalença i a 5 anys de llibertat vigilades després del
compliment de la pena. El tribunal no ha considerat el delicte d’agressió sexual i
obvia que es produís cap tipus d’intimidació ni de violència i tampoc no té en compte
l’agreujant per actuació grupal ni la vulneració de la intimitat.
La sentència ha generat un fort rebuig social i del moviment feminista i nombroses
expertes i experts jurídics l’han valorat, així com entitats feministes i de dones, ONU
dones i d’Amnistia Internacional, entre altres. La consideració d’abús sexual dels fets
és un greuge cap a totes les dones i suposa una legitimació de la violació que situa
en una posició de total desempara a totes les dones supervivents d’aquests delictes.
La sentència afavoreix la impunitat de les agressions masclistes i envia un missatge
de descrèdit de la vivència de les dones que pateixen aquestes agressions i les
revictimitza. A més, aquest cas posa de manifest com els estereotips de gènere
influeixen en l’anàlisi dels fets i les conclusions exposades pels magistrats, en
especial allò que s’expressa al vot particular en què es demana l’absolució de totes
els acusats a excepció del delicte lleu de furt.
És evident que la justícia espanyola no empara els drets de la ciutadania i ha sortit a
la llum el biaix patriarcal que la perverteix i que encara la fa més injusta per les
dones. Aquesta sentència crea un precedent d’impunitat i desacredita la versió de la
víctima posant al centre del debat la forma d’actuació de la dona que pateix la
violència i no pas de les persones que l’exerceixen.
Per la seva part, les administracions públiques han de continuar portant a terme
mesures de prevenció de la violència masclista i de sensibilització en la igualtat de
gènere i la prevenció de les relacions abusives. A Catalunya, enguany commemorem
una dècada d’ençà de l’aprovació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les
dones a eradicar la violència masclista que garanteix un conjunt de drets per restituir
el projecte de vida de les dones en situació de violència masclista.
No és No! Cap violació és justificable o interpretable.

Per tots aquests motius, el Ple de l’Ajuntament ACORDA:
Primer. Manifestar el suport d’aquest Ajuntament a les dones que són víctimes
d’agressions sexuals.
Segon. Animar a totes les persones compromeses amb la causa feminista a seguir
mostrant el seu rebuig a la sentència i el seu suport a les dones supervivents de les
violències masclistes perquè volem ser lliures no valentes.
Tercer. Exigir la revisió del Codi Penal perquè s’hi incorpori la perspectiva de gènere
per tal que s’eviti l’existència d’interpretacions arbitràries i que es basen en
estereotips de gènere, que acaben portant a sentències amb un clar biaix masclista.
Quart. Garantir la formació obligatòria i continuada de la judicatura per a la garantia
dels drets de les dones.
Cinquè. Portar a terme un protocol a nivell municipal per a la prevenció i l’abordatge
de situacions d’assetjament sexual en els espais d’oci i de lleure.
Sisè. Formar en perspectiva de gènere i violència masclista totes i tots els
professionals de l’Ajuntament, en especial aquells que ofereixen serveis directes a
les dones.
Setè. Comunicar aquest acord a les entitats de dones del municipi, als grups polítics
al Parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes.

12.- Moció per a la protección del corall vermell al litoral català
El Portaveu del grup municipal ERC-AM, Sr. Guillem Cusí, llegeix el text del
dictamen.
El Sr. Claudio Grande, del grup municipal APL, manifesta el vot a favor.
El Sr. Joan Carles Mora, del grup municipal PDeCAT, manifesta que voten
favorablement.
El Sr. Francesc Guisset, del grup municipal PSC-CP, indica el vot a favor.
Per unanimitat, s’aprova:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El corall vermell (Corallium rubrum) va ser elevat l’any 2015 a la categoria “en perill
d’extinció” a la llista vermella elaborada per la Unió Internacional per la Conservació
de la Natura (UICN). A Catalunya, un estudi científic encarregat per la Generalitat
l’any passat deixava ben clar que el corall vermell al litoral català es troba en estat
“crític”. Per aquest motiu, i en coherència amb les polítiques de biodiversitat marina i
protecció del litoral, la Generalitat va decretar una moratòria d’extracció de deu anys
en l’àmbit de la seva competència, que són les aigües interiors, és a dir, des de
Begur i fins a la frontera francesa.
En aquest sentit, es va comunicar al Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i
Medi Ambient (MAPAMA) la necessitat d’ampliar aquesta protecció també en les

aigües exteriors, que no són competència de la Generalitat. Tot i així, amb la recent
resolució d’atorgament de 12 autoritzacions de pesca de corall vermell per exercir
entre Arenys de Mar i Begur, s’ha constatat que han fet cas omís de la demanda i
l’estudi dels científics. Així mateix, existeix un doble perjudici: d’una banda contra la
conservació d’aquest recurs permetent que continuï la seva sobreexplotació i, alhora,
dificultant enormement el control i la vigilància en la zona de veda.
Atès que el dia 30 de gener de 2017 l'Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC) va
lliurar a la Direcció General de Pesca i Afers Marítims l'Informe sobre l'estat de les
poblacions de corall vermell (Corallium rubrum) a les aigües de Catalunya, subscrit
també pel Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals de la
Universitat de Barcelona, pel Laboratoire d'Ecogéochimie des Environnements
Benthiques (LECOG-CNRS) i per la California State University, Northridge. D'acord
amb aquest informe, les poblacions de corall vermell de la costa catalana no poden
suportar la pressió de la pesca actual sense posar-ne en perill la persistència. A
més, afirma que la majoria de les poblacions es poden considerar ecològicament
extingides. Les conclusions de l'informe recomanen a les administracions pesqueres
competents que procedeixin amb caràcter d'urgència al tancament de la pesquera
mitjançant l'establiment d'una moratòria de 20 anys ampliable.
Atès que el 7 d’abril a Catalunya d’aprova l’Ordre ARP/59/2017 per reduir les
llicències per a la pesca que corall vermell durant la campanya 2017 i la suspensió
temporal de la pesca fins el 31/12/2027.
Atès que el 2 de novembre s’aprova l’Ordre Ministerial APM/1101/2017 elaborada
des del Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient pel que es
convocava el procediment d’autorització per a l’extracció i venda de corall vermell
establint com a zona de veda les aigües exteriors des del cap de Begur fins a
França.
Atès que el 21 de desembre de 2017 es va remetre a la directora general de
Recursos Pesquers de la Secretaria General de Pesca del MAPAMA un escrit del
director general de Pesca i Afers Marítims sol·licitant reconsiderar la decisió
d’atorgar aquestes autoritzacions, citant l’informe científic de gener de 2017 signat
pel 14 científics que alertava de la precària situació del corall al litoral català.
Atès que el 6 d’abril es publica la Resolució de les autoritzacions d’extracció i venda
de corall vermell en aigües exteriors per al període comprès entre el 10/04/2018 i el
09/04/2020, adjudicant 12 llicències en zona 1 de Catalunya incloent àrees d’alt valor
ecològic com les Illes Formigues.
Atès que aquesta adjudicació es fa mitjançant una interpretació deliberadament
restrictiva de la pròpia normativa estatal i va contra les mesures adoptades per la
FAO l’any passat.
Per tots aquests motius, i entenent que aquesta decisió tindrà efectes negatius per al
medi ambient i per al creixement i la reproducció del corall vermell i no es té
constància de com ni quan es revertiran els danys, el Ple de l’Ajuntament
ACORDA:
Primer. Instar el Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient a revocar
l’adjudicació de les llicències d’autoritzacions d’extracció i venda de corall vermell en
aigües exteriors al litoral català.

Segon. Instar el Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient a
respectar la moratòria decretada per la Generalitat a les aigües interiors i fer-la
extensiva a les totes les aigües exteriors de Catalunya.
Tercer. Instar el Govern de l’estat Espanyol i a la Generalitat de Catalunya a reforçar
el control de la pesca furtiva amb l’objectiu d’eliminar les conseqüències ambientals
negatives d’aquesta pràctica i a eradicar la sensació d’invulnerabilitat dels furtius.
Quart. Instar la Generalitat de Catalunya a utilitzar aquesta parada biològica del
corall per potenciar les campanyes de sensibilització que es duen a terme sobre
l'elevat valor ambiental del corall i el risc de la seva explotació extractiva i l'alternativa
d'explotar turísticament la presència de corall al fons marí de la zona en concret.
Cinquè. Col·laborar amb les escoles i els centres educatius del municipi per a la
sensibilització i la conscienciació del valor ecològic del medi subaquàtic com a
patrimoni natural que cal preservar.
Sisè. Comunicar aquest acord al Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi
Ambient (MAPAMA), a la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la
Generalitat de Catalunya, als grups polítics al Parlament de Catalunya, al Congrés
dels Diputats i al Senat, a les entitats municipalistes i a la Fundació ENT.

13.- Assumptes urgents.
No se’n presenten
14.- Precs i preguntes
Registre d’Entrada núm. 4752

1.

Pregunta que realitza la regidora Anna Giralt:

Per tal sigui resposta per la regidoria pertinent, o en el seu cas per l’alcalde si
correspon.
En base a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, la qual obliga a donar compte a la ciutadania,
d’acord amb el principi de responsabilitat, de la seva activitat i de la gestió dels
recursos públics, preguntem:
Per què el Portal de la Transparència de l’Ajuntament de Llançà està mancat de
moltíssimes dades que haurien d’estar publicades, degut al seu interès públic i per
obligació de la pròpia normativa?
El Regidor de l’Àrea, Sr. Juanjo Serrán, contesta que els agradaria que indiquin
quines dades troben a faltar però els avança que estan treballant en la nova web i
aleshores estan adaptant el contingut a la nou portal perquè hi ha coses que no són
compatibles, és complicat i estan treballant en aquest sentit. La nova web serà més
àgil i fàcil de consultar, amb fàcil accés a tota la informació, es treballa en el portal de
transparència i és cert que les plantilles dels portals de transparència són genèriques

per als ajuntaments independentment de grans o petits i no és una qüestió de
voluntat política, hi ha dades que no es generen pel tamany del municipi, es treballa
per aconseguir que tota la informació que es demana del portal, es pugui publicar i
complir amb la normativa.
La Sra. Giralt diu que el 2015 es va rebre premi pel 80% del percentatge del portal
Participa de la transparència en base a la Llei, amb uns punts que l’any 2015 es
varen canviar. En el Ple mateix, el Sr. Serrán es vantava del percentatge assolit en
base als punts i acusava el govern de l’època que no hi havia transparència, que ells
sempre hi havien cregut. Diria que quan el seu govern va deixar l’Ajuntament, l’última
indicació en el Participa era de 17 punts, bàsicament ara en tenen 18. S’ha passat
del 32% quan ells governaven a un 34,62%. Han desaparegut les retribucions
mensuals de representants polítics, hi són els del Ple i s’explica, l’ideal seria un excel
com ells el tenien i especificant clarament el que percep qualsevol Regidor;
tanmateix hi ha altres punts importants com declaracions d’activitats i béns dels
càrrecs electes que tampoc no hi figuren, ni l’agenda institucional de l’Alcalde, són
punts importants per complir la normativa i el govern actual es vantava quan tenien
el 80 % aquella època i ara amb 1 any i mig al govern, en aquesta mateixa sala el Sr.
Serran acusava de no ser transparents. Voldrien que amb celeritat es publiqués.
Afegeix, amb la Llei de la transparència 19/2014, agrairien que l’accés a la
informació i el Codi de conducta dels seus càrrecs i publicar currículums, patrimoni i
impedir acceptar regals o tractes avantatjosos; ara que celebren la nova pàgina web
demanen que publiquen els punts de l’article 55/3 i aprofita per dir que el 24 de maig
el portaveu va presentar una queixa que des de fa mesos no se’ls facilita el resum de
Decrets d’Alcaldia, també els demanen amb celeritat que s’esmeni el problema i la
opacitat del govern.
El Sr. Serrán diu que no hi ha cap problema, i que el tema dels Decrets pregunta al
Sr. Secretari si se’ls va notificant puntualment.
El Secretari diu que creu que s’han enviat.
El Sr. Serrán replica que no hi ha cap mena d’opacitat, que durant el període de
transparència del 80%, amb el govern tripartit d’un any i mig es va reduir al 32, i ara
estan al 34% i es treballa per tornar a pujar fins als límits que estaven aleshores. Li
diu que en tema de portal Participa, és complicat assolir el 100% per les plantilles
per a tots els ajuntaments independentment de la mida, hi ha coses a Llançà encara
que es volgués puntuar no es genera tota aquesta informació.
La Sra. Giralt diu que hi ha punts que sí, que si es justifica també es tenen en
compte per pujar el percentatge, confia que la nova web contingui tot.
El Sr. Serrán diu que esperen que es pugui disposar a final d’estiu, estan en fase de
treballs no pot dir del cert quan es podrà tenir.

2.

Pregunta que realitza la regidora Anna Giralt:

Per tal sigui resposta per la regidoria pertinent, o en el seu cas per l’alcalde si
correspon.

En el passat ple ordinari, se’ns va informar que en el transcurs del mes d’abril
s’implementaria la recollida de la FORM “porta a porta” als grans productors
(establiments/industrials). Per quin motiu, a data d’avui, encara no és efectiva la
recollida? Aquest endarreriment també afectarà la recollida general de la FORM que
pretenien per l’últim trimestre d’enguany?
El Regidor de l’Àrea, Sr. Joan Carles Mora, contesta que es va explicar en reunió del
18 d’abril, a les 8 del vespre, a l’Oficina de Turisme, amb 80 empreses convidades
del sector del servei i només varen assistir-hi 8 professionals; les conclusions foren
que no es podia dur a terme la recollida selectiva amb professionals perquè el que
s’havia de fer era pedagogia, els professionals assistents deien que era massa
sobtat i que es fes aquest procediment; entremig s’ha fet la contractació amb FCC i
es va proposar amb 74 empreses de municipi que tindran els contenidors allà i el dia
20 de juny es tindran instal.lats, s’ha concertat que el 18 de juny es farà una nova
reunió però a les 5 de la tarda i entre ara i el dia 18 s’ha preparat un document intern
de l’Ajuntament explicant el funcionament de com serà la recollida, molta gent
exposava dubtes, que hi pot tirar, com s’ha de tirar, en bosses normals o
biodegradables; el personal de Serveis Tècnics municipals s’enviarà a tothom i que
FCC faci tríptics per facilitar-los als titulars de locals, la darrera part de la reunió es
va dir que dels dia 20 aquella setmana informarà un a un tots els usuaris portant-los
el contenidor i informant-los, com es va demanar, atesa la poca assistència a la
convocatòria; es varen comprometre anar amb els serveis municipals i de FCC per
explicar detalls.
Quant a la segona part, si incidirà o no, esperen que no i al setembre es farà la
segona fase als particulars.
La Sra. Giralt diu que entenen que és una gestió complicada, i que s’ha fet a 74
empreses, però diu que a principis d’any es va pujar 15% en el rebut de recollida de
les escombraries, amb sis mesos de demora, consideren que la recollida no es
realitza i si aquesta part proporcional que no s’ha dut a terme, és injusta per al
contribuent i si es tornarà.
El Sr. Mora indica que 15% de la puja no està directament relacionada amb aquest
servei, aquest és deficitari i s’ha fet una estimació del 15% atès que es desconeix el
preu real final, s’ha fet una aproximació del que incrementarà el cost del servei, no
perquè s’implanta només això, és una puja del cost a nivell general. La recollida
d’escombraries es deficitari i com que no se sap fins a final d’any amb el còmput del
cost de la recollida orgànica i equilibrar una mica en el pressupost la taxa.
La Sra. Giralt insisteix que si el servei és deficitari quin percentatge d’aquesta
deficiència? contempla la puja del 15%.
El Sr. Mora respon que ho sabran a final d’any.
La Sra. Giralt demana, quant a la campanya de conscienciació per al conjunt del
poble, ja que han vist que no és tan fàcil implantar-ho, com es farà.
El Sr. Mora explica que convocarà primer amb una circular des de l’ajuntament amb
un formulari explicatiu, es vol contrastar l’experiència d’ara i saber quin serà el
resultat i dins del servei hi haurà modificacions i canvis, ara hi ha establiments com
grans hotels volen contenidors més grans i així s’ha fet; potser alguns faran el

mateix i volen més petits, o si l’horari no els va bé, o posar els noms dels locals en el
contenidor que estarà a fora perquè el servei sigui automàtic i el professional no
s’hagi d’esperar; l’altra part que s’ha fet, els tríptics de FCC es repartiran a la gent i
explicaran, com en reunions del dia 18 de juny, a Turisme, per explicar les
ubicacions i col.locar un per un aquella setmana, una cosa són 74 empreses i l’altra
les 5.000 persones de Llançà o les famílies a qui pertoqui.
La Sra. Giralt per fer una crítica constructiva creu que interessa a tot el poble i si s’ha
trigat 6 mesos per 74 empreses i el setembre s’ha d’implantar a tot el poble,
suggereixen que es faci campanya informativa general.

3.

Prec que realitza el regidor Guillem Cusí:

Per tal sigui respost per la regidoria pertinent, o en el seu cas per l’alcalde si
correspon.
Un cop concedida la nova concessió de la drassana esportiva del Port de Llançà al
Club Nàutic Llançà, preguem ens informin de l’estat d’execució de les obres de
millora previstes, en que consistiran aquestes, si comportaran algun benefici per el
municipi a nivell d’infraestructures i en que consistirà. Tanmateix, volem saber quins
seran els tempos d’execució d’aquestes obres i com afectaran a la zona del Port.
Quin és el cost de les obres i quina és la quantitat previst a obres de millora de
l’entorn, en benefici municipal.
Respon el Sr. Guisset que malauradament no pot informar-lo amb la precisió que li
demana, ja que abans de qualsevol ordenació de l’activitat en l’àmbit comporta
tramitar el Pla Especial del Port de Llançà, després de la seva aprovació inicial es va
encallar per les al.legacions en el tràmit d’informació pública, amb la presidència del
Sr. Cusí com a Alcalde, de ERC junt amb el PSC Llançà i APL. El text refós està
pendent d’incloure les consideracions fetes. Per part del tècnic municipal es va
suggerir un segon redactat o text refós 2 que inclogués totes les propostes fetes per
l’equip de govern i aquesta és la situació en què es troben, quan es disposi
d’aquesta tramesa, es procedirà a l’aprovació provisional i remissió a la CTU; en
tot cas, un cop s’hagi constituït el nou govern de la Generalitat i un cop nomenat i
ratificat el Director General de Ports, es procedirà a impulsar-lo de nou.
El Sr. Cusí diu que un cop s’hagi resolt, entén pel que s’ha dit, que esperen que les
esmenes que varen presentar fa pràcticament dos anys, que quan hi hagi resolució,
aleshores el tràmit serà passar per Urbanisme, el seu vistiplau, i demana que se’ls
faciliti les dades que ara ha demanat i si els poden posar a disposició per consultar
els plànols i demés com quedarà l’execució de l’obra.
El Sr. Guisset respon afirmativament i, que un cop aprovat provisionalment, tindran
plena constància i exhibició de l’expedient administratiu.

4.

Pregunta que realitza la regidora Anna Giralt:

Per tal sigui resposta per la regidoria pertinent, o en el seu cas per l’alcalde si
correspon.
En diverses ocasions hem denunciat l’estat dels contenidors soterrats del carrer
Orient. En resposta a les nostres demandes, se’ns va informar que estava previst i
pressupostat la retirada d’aquests contenidors degut a la seva inoperativitat. Tenen
prevista alguna solució a curt termini envers a aquesta problemàtica?
Contesta el Regidor de l’Àrea, Sr. Joan Carles Mora, que el dimecres 6 de juny
l’empresa Equinor els retira, aleshores la nit de dimecres a dijous quedarà obert el
forat es balisarà per evitar incidències; i dijous i divendres es faran obres de
tancament i es posaran la bateria en superfície de contenidors i una protecció de
fustes.
La Sra. Giralt demana si tenent previst reubicar-los.
El Sr. Mora respon afirmativament però no està determinat el lloc perquè vista la
problemàtica de l’espai per treure’ls i buidar, es vol aprofitar ja que és municipal i
estarà guardat un temps a la Brigada i es pensarà altra ubicació que tingui espai
suficient.

5.

Pregunta que realitza el regidor Simón Calsina:

Per tal sigui resposta per la regidoria pertinent, o en el seu cas per l’alcalde si
correspon.
Ja fa diverses setmanes que s’han iniciat les obres de sanejament i millora del carrer
Sant Toribi. Ens poden explicar en quin estat d’execució es troben aquestes obres?
Quan està previst que finalitzin?
Tanmateix s’havien previst les obres de sanejament i millora del carrer la Mina. Per
quan està previst l’inici d’aquestes?
Contesta el Regidor de l’Àrea, Sr. Joan Carles Mora, que les obres al c/ Sant Toribi
acabaran el 15 de juny aproximadament i ara està tot el sanejament fet, desguassos,
connexions i falta el paviment i acabats; les properes setmanes un cop acabat el c/
Sant Toribi es farà el c/ La Mina, uns tres mesos treballant, l’estiu s’hi treballarà i un
cop acabat es preveu fer el c/ Sant Vicenç. Explica que es va decidir per consultes
amb la Policia i l’empresa contractant, no fer els dos carrers alhora per no col.lapsar
tots els carrers, primer un i després l’altre. Un cop acabat el c/ La Mina, molts dels
veïns de l’entorn han comentat la preocupació del c/ Sant Vicenç, primer perquè els
serveis ja fets soterrats a la zona necessitaran bones connexions per arribar a altra
part i segon, per l’accessibilitat. No es farà amb contractació, sinó per la Brigada
Municipal, treuran voreres que actualment són un problema, i canviaran tota la part
de sota perquè si els carrers nous tenen nou sanejament i anirien cap a antics, així
estaria enllestit el sanejament de tota la zona i la idea inicial és anar fent cada any o
cada dos, altres carrers del barri.
El Sr. Calsina pregunta el temps que estava previst per l’execució dels treballs, creu
que s’ha demorat bastant.

El Sr. Mora indica que a l’hora de planificar l’obra, es va decidir que era molt arriscat
pel tema de la circulació i accessibilitat de veïns. La Policia va valorar que no era
convenient tancar dos carrers al mateix temps, es va proposar a l’empresa i aquesta
va dir que els anava millor, per no tenir la maquinària d’un costat a l’altre, i en
previsió de problemàtica, no és una obra nova i en aquest cas no se sabia què es
trobaria a sota.
El Sr. Calsina insisteix que es pot perjudicar bastant la gent.
El Sr. Mora replica que les obres seran per millorar. El més eficient i efectiu era fer
primer un i després l’ altre carrer, per no col.lapsar el barri.
El Sr. Calsina suggereix per a futures obres marcar uns terminis amb l’empresa, o
penalitzacions o sistema per complir millor els terminis.
El Sr. Mora manifesta que en aquest cas no es podia fer perquè va ser el govern que
ho va pactar amb ells, que ja l’entén, però era un acord mutu.
El Sr. Guisset agraeix les aportacions i suggeriments del Sr. Calsina.

6.

Pregunta que realitza el regidor Guillem Cusí:

Per tal sigui resposta per la regidoria pertinent, o en el seu cas per l’alcalde si
correspon.
Davant la gran proliferació de pisos turístics i de la manca de regulació d’alguns
d’aquests, quines accions es duen a terme per part d’aquest consistori per pal·liar
aquesta problemàtica?
El Regidor de l’Àrea, Sr. Joan Carles Mora, respon que l’Ajuntament no té
competències en la matèria, però a peticions dels empresaris i del món immobiliari
de Llançà es varen fer 2 reunions amb l’ATA on es va debatre quines possibilitats
tenia l’Ajuntament per controlar el tema, i aquest any una persona de l’Oficina de
Turisme fa un seguiment o inspecció de web que han detectat que són il.legals i amb
apartaments no legalitzats, s’ha recollit i queda poc, abans de l’estiu es passarà, com
es va dir en la reunió i amb la recomanació de l’ATA, a la Generalitat on
s’inspeccionarà. L’altra part, la de carrer, no es pot fer però al menys
l’assessorament es té perquè coneixent el territori i amb el webs sense referències
de la zona, es trasllada a la Generalitat que facin les inspeccions.
El Sr. Cusí el felicita perquè volien fer una proposta, que una persona de
l’Ajuntament es dedica a fer aquesta acció esmentada, vol saber, malgrat les
competències són les que són i limiten, és la Generalitat qui tampoc no arriba on ha
d’arribar, aleshores, quin procediment duen a terme un cop detectats els pisos, si
des de l’Ajuntament es comunica l’obligatorietat de declarar el pis com es va fer amb
una taxa incorporada fa un any i mig o dos, les immobiliàries i gestors turístics ho
estan complint, la majoria tot i que també s’hauria d’insistir que alguns, pel que
saben, no ho fan; en particular quin és el procediment que se segueix, informant,
sancionant o què fan.
El Sr. Mora insisteix que no tenen competències. Per tenir més proximitat totes les
altres es fan des de l’Àrea de Turisme, però en inspecció no es pot fer res i ajuden
amb les recerques a internet i passen la informació a inspecció i si els fa falta

informació, se’ls facilita, com ubicació, altes d’empreses, particulars que no han
donat d’alta apartaments ...
El Sr. Cusí pregunta si a través de l’ATA o altre organisme, se sap alguna manera
d’actuar, o d’altres ajuntaments, com a Barcelona amb l’Alcaldessa Colau i els pisos
de AirB&B, a Girona, a Salou, etc. No deixa de ser un competència deslleial contra
els que ho fan bé, si es pot regular d’alguna manera, encara que s’implementi una
taxa o modificar-la per tenir l’obligatorietat per als pisos i poder sancionar en cas
que fos oportú.
El Sr. Mora replica que amb les competències actuals no es pot fer, s’estudiarà si hi
ha alguna possibilitat.

7.

Pregunta que realitza la regidora Anna Giralt:

Per tal sigui respost per la regidoria pertinent, o en el seu cas per l’alcalde si
correspon.
Aquest ajuntament esta promovent una consulta popular per habilitar l’accés amb
gossos a la platja. Quins criteris han utilitzat per escollir aquestes tres platges?
Contesta el Regidor de l’Àrea, Sr. Juanjo Serrán, que posats en contacte amb una
empresa especialitzada en matèria de tracte amb gossos, va indicar uns paràmetres,
una platja de fàcil accés per persones de diferents edats i gossos de diferents
tamany, en la mida del possible que la sorra no ferissin les potes dels animals, amb
zones d’ombra i zones sense molta concurrència per evitar problemes o conflictes
veïnals, amb aquests paràmetre l’equip de govern va consensuar 3 platges posades
a votació, amb informe a l’empresa tramès de les 3 platges perquè poguessin veureles i comprovar que fossin correctes, a partir d’aquí es va fer la consulta.
La Sra. Giralt demana quina platja.
El Sr. Serrán respon que la de Sant Jordi.
La Sra. Giralt pregunta quina empresa es va consultar.
El Sr. Serrán indica que “Lladruc”.
La Sra. Giralt demana si se’ls pot facilitar algun informe dels que ha comentat.
El Sr. Serrán respon afirmativament.
La Sra. Giralt replica que la platja de Sant Jordi no té fàcil accés per a persones de
60-70 anys, a l’hivern, es troba a 1,5 km de la platja del Port, no hi ha llum.
El Sr. Serrán contesta que fora de la temporada alta d’estiu, la gent porta els gossos
a altres platges, no hi ha aquesta restricció, només s’aplica a l’estiu, a les 7 de la
tarda és prou clar.
La Sra. Giralt pregunta pel percentatge de vots d’aquesta platja i la franja d’edats
dels votants, i quants gossos té censats Llançà. És important perquè la problemàtica
que té Llançà tots la sabem, com pensen fer garantir fer complir l’Ordenança
municipal i que aquesta sigui la platja que es faci servir.
El Sr. Serrán diu que encara no disposa de totes les dades, ja li facilitarà quan les
tinguin. Afegeix que s’hi posaran dispensadors de bosses i papereres i que la Policia
controlarà que efectivament es compleix la normativa.
La Sra. Giralt pregunta quan serà l’inici de temporada que es considera d’estiu.

El Sr. Serran respon que ara es començarà a habilitar la platja, quan ho estigui, es
podrà fer ús la temporada d’estiu, inici per Sant Joan.
La Sra. Giralt diu que durant l’any determinades platges del poble estan ocupades
amb gossos, per exemple la desembocadura de la riera, demana com pensen fer
que l’estiu persones de determinada edat vagin fins a la platja de Sant Jordi i
realment fer-ho complir.
El Sr. Serrán indica que amb un Pla de difusió on han d’anar, a l’estiu hi ha el Bus
que desplaça fins a les platges i espera que la gent sigui respectuosa i cívica,
respectant la voluntat de la gent que ha participat en l’enquesta.
La Sra. Giralt vol aprofitar per parlar del tema de les plaques identificatives dels
camins de ronda, si els instal.laran ja que fa un any i mig que les tenen, i que a
l’anterior govern se’ls havia criticat.
El Sr. Serrán diu que sí, conjuntament amb l’Àrea de Turisme.
La Sra. Giralt diu que abans la platja de l’Argilera havia estat escollida i disposava de
tot perquè es destinés per a gossos, està bé fer la consulta però vol saber si
“Lladruc” ha tingut en compte la salubritat de la platja, que l’informe que se’ls farà
arribar, inclogui com pensen garantir que tot estigui correcte.

8.

Pregunta que realitza el regidor Guillem Cusí:

Per tal sigui resposta per la regidoria pertinent, o en el seu cas per l’alcalde si
correspon.
Aquest consistori va concedir a Cavas del Castillo de Peralada S.A., llicència
municipal per a la connexió provisional a la xarxa general de subministrament
d’aigua potable de Llançà, i per un període d’un any renovable, sempre que
l’interessat ho sol·licités amb dos mesos d’antelació i en justifiqués la necessitat.
L’autorització de connexió ho era per a l’exclusiu subministrament d’aigua potable
per a ús domèstic de l’habitatge situat a Garbet, propietat de Cavas del Castillo de
Peralada SA, si bé, quedava autoritzada la derivació del subministrament des
d’aquest punt fins a subministrar al Restaurant Garbet.
Degut a l’anunciat tancament del restaurant de Garbet, s’ha renovat o es té previst
renovar l’acord en els mateixos termes i condicions de l’any anterior?
Hi ha intenció per part dels interessats de renovar l’acord? Si és així, està justificada
la necessitat?
Contesta el Regidor de l’Àrea, Sr. Joan Carles Mora, que comença pel final, a dia
d’avui no s’ha fet cap petició per tant el conveni està extingit. El govern sempre ha
pensat que s’ha de ser solidaris amb els pobles veïns però aquest any no creu que
hi hagi problemes d’aigua, a dia d’avui l’Ajuntament no té petició de l’Ajuntament de
Colera o Castell de Peralada. El Consorci va fer la instal.lació amb un manteniment
mínim perquè l’aigua passés i no es fes malbé la instal.lació, l’aixeta avui dia està
tancada, el conveni no era renovable i si es dóna el cas, haurà de tornar a tramitarse i justificar-ho com cal.
El Sr. Cusí indica que en el cas de Garbet, l’any passat es va fer la instal.lació
provisional d’aigua en alta per Colera per si hi havia necessitats d’aigua, amb un

principi de solidaritat. Volen saber si hi ha novetats per part del Consorci sobre la
provisionalitat en alta cap a Colera, es preveu obra definitiva a curt termini i saber si
Colera ha fet petició, tot i que ja ho ha dit; si Colera ho demana, se li requereix el
Decret de sequera des de l’Ajuntament si els falta aigua.
El Sr. Mora diu que no requereix el Decret sinó la justificació, el Consorci a dia d’avui
té la instal.lació, no preveu millora ni soterrament, només ho manté, amb uns mínims
cabals perquè no es malmeti; el Consorci va pagar-la; no s’ha demanat renovació
per Colera o Castell de Peralada, si cal.
El Sr. Cusí insisteix amb el Decret de sequera perquè consideren que si estan
necessitats d’aigua, mentre es pugui se’ls pot oferir però entén que el Decret és una
mesura restrictiva per la mateixa població de Colera, que aquesta no malbarati
l’aigua, i que no tinguéssim un Decret de sequera a Llançà i que no reguin, ni rentin
cotxes, etc, si es pot fer la petició, que se’ls exigeixi el Decret de sequera per donar
conformitat que a Colera no es malbarata l’aigua quan Llançà els proporciona.

9.

Pregunta que realitza la regidora Anna Giralt:

Per tal sigui resposta per la regidoria pertinent, o en el seu cas per l’alcalde si
correspon.
El passat mes d’abril una plaga de meduses va envair moltes de les platges del
municipi, com a fet poc comú, acumulant-se a milers a la sorra i vores de l’aigua. Es
va sol·licitar a l’organisme pertinent si això podria esdevenir un problema de
salubritat pública?
Respon el Sr. Guisset que segons informe emès per la Prefectura de la Policia
Local, quan es varen avistar es va destinar una patrulla a veure de què es tractava i
dictaminar què era si petroli o què; en el moment es va activar els Bombers,
Protecció Civil, el 112 i Salvament marítim i posteriorment es varen comprovar molt
bancs de milers de meduses de color blau; simultàniament varen activar els Agents
de la Generalitat de Catalunya per si era perillosa i mesures a prendre. Va resultar la
medusa tipus velella procedent del nord d’Àfrica i rarament present al Mediterrani;
varen preguntar a pescadors i el Patró Major del Port pesquer, demanant de què
tractava i la toxicitat d’aquestes meduses, atès que s’havia dit es podia donar en
zones sensibles de la pell. Els Agents rurals varen informar que aquestes meduses
es deshidraten i moren i les platges que varen veure’s afectades foren El Morer,
Tiratolites, La Farella, Farella del mig , Les Tonyines i El Cau del Llop.
La Sra. Giralt pregunta si podien causar urticària, si es varen plantejar un protocol
com n’hi ha d’altres, demana perquè no es varen abalisar les platges, atès la
putrefacció i forta olor durant varis dies. Pregunta quan es varen netejar les platges,
o perquè no es varen abalisar les platges, seguint un protocol, o perquè no fou
immediat l’abalisament i la informació.
El Sr. Guisset diu que les zones de domini maritimoterrestre varen fer contactes amb
Departament de Costes de Catalunya, a Medi Ambient del Consell Comarcal i fins a
DIPSALUT però no hi havia un protocol d’actuació, no obstant això, se’ls pot

traslladar aquest suggeriment de la Regidora d’Esquerra per altres casos, són
qüestions que són excepcionals però qualsevol excepció pot motivar un protocol.
La Sra. Giralt insisteix perquè es va trigar tant a netejar les platges i retirar-les.
El Sr. Guisset respon que es varen començar en funció dels requeriments i les
informacions que anaven rebent, es tractava de qüestions que afecten el litoral i
l’Ajuntament seguia els dictàmens dels organismes competent, no fou demora o
deixadesa, es deia que no afectava la salut humana, eren biodegradables i forma
part de l’ecosistema de crancs i ell mateix es va informar sense ser biòleg.
La Sra . Giralt replica que hi havia molt forta olor molesta, però que per a futures
ocasions es tingui en compte.
El Sr. Guisset diu que té molt de respecte a la conservació de l’ecosistema i que
aquest ha de seguir el seu curs, la Sra. Giralt ho sap millor que ell i no vol donar-li
lliçons.

10.

Pregunta que realitza el regidor Guillem Cusí:

Pregunta per tal sigui resposta per la regidoria pertinent, o en el seu cas per l’alcalde
si correspon.
Els dies anteriors a la inauguració del nou tanatori del grup Àltima, des d’aquest
consistori es va procedir mitjançant “mailing” a convidar als regidors i treballadors
d’aquest ajuntament a l’acte de celebració d’inauguració de les instal·lacions. Així
mateix es va fer extensiva aquesta invitació a la base de dades ciutadana que
posseeix aquest ajuntament per a la divulgació d’activitats pròpies.
Per a quin motiu i amb quins criteris s’han usat canals públics per estendre una
invitació d’una empresa privada a part de la ciutadania llançanenca?
Contesta el Sr. Guisset que l’equip de govern va considerar que es tracta d’un
equipament de màxima importància molt demanat pel poble i incorporat en els
programes electorals dels grups municipals, a cabal de les competències municipals
de cementiri segons la LBRGL i té un interès públic i el poble havia detenir
coneixement, són qüestions que trascendeixen de l’àmbit general i tenen interès
públic.
El Sr. Cusi indica que potser sí que té un interès públic però quan es fa una tramesa
de dades de caràcter general està protegida per la LOPD, que es va modificar
divendres passat; la Llei anterior ja preveia que si es vol comunicar qualsevol
informació d’un privat, tant empreses privades com ens públic, l’usuari ha d’acceptar
prèviament que es rebi informació d’un tercer. Que ell recordi la base de dades que
sustenta l’Ajuntament, que és quina s’ha utilitzar per a la invitació, no estava
permesa la divulgació d’informació que no fos pròpia de l’Ajuntament encara que
sigui d’interès públic. D’altra banda, aquesta setmana ha entrat en vigor LOPD, vol
saber si han enviat a tothom en correus electrònics el formulari per donar

l’acceptació, ja que avui dia no és implícita, ha de marcar la creueta no vull rebre o sí
la vull rebre, i el seu grup veu que tampoc s’hi ha afegit aquest apartat que la nova
Llei obliga, que si jo com a usuari vull rebre informació de tercers, en aquest cas de
privats que no depenen de l’Ajuntament, s’hauria de poder marcar en el nou
formulari que han fet arribar a la gent. Agrairia que el modifiquin i el tornin a enviar a
qui ja ha complimentat, amb les noves condicions; que no siguin pròpiament els
actes que es duguin en el municipi.
El Sr. Guisset replica que el mateix portaveu d’Esquerra s’ha respost, no obstant
això, demanaran informe als serveis jurídics i trasllat al Regidor de Noves
Tecnologies si realment cal aquesta especificació que ha dit aplicant la Llei amb uns
requisits, amb un període d’adequació i adaptació de la base de dades; si cal afegir
aquesta matisació, si el Secretari ho considera que és així, es farà nova tramesa i
adequada segons estableix la Llei.
El Sr. Cusí insisteix que també es corrobori si el formulari que es va fer amb l’anterior
Llei, també es va fer adequat a Llei, que no s’incorri en irregularitats, però avui dia es
pot denunciar l’Ajuntament, el seu grup no ho farà, però l’escenari no seria agradable
per a ningú.
El Sr. Guisset conclou que es verificarà i si escau es farà l’esmena o rectificació
corresponent.

11.

Pregunta que realitza la regidora Anna Giralt:

Per tal sigui resposta per la regidoria pertinent, o en el seu cas per l’alcalde si
correspon.
En moltes de les principals àrees de recollida de selectiva (paper, cartró i vidre) hem
detectat una gran manca de periodicitat en la recollida d’aquesta, a igual manera que
una greu proliferació d’un mal ús per part d’alguns usuaris.
Ha elaborat algun pla de xoc aquest ajuntament per pal·liar aquest desgavell?
Respon el Regidor de l’Àrea, Sr. Joan C. Mora, que està d’acord amb la paraula
“desgavell”, el servei el gestiona el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, no sap si per
la gratuïtat fan el que volen o per un fet de la primera setmana de maig, festiu a
Figueres, o per temes seus de festes locals no es va fer la recollida aquí, en una
setmana varen fer intensiu per recollir en el poble i se’ls va demanar el compliment.
Ells fan una ruta mínima i se’ls ha demanat que Llançà no sigui el darrer poble, si la
primera zona on van ja omplen, tiren enrera i se’ls va dir que el servei a Llançà, que
és el més gran, s’hauria de reforçar i si després queda lloc facin altres pobles. De
tota manera l’any passat, que ja hi havia problemes, es va fer un pla de xoc amb
FCC Medi Ambient i enguany també es fa, recollida de voluminosos a la tarda, hi ha
gent que a l’estiu renova mobiliari, el deixen fora, la resta de poda no es posa en els
contenidors de selectiva i quan es detecta incidència, es recull la part aquesta que
no recull SERSALL i pot quedar fora. De moment el tema de l’estiu, amb els
voluminosos urgents, quan s’avisa o es detecta, s’actua. Segur que és millorable
però no sabria com respondre, que el CCAE respon que és gratuït i el servei és el
que és; moltes vegades passen per pobles petits i per Llançà passen de tornada, si

va ple no poden recollir, i se’ls demana una ruta inversa, esperen esdeveniments i
agrairà aportacions o suggerències perquè el tema és preocupant.
La Sra. Giralt suggereix, a indicació del Sr. Calsina i que ja va dir als tècnics, per la
problemàtica de no plegar caixes, potser amb unes gàbies per intentar una certa
recollida selectiva.
El Sr. Calsina afegeix que la gent ni plega les caixes i les deixa per terra, havent-hi
aquestes gàbies sembla que es facilita la feina, que d’aquesta manera es recollirien.
Ara fa mal d’ulls.
El Sr. Mora suposa que una part s’arreglarà amb l’orgànica, i els comerciants les
deixen a fora, ho trasllada als Serveis Tècnics que s’estudiï, que no s’acumuli a la via
pública.
La Sra. Giralt diu que parlant d’incivisme recurrent, que no hi ha una Ordenança
específica sinó una de bona convivència, ara hi haurà la FORM i amb gran esforços
per solucionar el problema, crear una Ordenança que reguli específicament el
problema.
El Sr. Mora explica que en breu es posaran càmeres en dos punts conflictius, els
contenidors de l’Av. Mestral i dalt del c/ El Colomer, on inclòs s’ha trobat runa, per
mirar de dissuadir; i una tercera al costat del restaurant el Vaixell, i amb el Regidor i
la Policia fer una Ordenança que reguli i sancioni infractors. Ja se’ls informarà.
El Sr. Cusí vol fer un suggeriment del seu grup, com que SERSALL fa el servei
gratuït i ho és perquè ells tenen un retorn, es pot estudiar la possibilitat de contractar,
com altres pobles ho fan, no usen SERSALL sinó una empresa privada que els
ofereix un millor servei a canvi del retorn que tenen del cartró, del plàstic, etc si seria
viable, tenint en compte les característiques de Llançà, estiu o hivern, creu que a
Maçanet de Cabrenys ho fan, creu que es pot estudiar, oferir el servei a un privat i
que potser, si gratuït o el cost que ens costa amb FCC si compensaria.
El Sr. Mora diu que es farà proposta de l’Ordenança reguladora amb sanció per tema
escombraries, s’emplaça per mirar el tema d’operativitat de les gàbies, i si és
possible aquest estiu, i estudiar empreses privades per contractar el mateix que fa
SERSALL. El problema és com ha dit el Sr. Cusí, que per a pobles grans és diferent
dels petits, es mouran per esbrinar quines ofertes poden rebre.
El Sr. Guisset agraeix les aportacions.

12.

Pregunta que realitza el Regidor Simón Calsina:

Per tal sigui resposta per la regidoria pertinent, o en el seu cas per l’alcalde si
correspon.
En els dos últims pressupostos municipals es va preveure i projectar una passera
per a vianants paral·lela al pont que creua la riera a la cruïlla de la N-260. En època
estival és quan hi ha més trànsit de vianants, però també de vehicles en aquella
zona. Per quan està prevista la instal·lació de la passera?

Contesta el Regidor de l’Àrea, Sr. Joan C. Mora, que no li pot dir. Ho explica, que
s’ha fet el projecte i tramitat. Ara hi haurà el concurs de pliques per fer les dues
parts: una, la cimentació i fonamentació del pont de formigó, i l’altra la col.locació de
la passera. Per fer això no es pot tirar endavant sense autorització dels organismes
Carreteras del Estado, Carreteres de la Generalitat de Catalunya i l’Agència
Catalana de l’Aigua. Tots tres, de paraula han dir que sí i curiosament del Estado
han dit que dijous tramiten l’autorització, l’ACA està gestionant i la Generalitat
igualment. Durant l’estiu no es podrà fer; ell és partidari que l’estiu no es facin obres
al municipi, però si L’ACA i la Generalitat autoritzen, com que no corre aigua per la
riera, podria fer-se la contractació de la part de cimentació, són tràmits amb un cert
període que suposa i desitja que abans de final d’any estigui fet.
El Sr. Calsina diu que ja han passat gairebé dos anys i no es tenen encara els
permisos .
El Sr. Mora diu que no es pot fer una cosa que no és legal, calen els permisos i que
curiosament l’ACA era el més complicat i ara han dit que cap problema, amb un
estudi de capacitat històrica, varen exigir en l’informe del projecte que no es tanqués
l’espai de llum, els preocupava per casos de riuades, que complís amb la mateixa
capacitat d’espai per passar, es compleix, de moment per escrit no ha arribat res. Ell
com a responsable no pot fer cap contracte o concurs públic, seria motiu de
prevaricació.
El Sr. Calsina insisteix que se’ls mani la pressa.
El Sr. Mora diu que els Serveis Tècnics ja els hauria agradat que per l’estiu hagués
estat operativa la passera, però depenent de tant organismes, és difícil.

13.

Prec que realitza el regidor Guillem Cusí:

Per tal sigui respost per la regidoria pertinent, o en el seu cas per l’alcalde si
correspon.
Ara farà un any El Departament de Territori i Sostenibilitat anunciava que reprendria
els treballs de redacció del Pla Rector d'Ús i Gestió (PRUG) de l'àmbit marí del Parc
Natural del Cap de Creus. Preguem ens expliquin quines novetats hi ha al respecte.
Contesta la Regidora de l’Àrea, Sra. Sònia López, que la darrera reunió mantinguda
fou el 21 de març es va mantenir una darrera reunió, actualment estan en la segona
etapa d’un procés participatiu on es comenta el document base del PRUG. L’equip
de govern el que fa és traslladar la informació a l’entitat d’empreses nàutiques
Monmar.
El Sr. Cusí demana si hi ha el projecte base o esborrany.
La regidora diu, que a partir del document base s’elabora el definitiu i inclou les
propostes de cadascú, se’ls pot fer arribar si el volen.
El Sr. Cusí respon afirmativament. Fou un dels errors del PRUG que la Generalitat
va retirar i el seu grup com a grup municipal va presentar esmenes. No es va tenir en
compte tots els factors implicats en la redacció del PRUG, des d’entitats que viuen
del mar i la muntanya com a activitats nàutiques, els mateixos Ports, empreses de
lloguer, etc.

La Sra. López diu que tot ja hi és, l’empresa Monmar recull la informació i fa reunions
puntuals amb els implicats.
El Sr. Cusí recorda que la Regidora Giralt, aleshores de Medi Ambient, i ell mateix
com a Alcalde, varen fer a proposta de l’anterior Directora de Territori i Sostenibilitat,
i es va acordar demanar més èmfasi amb les empreses locals, fer-los arribar abans
de l’aprovació definitiva el Pla de regulació, donar-los a conèixer el nou pla regulador
abans no sigui definitiu per si volen fer esmenes, encara que hi hagi algunes
empreses implicades, veu que s’està fent però no sempre arriba a tothom o hi
participa, que no es trobin en la mateixa situació de fa 2-3 anys enrere.
El Sr. Mora vol indicar que quan el Conseller va tirar endavant una Llei per protegir el
medi marí sense consens de ningú, sense estudis recents, de més de 20 anys, no
actuals, i fet sense participació, dels pobles amb protecció de zona marítim terrestre,
fou improvisat i la creació amb l’empresa Monmar que aglutina empreses nàutiques
inclòs el Club Nàutic, amb la Regidora de Medi Ambient recollien les actes i fer-los
arribar a tots ells. Es cert que no està de més comunicar una propera reunió als
grups municipals i així estar al dia, ara estan en fase d’estudis i seguirà les consultes
amb empreses, centres d’immersió i d’altres per sectors.
El Sr. Cusí ho agraeix i aprofita si tenen informació sobre novetats amb el GALP
Costa Brava, amb un conveni de col.laboració i la Confraria de Pescadors, sap que
hi ha novetats per la premsa i xarxes socials, demana que qualsevol novetat i el Sr.
Fulcarà com a patró major és un dels implicats i gran impulsor, poder tenir informació
de primera mà.
14.

Prec que realitza el regidor Simón Calsina:

Per tal sigui respost per la regidoria pertinent, o en el seu cas per l’alcalde si
correspon.
Fa setmanes es varen iniciar les obres d’arranjament del passadís del carrer Rafael
Estela a l’aparcament Dolors Falcó. Preguem ens informin del motiu pel qual s’han
parat aquestes obres i quan es pretén emprendre-les de nou i finalitzar-les.
Contesta el Regidor de l’Àrea, Sr. Joan Carles Mora, que al c/ Rafael Estela el
setembre s’han de fer obres. Es volia convocar els veïns, i es preveu convocar-los
però de cara a l’estiu es volia arreglar el paviment del c/ Rafael Estela amb lloses
que es movien o en mal estat. Actualment ja s’ha fet, i reparar el carreró que
realment és un rec. La intenció del govern era fer una passera elevada i allargar on
hi ha l’inici de l’escala, posar-les al final però de fusta. Els veïns han aportat
diferents idees perquè no sigui així, hi ha veïns del carrer que temen que el pas
d’aigua fos més estret i quan plogués es produïssin inundacions i com que no es
coneixien l’obra, entenien que no redueixen espai sinó que es trasllada; i els veïns
colindants, el d’un cantó té obertures i li preocupa la intimitat, i l’altre hi té
desguassos. Es varen exposar entre tots les visions sobre el carreró i es va
concloure que es farà el mateix que hi ha però el formigó es picarà i es posarà
llambordes o lloses del mateix carrer de color gris, i es farà una escala de fusta per
evitar sorolls, amb el mateix espai deixant la capacitat d’aigua. Estaven d’acord que

es fes abans de l’estiu, han encarregat les llambordes i la setmana vinent arriben,
encara no s’ha repicat el terra, i es posaran llum a baixa alçada per veure on es
passa i no molesti als veïns colindants, així es procura acontentar tothom.
Es preveu acabar-ho per Sant Joan.

15.

Prec que realitza el regidor Simón Calsina:

Prec per tal sigui respost per la regidoria pertinent, o en el seu cas per l’alcalde si
correspon.
Temps enrere es va realitzar una acció de sanejament i col·locació de mesures de
seguretat a l’estructura de l’Avinguda Mestral número 6, degut a l’estat de
deteriorament d’aquesta, els despreniments que hi havia hagut i el conseqüent perill
que comportava. Hem pogut constatar que els elements de protecció estan
malmesos, fet que provoca que hagin perdut la seva funció de protecció. A això s’ha
de sumar el continuo deteriorament de la infraestructura. Preguem ens informin si
s’ha previst alguna acció o realitzar algun tipus de reclamació a la propietat per que
actuï per esmenar aquestes deficiències i garantir la seguretat.
Respon el Sr. Guisset fent un resum de l’acció de govern, des de 20-3-2009 en què
es va dictar un Decret incoant expedient d’ordre d’execució de tancat de l’obra,
arrebossats, pintures, i repassar part d’estructura que es puguin desplomar. El 3010- 2009, altre expedient d’execució per exigir-li condicions de seguretat i salubritat,
es demana retirar elements solts, ferros o formigó, repassa parts per evitar
possibles despreniments; el 30-5-2010 el mateix, el 13-9-2011, s’adverteix el
promotor que si no ho fan comporta inici de treballs d’execució subsidiària; el 7-082015, amb la Presidència del Sr. Guillem Cusí, es requeria en tres dies per urgència i
perillositat que executi els treballs, col.loqui xarxa protectora i que presenti estudi
tècnic de l’estat de l’estructura, legalització d’aquesta i del volum edificat; el 24-082015 s’ordena l’empresa repassar xarxa, estudi tècnic de legalització. Es té
problemes de comunicació amb l’empresa que no es contacta, el 22-9-2015 es fa
Edicte perquè no agafa notificacions; el 20-10-2015 els sorprèn la presentació del full
d’assumeix de les obres a executar; per raons que desconeix, les obres no
s’executen i el 17-05-2016 es requereix a l’arquitecte qui informa dels treballs més
urgents i informa que el més urgent ja ha estat executat però falta informe de fi de la
1a fase i falta la 2a fase on cal que presenti projecte de legalització de l’estructura,
en volum i ús que se li vol donar, que si ja està tot correcte o bé si no es pot utilitzar
que sol.liciti llicència d’enderroc i tancament de la finca. A instàncies de l’Àrea
d’Urbanisme, el 14-03-2017 es torna a demanar informe a l’Arquitecte i s’informa el
mateix però com que l’empresa no ha fet cap actuació, pot dir que en breu hi haurà
Decret de requeriment d’obres amb advertiment d’executar-les subsidiàriament amb
multa coercitiva, atesos els requeriments i semblava que hi hauria alguna activitat
però torna a estar aturada i l’administració actuarà.
El Sr. Cusí demana la màxima celeritat, com ha dit el Sr. Guisset en l’etapa anterior
hi havia insistència continua. El perill actualment, no només si s’enderroca o no, el

fet que es demori, les proteccions actuals ja no són efectives, la por és que hi hagi
despreniments, la xarxa no funcionin com a tal i s’hagi de lamentar danys materials i
personals, demana urgentment les mesures.
El Sr. Guisset manifesta que prenen nota de la urgència i perillositat, que un cop
s’emeti l’informe tècnic corresponent i s’actuarà .

I sense cap més altre assumpte a tractar, el Sr. President aixeca la sessió a les nou
del vespre, de la qual s’estén la present acta que, després de llegida i aprovada,
signen electrònicament l’Alcalde i el Secretari mitjançant certificació que consta a
l’expedient.

