Exp. A110 01 /2018
Ple ordinari
CF/jr

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE LLANÇÀ
DE DATA 5-02-2018
A la Casa Consistorial de Llançà, essent les dinou hores del dia cinc de febrer de
2018, es reuneix l’Ajuntament Ple, en primera convocatòria, a l´objecte de
celebrar sessió pública ordinària.
Sota la presidència de l’Alcalde, Sr. Pere Vila i Fulcarà, assisteixen els regidors i
les regidores que a continuació s’indiquen:
Sr. Joan C. Mora i Torrent, Sr. Juan José Serrán i Báez, Sra. Sònia Sarola i
Vilà, Sra. Sònia López i Mallol, Sr. Francesc Guisset i Lagresa, Sra. Sílvia
Barris i Roca, Sr. Guillem Cusí i Batlle, Sr. Simon Calsina i Comorera, Sra.
Anna Giralt i García, Sr. Claudio Grande i Hernández.
Assisteix com a Secretària en funcions, la Sra. Sílvia Tabernero i Jódar, en virtut
de Decret d’Alcaldia.
L’Alcalde declara obert l’acte i tot seguit s’entra en l’ordre del dia.
1.- Lectura i aprovació, si escau, de les actes anteriors de dates 22-11-2017 i
11-12-2017.
L’Alcalde demana si es poden aprovar les actes de les sessions de dates 22 de
novembre i 11 de desembre de 2017, que ha estat trameses amb anterioritat junt
amb la convocatòria.
Intervé el portaveu del grup municipal ERC-AM, Sr. Guillem Cusí, dient que la
primera acta l’aproven però pel que fa a la de desembre, demana si poden
escoltar la gravació i ajornar la seva aprovació perquè creuen que el redactat
d’intervencions seves com d’altres Regidors no s’ajusta amb el que es va
deliberar en un punt, i decidirien si presenten esmenes a l’acta o no, i aprovar-la
en el proper Ple.
L’Alcalde accedeix a la petició del grup municipal d’ERC-AM.
Per unanimitat s’aprova l’acta del Ple corresponent a la sessió extraordinària de
data 22-11- 2017.
2.- Aprovació de l’actualització de les tarifes de subministrament d’aigua
potable
El Regidor de l’Àrea, Sr. Francesc Guisset, llegeix el text del dictamen.
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Fa ús de la paraula el Sr. Guillem Cusí, del grup municipal ERC-AM, dient que
avancen el vot favorable, per un cas de responsabilitat, però destaca abans els
fets de fa dos anys enrere per un cas similar, per un increment de les tarifes del
servei d’aigua en què el seu grup al govern se’ls va etzibar certes atzagaiades
amb uns propòsits que avui dia no haurien de ser el mateixos. Per un tema de
coherència i responsabilitat voten favorablement no sense recordar que el seu
grup actua en conseqüència .
Intervé el Sr. Claudio Grande, del grup municipal APL, dient que s’abstindrà
demana explicacions perquè no entén si és només per la puja de l’IPC o perquè
també s’incrementen els sous del personal o hi haurà més inversions a Llançà,
volen saber exactament el perquè.
Respon el Sr. Guisset que en qualsevol contracte administratiu hi ha les clàusules
d’actualització de preus per l’equilibri de les prestacions, hi ha un increment per
superar les devaluacions monetàries i aleshores en qualsevol contracte, la revisió
anual d’una renda es fa en base a l’IPC, simplement és en principi per reequilibrar
les prestacions econòmiques del contracte i no hi hagi un desequilibri, bàsicament
perquè si no s’actualitzessin els preus no es podria fer front a les obligacions
contractades entre ells i amb el seu personal, és una clàusula d’actualització.
Amb deu vots a favor, dels grups municipals PDeCAT, PSC-CP i ERC-AM; i una
abstenció, del grup municipal APL, s’aprova:
En data 15 de setembre de 2017, Sorea SA, mitjançant registre d’entrada número
10471, sol.licita la revisió de les tarifes d’aigua, sol.licitant un increment de les
tarifes de 1,7%, justificat amb l’IPC de juny 2016 a juny 2017.
Així mateix es proposa una tarifa social per a persones en risc de pobresa, i la
unificació dels preus de conservació dels comptadors de diàmetre 13mm als de
15mm.
La concessionària del servei ha tramitat l’expedient de conformitat amb el que
disposa el Decret 148/1988, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el procediment per a
la implantació i modificació de les tarifes dels serveis de competència local
subjectes a règim d’autorització prèvia.
L’article 299.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, determina que correspon al Ple
informar motivadament les tarifes proposades pel concessionari amb caràcter
previ a la remissió a la Comissió de Preus de Catalunya per a la seva autorització.
La Comissió de Preus de Catalunya va aprovar la darrera modificació de les
tarifes d’aigua en data 22 de desembre de 2015.
En l’expedient consta informe favorable dels serveis tècnics en relació a
l’increment de tarifes a raó de l’IPC de 1,7%. En l’expedient consta degudament
documentat i justificat que l’increment proposat correspon a l’IPC de juny 16 a
juny 17 segons l’INE.
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament ACORDA:
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Primer.- INFORMAR favorablement les tarifes del servei de subministrament
d’aigua potable al municipi al Llançà, proposades per SOREA empresa
concessionària del servei, a raó de l’increment del 1,7% de l’IPC a les tarifes
vigents, i en relació a la unificació de preu per conservació de comptadors i
escomeses de fins a 15mm.
Segon.- INFORMAR favorablement la bonificació del 50% de la tarifa social
destinada a reduir la càrrega econòmica suportada a les persones en risc
d’incòrrer en pobresa energètica i vulnerabilitat econòmica i social recollides en
l’article 111.2 del Codi de Consum de Catalunya.
Tercer.- TRAMETRE còpia de l’expedient a la Comissió de Preus de Catalunya
per a la seva aprovació definitiva.
Quart.- NOTIFICAR a la concessionària del servei per al seu coneixement i
efectes.
Tot seguit, l’Alcalde proposa modificar l’ordre del dia, en el sentit de votar ara un
assumpte que estava previst en el torn d’assumptes urgent, però atès que es
tracta d’un dictamen que ja es va avançar de matèria econòmica proposa votar la
urgència d’incloure el punt “Donar compte de la tramesa de dades de l'execució
del quart trimestre de 2017 i seguiment del Pla d'ajust” en l’ordre del dia.
Per unanimitat s’aprova la urgència i tractar ara el punt que segueix:
3.- Donar compte de la tramesa de dades de l'execució del quart trimestre de
2017 i seguiment del Pla d'ajust
El Regidor de l’Àrea, Sr. Francesc Guisset, llegeix el següent text de dictamen:
La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera, estableix l’obligació de subministrar informació referent al compliment
d’obligacions contemplades a l’article 15.2 de l’Ordre HAP/2105/2012 de primer
d’octubre.
L’Ordre HAP/2105/2012 d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions
de subministrament d’informació previstes en la LO 2/2012, LOEPSF, estableix
l’obligació trimestral de subministrament d’informació per les Entitats Locals,
l’article 16, que haurà d’efectuar-se per mitjans electrònics a través del sistema
que el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques habiliti als efectes.
En data 30 de gener de 2018, s’ha realitzat la tramesa de la informació
corresponent a l’execució pressupostària estimada pel quart trimestre de 2017, a
través de l’oficina virtual per la coordinació amb les Entitats Locals del MINHAP,
segons les dades estimades, pendent de la liquidació de l’exercici 2017.
De les dades trameses d’execució estimada per al 4t trimestres de 2017;
juntament amb l’informe d’avaluació emès per la Intervenció Municipal en resulten
les següents dades:
- Compleix l’objectiu d’Estabilitat Pressupostària.
- Compleix l’objectiu de la Regla de la Despesa.
Pel què fa al seguiment del Pla d’Ajust, l’article 10 del Reial Decret-Llei 7/2012 de
9 de març, pel qual es crea el Fons de Finançament de Pagament a proveïdors,
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es recull l’obligació general, que les Entitats Locals que concertin operacions
d’endeutament previstes en l’esmentat decret-llei, hauran de presentar anualment
al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, un informe del Interventor
sobre l’execució dels plans d’ajust contemplats en l’article 7 del Reial Decret-Llei
4/2012, de 24 de febrer, del qual se’n donarà compte al Ple de la Corporació
Local.
En data 30 de gener de 2018, s’ha realitzat la tramesa de la informació
corresponent a l’execució i seguiment del pla d’ajust corresponent a l’exercici
2017, a través de l’oficina virtual per la coordinació amb les Entitats Locals del
MINHAP, segons les dades estimades, pendent de la liquidació de l’exercici 2017.
Que en l’expedient consta informe de la Interventora accidental pel què fa al Pla
d’Ajust en relació a les dades previstes sobre l’execució del quart trimestre de
2017.
Per tot això, aquesta Regidoria proposa el següent ACORD:
Primer.- DONAR COMPTE al Ple de l’informe d’avaluació emès per la Intervenció
municipal, d’acord am els resultats assenyalats a la part expositiva d’aquest
acord, de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril
d’Estabilitat Pressupostària i Estabilitat Financera, que estableix l’obligació de
subministrar informació referent al compliment d’obligacions contemplades a
l’article 15 i 16 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre.
Segon.- DONAR COMPTE al Ple de l’execució i seguiment del Pla d’Ajust regulat
pel Reial Decret-Llei 7/2012, de 9 de març, pel qual es crea el Fons de
Finançament del Pagament a proveïdors, es recull l’obligació general, que les
Entitats Locals que concertin les operacions d’endeutament previstes en
l’esmentat decret-llei, hauran de presentar anualment al Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques.
El Ple de la Corporació es dóna per assabentat.
4.- Moció perquè l’Ajuntament retransmeti els Plens municipals en directe
per internet i per ràdio.
El portaveu del grup municipal ERC-AM, Sr. Guillem Cusí, llegeix el text del
dictamen.
El Sr. Claudio Grande, del grup municipal APL, indica el vot favorable.
Intervé el Sr. Francesc Guisset, del grup municipal socialista, manifestant el vot a
favor.
El Sr. Joan Carles Mora, del grup municipal del PDeCAT, expressa el vot
favorable.
Intervé el Sr. Guillem Cusí, del grup municipal ERC-AM, manifestant que quan es
redacti el reglament els agradaria que els incloguessin en alguna comissió de
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redacció, i que després un cop se sotmeti el Ple, hi hagi aprovació per unanimitat,
per haver participat en el Reglament.
L’Alcalde demana que consti en acta que quan es creï la Comissió, els grups de
l’oposició també hi seran
Per unanimitat, s’aprova:
Davant l’escenari polític actual cada cop són més els ciutadans que reclamen més
participació, més transparència i més accessibilitat en tot allò que fa referència a
la presa de decisions dels seus representants públics.
Les institucions, sempre amb la finalitat última de servei públic, han de facilitar
l’accés al debat polític i provocar de manera activa un funcionament transparent,
obert i accessible per a tothom. Alhora, no podem obviar tampoc que una part de
la població sent desafecció vers la política i que, per tant, els representants i els
electes hem d’esforçar-nos més per tal d’apropar el debat, la reflexió i la presa de
decisions als nostres conciutadans i conciutadanes.
El ple del nostre ajuntament és, sens dubte, un espai plural de debat i presa de
decisions molt rellevants per l’interès públic dels ciutadans del municipi, i per tant
és de vital importància que totes aquelles persones que no pugui assistir
presencialment en els plens puguin, almenys, seguir-ne el seu desenvolupament
a distància a través de la retransmissió audiovisual per internet i ràdio.
Precisament l’aparició de les noves tecnologies i les TIC posa en el nostre abast
moltes eines que ens serveixen per facilitar aquesta transparència i participació
ciutadana i a més a més amb un cost molt baix.
Tanmateix Llançà disposa d’una emissora de ràdio pública, que també, amb un
cost pràcticament zero podria desenvolupar la tasca de retransmissió i participació
ciutadana.
D’acord amb la legislació vigent i la jurisprudència establerta, els Plens són actes
públics que poden ser gravats, tant des de la pròpia Corporació com des del
públic i que aquestes gravacions poden ser difoses, fins i tot en directe, en tant
que no vulneren la protecció de dades.
Per tots aquests motius, el Ple de l’Ajuntament ACORDA:
Primer. REDACTAR el Reglament municipal que reguli els aspectes essencials
de la gravació i retransmissió dels plens a la seu electrònica de l'Ajuntament o
web municipal, per tal que l’Ajuntament assumeixi l’enregistrament audiovisual de
totes les sessions dels plens d’aquest municipi, tant ordinàries com
extraordinàries, per tal que els ciutadans puguin fer-ne el seguiment a distància,
tant en directe com en diferit.
Segon. HABILITAR el canal de comunicació que consideri més oportú per tal de
retransmetre en directe, o en diferit la seva gravació, que permeti posteriorment
l’accés lliure a l’enregistrament i que s’adapti a les mesures de caràcter tècnic i
organitzatiu necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter
personal i n’evitin l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat, i
aplicant els sistemes de conservació que garanteixin la integritat i autenticitat de la
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videoacta, per la qual cosa l’ajuntament haurà d’implantar els sistemes
tecnològics necessaris.
Tercer. Amb caràcter previ a l’inici de l’enregistrament, retransmissió i tractament
de dades, l’Ajuntament haurà d’haver creat mitjançant ordenança o reglament del
ple de la corporació, publicat al diari oficial corresponent i notificat al Registre de
Protecció de Dades de Catalunya el corresponent fitxer de dades personals, de
conformitat amb els articles 20 LOPD, 52 a 55 del RLOPD i 11 de la Llei 32/2010.
Quart. Que s’implementi aquesta mesura en la major brevetat possible, a ser
possible en un termini no superior als tres mesos i es notifiqui en els canals de
comunicació habituals de l’Ajuntament.
5.- Moció per a la participació ciutadana als Plens municipals
El portaveu del grup municipal ERC-AM, Sr. Guillem Cusí, llegeix el text del
dictamen que segueix:
El ple del nostre ajuntament, la casa del poble, és el màxim òrgan de
representació del nostre poble. La participació de la ciutadania en les nostres
sessions no s’ha d’entendre com una molèstia, sinó com un punt més de l’ordre
del dia tan important com les propostes dels grups municipals.
La veu del poble no ha de ser només la del poder constituït sinó també el poder
constituent. Però, en multitud d’ocasions els òrgans de poder silencien la veu del
poder constituent per por a que ens puguin treure els colors o a confrontar idees
contra les persones que ens han posat en el càrrec en el que estem.
La ciutadania ens reclama que l’escoltem i la deixem participar en les decisions
que afecten al nostre poble. Volen escoltar-nos i participar en els debats.
Atès que garantir la transparència, l’accés a la informació i la participació
ciutadana per part de l’Ajuntament de Llançà és, a més d’un dret legal, una forma
imprescindible d’apropar les veïnes i veïns del nostre poble a la gestió municipal
dels afers públics i millorar l’acceptació i la identificació de la ciutadania envers les
polítiques i la gestió de l’Ajuntament.
Atès que en la modificació que es va realitzar del ROM (Reglament Orgànic
Municipal) ja es preveu la participació ciutadana, condicionada a la redacció i
aplicació d’un reglament de participació i intervenció.
Atesa la necessitat de continuar aprofundint en la qualitat democràtica i la
implicació ciutadana en la gestió pública municipal, a partir de nous mecanismes i
dinàmiques de participació popular.
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Llançà
proposa l’adopció del següent acord:
Únic. Redactar, consensuar i aprovar el reglament que ha de regir les bases de
participació i intervenció de la ciutadania en els plens municipals, previst en el
Reglament Orgànic Municipal (ROM), abans d’acabar l’any 2017 Per tal de fer
factible el dret dels ciutadans a títol individual d’intervenir en les sessions
plenàries de la Corporació, en aquells punts de l’ordre del dia que tinguin condició
d’afectats i en l’apartat final de precs i preguntes.
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El Sr. Guillem Cusí, vol aclarir que la data de 2017, és perquè ho varen presentar
l’octubre passat, i que ara s’hauria de posar una data futura.
Intervé el Sr. Claudio Grande, del grup municipal APL, indica el vot a favor.
Fa ús de la paraula el Sr. Francesc Guisset, del grup municipal PSC-CP, dient
que votaran en contra d’acord amb l’informe del dictamen.
El Sr. Juanjo Serrán, del grup municipal PDeCAT, intervé manifestant que com ha
avançat el Sr. Guisset, votaran en contra, argumentant que en el ROM aprovat pel
govern anterior ja quedava recollida la participació ciutadana en el Plens a través
de les entitats, aleshores no van incorporar la demanda que fan ara de la
participació ciutadana i l’abril de 2017 es va aprovar el reglament de participació
ciutadana que recollia la participació en precs i preguntes després del Plens.
També voten en contra per l’informe jurídic que en la part final diu “la Moció, en
els termes que ve redactada no s’ajusta a la legislació vigent, en tant en quant
demana que es reguli el dret dels ciutadans a títol individual d’intervenir en les
sessions plenàries de la Corporació, en aquells punts de l’ordre del dia que tinguin
condició d’afectats i en l’apartat final de precs i preguntes.
No s’ajusta a dret la intervenció individual dels ciutadans en el torn de precs i
preguntes, sense perjudici de que es reguli la intervenció dels ciutadans a través
de les associacions, de forma més concreta si es considera insuficient la regulació
continguda en l’article 109.8 del ROM.”
El Sr. Cusí replica que, a part dels arguments que s’han donat, no entenen el
posicionament en contra perquè no s’aprovés en el seu moment en el ROM la
participació individual de cada ciutadà i no estigui marcat en el ROM, en tot cas
creuen que la participació ciutadana ha de ser present el màxim possible i millor si
pot ser en sessions plenàries, millor. El que no entenen és que s’exhibeixin
aquests arguments, amb més o menys raó, però estan parlant de participació
ciutadana i els agradaria incloure-la. En els arguments detallats tampoc no es
preveu, si no es va fer en el seu moment, creu que el ROM actual si no
s’equivoca, es preveu la redacció del reglament que ara proposa ERC-AM i
diferentment de l’informe jurídic del Secretari, el Sr. Cusí diu que en Comissió
Informativa no es va fer esment de l’anomalia, i que sí es va fer a l’anterior Moció.
L’excusa del que no s’ajusta a Llei no deixa de ser una excusa. Es pot modificar
l’acord o el tall de la Moció que no s’ajusti a Llei, es fa ajustar i si tots els grups
estan d’acord amb la participació, que ho sigui al màxim en els òrgans
municipals. Creu que és més una falta de voluntat i amb excuses, se’ls està dient
que no volen la participació ciutadana. Si la volen, pregunta perquè no s’aprova
ara, que si no volen aquesta Moció, que es redacti una conjuntament que reguli la
situació de participació individual d’un ciutadà en els Plens, on si no és en l’apartat
de Precs i preguntes com diu l’informe del Secretari, que es sigui d’una altra
manera, com abans o després de les sessions, o després d’una Comissió
Informativa com havia fet ja l’anterior govern, no és el com sinó el fet de voler o no
voler-ho fer, creu el seu grup.
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El Sr. Serrán insisteix que estan d’acord amb la participació ciutadana, per això
es va presentar aquell Reglament en que el grup ERC es va abstenir i no varen
presentar al.legacions i es va aprovar sense cap al.legació de grups municipals;
tot i així, li diu al Sr. Cusí que si no sap si es recull o no, es llegeixi l’article 6 del
Reglament, en l’apartat 5 on diu “Finalitzada la sessió del Ple, l'Alcalde o
Alcaldessa pot establir un torn de precs i preguntes pel públic assistent sobre
temes concrets d'interès municipal. Correspon a l'Alcalde o Alcaldessa ordenar i
tancar aquest torn. Podran haver-hi un màxim de 5 precs i/o preguntes per Ple; si
n’hi haguessin més, es formularan, per ordre de registre d’entrada, i es
contestaran, en el proper Ple”.
El Sr. Serrán creu que queda bastant clar que el govern no s’oposa a la
participació ciutadana, ho diu l’articulat d’un Reglament aprovat amb els vots de
l’equip de govern, les tres abstencions d’Esquerra, i el vot en contra del grup APL.
L’Alcalde afegeix que el que demana el Sr. Cusí, ja està recollit i aprovat i l’article
6.5 que ho diu claríssim, el format posterior als precs i preguntes dels grups
municipals ja es recull, ara es parla d’una cosa ja feta, el vot contrari és que si el
govern ja ho va aprovar, primer amb el ROM i ara amb el Reglament de
Participació ciutadana, tornar a aprovar una cosa que ja està aprovada no té
sentit, potser que es deixi sobre la taula ja que el que proposa el Sr. Cusí de fer
tots una proposta conjunta quan ja està tot recollit i aprovat, és la mateixa cosa en
dos idiomes diferents, l’important és que s’acabarà fent.
El Sr. Cusí indica que la Moció fou presentada l’octubre i ara no recorda quan es
va aprovar el Reglament.
El Sr. Serrán respon que l’abril.
El Sr. Cusí afegeix que el sentit de la Moció és en base al que diu el ROM, en allò
que s’ha de redactar Reglament específic.
L’Alcalde diu que és aquest Reglament aprovat inicialment l’abril del 2017, de
procés participatiu que recollia que la gent podia intervenir a títol individual i el
ROM ho recollia a títol d’entitats, el govern actual millorava el ROM.
El Sr. Cusí insisteix que, indiferentment del Reglament de Participació, quan es va
redactar aqueta Moció entenien que s’havia de modificar igualment el ROM, és
aquest el sentit de la Moció, no ho varen saber llegir correctament i creien que
s’havia de modificar el ROM i creien que s’havia de fer un Reglament només
específic per la participació plenària, estan d’acord amb el Reglament de
Participació general i pensaven que s’havia de redactar un altre de concret com
existeix en altres ajuntaments, un de molt concret específic per al Ple i si
contemplava o no modificar el ROM, si ara el govern diu que no és així ho haurà
de creure atès que hi ha l’informe del Secretari i l’articulat que han llegit, aleshores
que ho tirin endavant i el seu grup espera que sigui el més aviat possible, però diu
que podien haver-ho dit en Comissió Informativa i treure la Moció de l’ordre del
dia.
L’Alcalde pregunta què fan amb la Moció, la retiren o s’ha de votar?.
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El Sr. Cusí diu que si es contempla i que es durà a terme, es retira la Moció ja que
no s’escau amb el que s’està debatent, no té sentit portar-la a votació.
5.- Assumptes urgents
L’Alcalde dona compte de la Moció presentada pel grup municipal ERC-AM, “Per
un major seguiment de les Mocions aprovades pel Ple i de la seva execució” i
proposa que es voti la urgència d’incloure-la en l’ordre del dia.
Intervé el Sr. Guillem Cusí dient que varen presentar-la aquesta setmana i no era
amb el propòsit de tractar-la en aquest Ple, tampoc no se’ls ha informat que es
debatria en aquest Ple.
L’Alcalde indica que aleshores es posposa al proper Ple.
6.- Precs i preguntes
Registre d’Entrada núm. 1000
El Sr Claudio Grande, portaveu del Grup Municipal d'APL, presenta les seguents
preguntes al Ple ordinari del 05/02/2018 a l'Ajuntament de Llançà:
1.- Ens poden dir el cost total de Cultura de l'any 2017 i quines actuacions s´han
pagat amb els 30000 € que es varen afegir del pressupost inicial?
Respon el Sr. Francesc Guisset que no es pot dir fins que no es faci la liquidació
del pressupost per donar-li dades exactes el mes que ve i, quant a les despeses
de l’Àrea de Cultura, ha preparat un “major” que li farà arribar a la carpeta de
Regidor on hi consten les partides. I sobre els 32.000 € va ser per afrontar el
pagament de 24.200 € del concert de Manel i les altres despeses que demana les
veurà detallades al major.
El Sr. Grande pregunta si els diners de Manel no es varen treure de Cultura.
El Sr. Guisset contesta que es va fer la corresponent generació de crèdit amb la
venda a través del tiquetea
2.- Ens poden explicar per què Creu Roja no ha fet el preventiu del PIN de
Nadal?
Contesta la Regidora Sra. Sònia Sarola que va parlar amb en Ferran, de Creu
Roja, el dia 11 i va dir-li que no tenien personal per fer-ho aquelles dates , i es va
haver de demanar al Consorci.
3.- Ens poden explicar per què s´ha pres la decisió de contractar una empresa
externa per fer les carrosses i quin ha sigut el seu cost?
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Respon la Regidora Sra. Sònia Sarola que es va contactar amb un senyor de
Figueres especialista que només es dedica a fer carrosses i similar i com que es
va voler fer un canvi amb la cavalcada de Reis, fent unes carrosses maques i
dignes, per un cost de 6.840 €.
El Sr. Grande replica que maques i dignes també ho eren abans, no les troba
malament, però abans també eren maques i pregunta si també es va demanar a
empreses de Llançà per fer-ho.
La Sra. Sarola diu que a Llançà ningú no es dedica a aquells treballs tan
especialitzats, amb materials reciclats. Que si de cara a l’any vinent, per renovar
els vestuari de patges, sí que es demanarà a modistes de la població, per molta
bona fe de la gent, els especialistes han de fer aquests treballs concrets.
El Sr. Grande afegeix que aquell senyor no va treballar sol, i que l’Ajuntament
havia de comprovar si les persones que portava, si se’ls pagava la seguretat
social.
La Sra. Sarola diu que varen fer-les ell i el seu fill.
El Sr. Grande indica que té constància, per tenir-la informada, que va venir més
gent i que no estaven assegurats, només ho diu perquè es controli una mica.
La Sra. Sarola manifesta que ho esbrinarà, que sabia que hi havia el seu fill però
no més gent.
Registre d’Entrada núm. 1009
El portaveu del grup municipal ERC-AM, Sr. Guillem Cusí, llegeix les següents
preguntes:
Pregunta número 1:
Pregunta per tal sigui resposta per la regidoria pertinent, o en el seu cas per
l’alcalde si correspon:
S’ha fet efectiu el pagament de la “indemnització” referent a la casa de grifeu?
L’Alcalde contesta que no s’ha fet efectiu. Tal i com va informar-se en el Ple
passat, l’equip de govern ha redactat un acord aprovat en Junta de Govern Local i
s’ha comunicat a la família Prats i no es té constància d’haver-lo acceptat.
El Sr. Cusí indica que segons l’acta que se’ls va trametre de l’11 de gener, se’ls
donaven 15 dies per donar resposta afirmativament o no a l’acord, i des
d’aleshores a data 1 de febrer vencia aquest termini i entén que no han donat
resposta el Sr. Prat.
L’Alcalde respon negativament, diu que es va concertar una reunió per parlar-ne i
a darrera hora el seu advocat va haver d’anul.lar per un viatge d’urgència i el
termini s’ha renovat perquè puguin assistir. Es veuran les intencions, si accepten
o no, ja se’ls informarà a mesura que avancin els esdeveniments, encara no s’ha
pogut fer la reunió.
El Sr. Cusí pregunta quin termini se’ls ha donat de més , i agafa la paraula de
l’Alcalde que els informaran quan hi hagi novetats, i també volen saber com estan
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les negociacions amb les asseguradores, tal com va dir l’Alcalde, i si els
propietaris assumiran el pagament i l’acabarà assumint l’Ajuntament.
L’Alcalde contesta a la darrera qüestió, que el Secretari ja ha tramès a les
asseguradores aquests acords, i s’espera resposta i pel que fa al termini, miraran
de posar data els propers dies, i quant als 15 dies era orientatiu, l’important és
que es reuneixin i saber si accepten o no.
El Sr. Cusí insisteix que se’ls mantingui informats.
Pregunta número 2:
Pregunta per tal sigui resposta per la regidoria pertinent, o en el seu cas per
l’alcalde si correspon:
En els últims dies ens han fet arribar que hi ha pares i mares que a data d’avui no
disposen de plaça a la llar d’infants per els seus nadons. Ens poden explicar el
motiu?
La Regidora Sra. Sònia López respon que a la llar el setembre es va obrir aula de
P0 que són de ràtio màxima 8 nens i fa una setmana es va obrir una altra aula
amb 8 nens més i 4 resten en llista d’espera i no es la primera vegada. Però va
venir una mare a exposar el problema per mirar de solucionar el seu problema ja
que una llar és un servei municipal, a final de setmana es tornaran a reunir per
veure com se soluciona.
El Sr. Cusí pregunta si és per una manca d’espai físic per obrir-ne una altra o
d’educadores.
La Sra. López contesta que no és per educadores, que és manca d’espai físic;
que hi ha l’Espai Menuts, xerrades per als pares de la mainada, potser s’hauria
d’ubicar les xerrades en altre lloc i per això va demanar a la mare una setmana
per procurar solucionar-ho.
El Sr. Cusí replica que els ha arribat aquesta preocupació, la mare també es va
dirigir també a ells i que per això s’hauria d’agilitzar la solució d’aquesta situació.
Ja sap que són més nens, i que comporta un greuge per a la gent que s’hi troba,
que no poden cobrir necessitats laborals o personals, ja sap que no és la primera
vegada que això passa.
La Sra. López reitera que no és la primera vegada que hi ha llistes d’espera i
insisteix que des de l’Ajuntament s’intentarà solucionar-ho.
Prec número 1:
Prec per tal sigui respost per la regidoria pertinent, o en el seu cas per l’alcalde si
correspon.
Ens poden informar de l’increment del percentatge real que suposarà la pujada de
la taxa d’escombraries? Ens poden informar de que suposarà (en euros) per els
contribuents?
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El Regidor Sr. Francesc Guisset contesta que en Comissió Informativa i en el Ple
d’Ordenances es va dir que la taxa d’escombraries com a conseqüència de la
repercussió del cost d’ampliació de l’abocador s’augmentaven el 15%, conclou
que el percentatge real que suposarà la taxa és del 15%. Pel que fa a l’increment
en €, si consulta les OOFF penjades en el web i les compara, ha ha aplicat aquest
increment i hauria d’anar restant
El Sr. Cusí diu que encara recorda sumar, restar, multiplicar i dividir; les
Ordenances també les ha llegit perquè varen presentar al.legacions.
El Sr. Cusí li agraeix. I continua manifestant que va escoltar l’entrevista de
l’Alcalde a Empordà TV que va dir que l’increment era del 6,5% i vol saber si és
que hi havia algun canvi, quan havia quedat clar en el Ple que era del 15; o bé si
es tractava d’un error.
L’Alcalde reconeix l’errada.
El Sr. Cusí conclou que no calia el to sorneguer del Sr. Guisset per respondre-li la
pregunta.
Prec número 2:
Prec per tal sigui respost per la regidoria pertinent, o en el seu cas per l’alcalde si
correspon.
En referència a l’entrevista emesa el passat dijous 1 de febrer a “Empordà TV” en
el programa “L’hora de l’Alcalde”, el Sr. Pere Vila va deixar de manifest que
“difícilment podem donar l’alcaldia al PSC”. Davant la possibilitat de canvis, a curt
termini, dins el govern municipal, preguem ens informin amb més detall de la
situació actual del govern, les motivacions que porten a un possible canvi
d’escenari i quina decisió han pres, si és que ja han decidit.
Tanmateix, preguem que el portaveu del partit socialista manifesti el seu
posicionament davant d’aquesta situació i envers escenaris futurs.
L’Alcalde manifesta el que va dir a l’entrevista, tots saben la situació del país,
arreu del territori català, hi ha hagut diferents posicions dels equips de govern,
tant els que formaven pacte amb el partit socialista com els que donaven suport al
partit socialista i que han deixat en minoria; a Llançà és un fet que ell ha volgut
separar-ho els darrers mesos, considera que s’està fent bona feina i la relació
entre els dos grups és prou ferma i bona perquè el pacte seguís endavant malgrat
la situació del país. Però això no deixa que un té la responsabilitat que té,
representa a qui representa, i per tot el que ha passat en el país que no és menor
i greu en el posicionament del PSC-PSOE, el seu grup va decidir ens les properes
setmanes, fer una reunió dels associats i simpatitzants que farien una votació per
decidir si es mantenia o no la relació amb el grup municipals socialista. Ell ja va dir
que ho veia difícil però de la mateixa manera que es va arribar, arran d’una
assemblea de simpatitzants i associats al pacte de govern i ho varen avalar amb
el 100% dels vots, ara s’ha deixat en mà dels associats i quan es voti, ho
Av. Europa, Núm. 37 - Tel. 972 38 01 81 - Fax 972 38 12 58 - 17490 LLANÇÀ - E-mail: llanca@llanca.cat
Registre d’Entitats Locals: 01170926

comunicaran al PSC per a les seves conseqüències, i no se n’amaguen, tothom té
la seva opinió, ells (del PDeCAT) han de tenir el cap fred, esperaran a veure el
resultat i què decideix la seva militància. Això, ell ho ha comunicat des del primer
moment al seu portaveu Sr. Guisset i esperaran les properes setmanes per
prendre una decisió en conseqüència. Seguidament dóna la paraula al portaveu
socialista.
El Sr. Guisset diu que com ha explicat l’Alcalde, és una decisió interna del partit,
que han de prendre ells al respecte, i com va traslladar-li al Sr. Pere Vila, el pacte
de govern es va fer amb caràcter municipal per donar estabilitat i tranquil·litat al
poble davant un govern inoperant, ineficient, amb un Alcalde amb manca de
lideratge i autoritat política. És per això que varen signar el pacte. Aleshores es
varen aparcar les diferències ideològiques i s’han d’emmarcar en el caire
municipal. Ell considera que en el temps que porten governant amb el PDeCAT
han respectat amb lleialtat el pacte, fins i tot s’han presentat Mocions amb
divergència de vots però la relació és bona i fluïda, el govern funciona i el poble
de Llançà està content. Vist el nou escenari estan a l’expectativa del que decideixi
el PDeCAT però tenen la tranquil.litat que qui decideix és la militància de Llançà i
de la mateixa manera que ells han observat amb fidelitat i bona fe el pacte,
demanen que sigui recíproc per part de la militància del PDeCAT. Afronten un
escenari de tranquil.litat, finalment, i sigui quin sigui el resultat, el partit socialista,
la Sra. Barris i ell mateix afrontaran la nova situació. Seria irresponsable traslladar
la responsabilitat política, amb el trasbals que hi ha a nivell del país a l’esfera
municipal i encara més quan el pacte està funcionant; sigui quin sigui el desenllaç
el partit socialista estarà a l’alçada de les seves responsabilitats i el que més greu
els sap, a ell, a la Sra. Sílvia Barris i a la resta de la militància, és que es torni a
viure un espectacle polític d’escàndol i d’inestabilitat política a Llançà en una
època en què un Alcalde, en l’exercici super democràtic de poder, els va destituir,
després els va demanar la confiança, tot i agrair-los la bona gestió a la Sra. Barris
i a ell com a Regidors. Voldrien evitar un altre trasbals a Llançà, apel.len a la
lleialtat, al bon criteri i seny de la militància del PDeCAT a Llançà, demanen
reciprocitat, que es compleixi el pacte en els termes que es va signar i aquest és
el seu posicionament. Amb tranquil.litat afrontaran els fets i vetllaran perquè no es
torni a repetir el període d’inestabilitat política quan el Sr. Cusí va ser Alcalde de
Llançà.
Intervé el Sr. Cusí dient que a vegades va bé fer teràpia psicològica i que algú es
desfogui, com ha fet el Sr. Guisset. El seu grup estaran a l’expectativa del que
pugui passar les properes setmanes i li estranya, per això ho demanava les
motivacions del possible canvi. Han pogut comprovar que l’entesa és més que
bona però els estranya com és que ara no, ara sí; com és que si tant influeix, com
deia l’Alcalde a l’entrevista la situació nacional a nivell local, els crea dubtes que
aquesta sigui l’excusa. El 155 i qui li dóna suport, en certs moments han trobat a
faltar cert posicionament per part del PDeCAT en mocions d’Esquerra i
recolzament quan el Sr. Cusí en discusions amb el portaveu socialista s’ha sentit
poc recolzats, en el ben entès que quan la causa és compartida entre Esquerra i
els Demòcrates i vol recordar que tant Esquerra com el PDeCAT tenen presos
polítics; Presidents i Consellers exiliats i que ara això esdevingui tan
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posteriorment als fets dolosos de mesos enrere, els sobta la manca de
posicionaments anteriors, com en sessions plenàries i actes varis del poble o
organitzats per entitats del municipi. Ara el grup d’ERC queda a l’expectativa, a
veure què passa els pròxims dies o setmanes i recorda que si es compleix un dels
3 supòsits que el Sr. Vila va dir l’altre dia, i que ells en el seu dia varen deixar
sobre la taula, i que el grup d’Esquerra vol el bé del poble i un Ajuntament que
governi amb unes condicions i que faci la millor feina possible amb la màxima
unitat.
I sense cap més altre assumpte a tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió a les vuit
hores menys deu minuts 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.
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