AJUNTAMENT DE LLANÇÀ

(ALT EMPORDÀ)

Exp. A110 07/2017
Ple ordinari
CF/jr

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE LLANÇÀ
DE DATA 31-07-2017
A la Casa Consistorial de Llançà, essent les dinou hores del dia trenta-un de juliol de
dos mil disset, 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 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.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior, de data 5-06-2017.
L’Alcalde demana si es pot aprovar l’acta de la sessió anterior, de data 5 de juny de
2017, que ha estat repartida amb anterioritat junt amb la convocatòria.
Per unanimitat s’aprova l’acta del Ple corresponent a la sessió ordinària de data 5 de
juny de 2017.

2.- Donar compte del canvi de portaveu del grup municipal ERC-AM.
L’Alcalde llegeix el següent text del dictamen:
Guillem Cusí i Batlle, en representació del grup municipal ERC-AM, mitjançant
escrit de Registre d’Entrada núm. 6274 de data 8-06-2017, signat per tots els
membres del Grup municipal, demana el canvi de portaveu del seu grup municipal.
En el Ple de la corporació de data 1-07-2015, es va donar compte de la composició
dels Grups Municipals i els seus portaveus, essent la Sra. Anna Giralt i García la
portaveu d’ERC-AM, càrrec que es va mantenir en el Ple extraordinari de data 1901-2017, d’organització i funcionament de la nova corporació resultant de la Moció
de censura de data 15-12-2016.
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De conformitat amb l’article 85 del Reglament Orgànic Municipal, el càrrec de
portaveu podrà ser variat al llarg del mandat.
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament ACORDA:
Únic.- DONAR COMPTE del canvi de portaveu del Grup municipal d’ERC-AM,
essent portaveu el Regidor Sr. Guillem Cusí i Batlle, en substitució de la Regidora
Sra. Anna Giralt i García.
La Corporació es dóna per assabentada.

3.-Donar compte i ratificació de la proposta de Festes locals per al 2018.
L’Alcalde llegeix el dictamen.
Per unanimitat s’aprova:
La Junta de Govern Local en data 6 de juliol de 2017 es va adoptar el següent acord,
que es transcriu literalment:
“ 1.2.1) Amb posterioritat a l’Ordre TSF/101/2017, de 25 de maig, publicada al
DOGC núm.7381, de 31 de maig de 2017, que estableix el calendari oficial de festes
laborals a Catalunya per al 2018, procedeix adoptar un acord municipal de proposta
de dues festes locals.
Correspon al Ple municipal proposar la fixació de dues festes locals, retribuïdes i no
recuperables, de conformitat amb el que disposa l’article 37.2 de l’Estatut de
Treballadors; i d’acord amb el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, les dues festes
locals seran fixades per Ordre de la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies,
a proposta del municipis.
Atès que l’Ajuntament ha de comunicar la proposta a la Generalitat abans del 31 de
juliol i vistes les competències atribuïdes al Ple de l’Ajuntament, per l’article 46 del
Reial decret 2001/1983, de 28 de juliol.
Els dies de Sant Vicenç, 22 de gener, i de la Mare de Déu del Carme, 16 de juliol,
són tradicionalment les festes locals i l’any que ve s’escauen en dilluns.
Per tot això, la Junta de Govern Local ACORDA:
Primer.- PROPOSAR al Departament de Treball, Afers socials i Famílies de la
Generalitat de Catalunya la fixació com a festes locals per a l’any 2018, els dies 22
de gener i 16 de juliol .
Segon.- DONAR TRASLLAT del present acord als Serveis Territorials a Girona del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, als efectes oportuns.
Tercer.- DONAR COMPTE del present acord al Ple municipal en la primera sessió
que celebri, per a la seva ratificació.”
De conformitat amb l’apartat tercer de l’acord transcrit, el Ple municipal per
unanimitat acorda:
Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTATS i RATIFICAR l’anterior acord de Junta de
Govern Local en tot el seu contingut.
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Segon.- NOTIFICAR-HO als Serveis Territorials a Girona del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.
4.- Aprovació del Compte General del pressupost de l’exercici 2016
El Regidor de l’Àrea, Sr. Francesc Guisset, llegeix el dictamen.
Per unanimitat s’aprova:
En data 11 d’abril d’enguany, el senyor Pere Vila i Fulcarà, Alcalde-President
d’aquesta Corporació ha dictat providència en referència que s’informi per part de la
Intervenció i que es formi el Compte General de 2016 i que la Secretaria emeti
informe sobre la legislació i procediment aplicable; així com que el Compte General
se sotmeti a informe de la Comissió Especial de Comptes.
S’ha emès informe favorable de la Secretaria i d’Intervenció sobre el contingut i
forma del Compte General per a l’exercici 2016, d’acord amb el que preveu el Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.
En data 11 de maig d’enguany, es reuneix la Comissió Especial de Comptes per
l’examen del Compte General del Pressupost d’aquesta Entitat, corresponent a
l’exercici econòmic de 2016, en compliment del que disposa l’article 116 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i en l’article 212 del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals; així com que ha quedat justificat
complidament, i que està format pels documents següents:
-

-

-

-

-

Compte anual de l’Ajuntament format pel balanç, el compte de resultat
econòmic patrimonial, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxes
d’efectiu, l’estat de la liquidació del Pressupost i la memòria.
Compte anual del Casal del Pensionista format pel balanç, el compte de
resultat econòmic patrimonial, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de
fluxes d’efectiu, l’estat de la liquidació del Pressupost i la memòria.
Compte anual del Museu de l’Aquarel.la format pel balanç, el compte de
resultat econòmic patrimonial, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de
fluxes d’efectiu, l’estat de la liquidació del Pressupost i la memòria.
Compte anual del Patronat d’Esports format pel balanç, el compte de resultat
econòmic patrimonial, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxes
d’efectiu, l’estat de la liquidació del Pressupost i la memòria.
Les existències a tresoreria a 31 de desembre de 2016.
Certificats dels saldos de tots els comptes a data 31 de desembre de 2016.
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Atès que el Compte General es va exposar al públic per a informació pública,
mitjançant publicació al BOP de Girona de data 22 de maig de 2017; i transcorregut
el termini d’exposició i reclamacions, no s’ha presentat cap al.legació.
Tenint en compte els fonaments de fet i de dret, així com la documentació obrant en
l’expedient, el Ple de l’Ajuntament ACORDA:
Primer.- Aprovar el Compte General de l’exercici 2016, que ha quedat complidament
justificat, i que està format pels documents següents:
- Compte anual de l’Ajuntament format pel balanç, el compte de resultat
econòmic patrimonial, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxes
d’efectiu, l’estat de la liquidació del Pressupost i la memòria.
- Compte anual del Casal del Pensionista format pel balanç, el compte de
resultat econòmic patrimonial, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de
fluxes d’efectiu, l’estat de la liquidació del Pressupost i la memòria.
- Compte anual del Museu de l’Aquarel.la format pel balanç, el compte de
resultat econòmic patrimonial, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de
fluxes d’efectiu, l’estat de la liquidació del Pressupost i la memòria.
- Compte anual del Patronat d’Esports format pel balanç, el compte de resultat
econòmic patrimonial, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxes
d’efectiu, l’estat de la liquidació del Pressupost i la memòria.
- Les existències a tresoreria a 31 de desembre de 2016.
- Certificats dels saldos de tots els comptes a data 31 de desembre de 2016.
Segon.- Rendir el Compte General que s’aprova i tota la documentació que l’integra
a la fiscalització de la Sindicatura de Comptes, tal i com estableix l’article 212.3 del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
5.- Aprovació Inicial de l’expedient de modificació de crèdits núm. 1/2017.
El Regidor de l’Àrea, Sr. Francesc Guisset, llegeix el dictamen.
Intervé el Sr. Guillem Cusí, del grup municipal ERC-AM, dient que hauria volgut votar
a favor però no serà així perquè hi manca el full de ruta. També demana raonar o
explicar la baixa de 30.000 € de la sala polivalent i el 90.000 € de la sala de vetlles,
pregunta què ha pensat el govern i perquè es varen proposar i ara es donen de
baixa, quan un privat ja estava interessat; també demana explicacions de les baixes
dels 50.000 € del camí de ronda, els 30.000 € de baixa d’asfaltats i els 20.000 € de
les Esplanes no és perquè no són prioritat.
Afegeix que encara espera saber quins asfaltats es faran i saber dels de la bossa de
130.000 € ara baixen a 100.000 € que queden per a la participació ciutadana, ja que
recorda que varen dur una part de la bossa a la participació dels llançanencs i
llançanenques.
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El Sr. Cusí pregunta al Sr. Mora perquè ara el Caravaning Parc no és prioritari, ja
que entenen que és una proposta que el seu govern va tirar endavant i en reunions
que assistia el Sr. Mora creia que era interessant per a tothom.
Pregunta també, al Sr. Serrán i a la Sra. Sarola, quin serà el destí dels 32.000 € així
com es faci un resum on indiquin en què s’han gastat els 90.000 € que hi havia; no
sap si és perquè no es va rebre una subvenció sobre la que el Regidor va mentir en
l’anterior Ple i espera que rectifiqui.
Demana també perquè l’ACA ha canviat de parer i incrementa la despesa de la
passera sobre la riera de Valleta a la cruïlla dels semàfors.
Pregunta al Sr. Serrán si pot detallar els 44.000 € del mòdul d’esport, al Sr. Guisset
si pot informar del nou projecte de la biblioteca, de la qual desconeix si es construirà
en el mateix lloc previst i si hi ha una subvenció.
Continua el Sr. Cusí, pel que fa a l’adequació de la Torre de l’Abat, demanant el
perquè de l’increment de 3.000 € si encara no s’ha iniciat l’obra, i torna a insistir que
no són obres en una propietat municipal i que caldria fer una consulta popular, tal i
com es farà amb l’asfaltat de carrers.
En relació a l’adequació del camí dels horts, considera que és una bona iniciativa
però no és prioritari, especialment si comporta expropiacions a les persones
propietàries.
Demana a la Sra. López a què es destinen els 24.000 € del col.legi. Estan d’acord
que s’hi facin treballs de manteniment, però volen saber a quin es destinen.
Pregunta també quin element de transport es compra i al Sr. Serrán, dels 5.500 € de
la nova pista d’skate, on s’ubicarà, si existeix un estudi sobre la necessitat d’una
nova pista, si hi ha la suficient demanda i que es farà de l’existent a l’espai de la
Salanca.
Finalment pregunta al Sr. Guisset si hi haurà un altre expedient de modificació de
crèdits, vol saber si les inversions que estan en el pressupost també perillen o es
modificaran.
Fa ús de la paraula el Sr. Claudio Grande, del grup municipal APL, expressant el vot
en contra, i pregunta si els 44.000 € del mòdul són de més o per acabar les obres
del camp de futbol. Tampoc no entenen que es redueixi 30.000 € d’asfaltats de
carrers que són molt necessaris i l’increment de 3.000 de la Torre de l’Abat ja són
motiu per riure.
Intervé el Sr. Guisset explicant que no entén perquè el Sr. Cusí diu que manca el full
de ruta, quan segueix l’existent en l’anterior pressupost. Són inversions, i creu que el
Sr. Cusí no l’escolta perquè ja ho ha explicat: els 30.000 € de la sala polivalent són
una rebaixa de l’adjudicació, els de la Sala de vetlles perquè un privat ho impulsa i si
ho fa un privat no té sentit que ho faci l’Ajuntament, i afegeix que no té coneixement
que aquest privat hi estès interessat ja abans; es rebaixen 30.000 € dels asfaltats
per prioritzar; els 20.000 € del terreny de Les Esplanes és perquè no es poden fer
sense haver modificat prèviament els usos que determina el Pla General, per la
lentitud de la Comissió Territorial d’Urbanisme, i en conseqüència, es deixen per a
l’any vinent. Pel que fa a la biblioteca, per part del mateix equip de tècnics redactors,
es farà el projecte bàsic, l’executiu i el Pla de seguretat, i es rebrà una subvenció de
55.000 €. En relació a la Torre de l’Abat, s’ha rebut informe dels Serveis Territorials
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de Cultura en què s’exigeix la protecció de les pintures murals; així mateix explica
que molts historiadors es lamenten de la destrucció de la muralla del poble, que
podia haver estat un reclam turístic, es considera que la Torre és una inversió
necessària encara que no sigui un edifici municipal i que gràcies al conveni amb el
Bisbat de Girona ens permetrà gaudir-ne durant molts anys.
Indica al Sr. Cusí que no creu amb el Caravaning Parc perquè encara no hi ha res
fet cap informe, ni projecte, res i comportava adquirir terrenys per a les instal.lacions
i amb 15.000 € ni amb 30.00 € no hi ha per a gairebé res, no hi ha cap estudi de
costos, si el Sr. Cusí té el projecte i se’l va endur, que el porti i amb el Sr. Mora es
podrà estudiar per un futur.
Sobre la biblioteca, quan tinguin els projectes dels tècnics redactors es facilitaran
però abans no pot donar més explicacions, i a l’expedient de la Torre de l’abat hi ha
informe aprovat per unanimitat des de Cultura i aplaudeixen que a Llançà es faci una
preservació del patrimoni històric.
Quant a més expedients de modificació de crèdits, no sap si n’hi hauran. I sobre el
mòduls d’esports, es tracta de la primera fase prevista per a vestidors i no per a bar.
Intervé l’Alcalde manifestant, pel que fa al procés participatiu per a l’asfaltatge de
carrers, que l’ajuntament té aprovat definitivament i publicat el Reglament de
Participació ciutadana i que la Consellera Borràs estava interessada en el procés
com a prova pilot junt amb altres poblacions, va dir que sí perquè estalviarien milers
d’euros però quan la fiscalia la va imputar, va manifestar-li que de moment no podien
perquè estaven essent investigats; aleshores l’Ajuntament ho pot fer però pagant
aquests milers d’euros, si es pot solucionar a partir de l’1 d’octubre l’informarà, a la
tardor es plantejarà.
Fa ús de la paraula el Sr. Cusí dient que agraeix l’explicació i celebra la iniciativa de
la Consellera Borràs. Manifesta al Sr. Guisset que és ell qui no l’escolta, la gent que
assisteix al Ple no pot consultar l’expedient i és per això que li demanava detalls; no
l’acusaria de mentider però s’alegra que ara s’informi que existeix un privat per fer la
sala de vetlles. Sobre el Caravaning Parc ara té la barra de dir que no hi ha prou
quan el seu govern havia pressupostat 30.000 €. Demana per escrit el detall de les
noves inversions per traslladar-ho a la ciutadania i conclou que a l’expedient no
consten els actes culturals o les obres de manteniment en el col.legi.
Intervé el Sr. Grande preguntant si l’increment de l’Àrea de Cultura és per incentivarla o per que no hi ha pressupost.
El Sr. Guisset replica que no entrarà a discutir qui és el mentider però en l’aprovació
inicial del pressupost varen pressupostar 90.000 € i el Sr. Cusí no va dir-li que hi
havia un inversor privat. Quant al Caravaning Parc, no ni ha cap projecte, ni tan sols
cap expedient obert, segons li han informat des dels Serveis Tècnics, no hi ha cap
estudi ni informe del Secretari, no hi ha cap projecte. Li reitera que és una
modificació de crèdit i informa dels àmbits generals, no dels detalls. Quan tinguin el
projecte li comunicaran i que ho demani per escrit per consultar-lo. Respecte a la
Torre si miren l’expedient veuran l’informe del Serveis Territorials de Cultura on
demanen la protecció de les pintures murals.
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

AJUNTAMENT DE LLANÇÀ

(ALT EMPORDÀ)

El Sr. Cusí replica que en el tema de la sala de vetlles i l’interès privat, la mentida
parlava per boca del Regidor Sr. Calsina, i que el Regidor d’Hisenda fa el canvi de
partides però afecta a les diferents Regidories, ja miraran els projectes i a la
Regidora de Cultura demana a què es destinen els 32.000 € que no és tan difícil
d’explicar.
El Sr. Grande manifesta que apostava per la sala de vetlla municipal, si serà una
empresa privada i un particular vol anar a l’altra empresa, si caldrà anar a Figueres i
demana també si Llançà té poder adquisitiu per mantenir una biblioteca de 700 m2,
tot i que sí fa falta una més gran, la nova comportarà molta més despesa.
El Sr. Guisset respon que l’empresa no és concessió administrativa, l’ajuntament no
té res a veure, han llogat una nau o espai, i l’empresa ÁLTIMA farà la inversió; i no
es pot negar la llicència ja que entre els usos permesos de la zona està el de serveis
funeraris, adequat a planejament i usos, és una llicència a un privat, un negoci com
altre; si no s’hagués interessat l’ajuntament hauria avançat el que estava
pressupostat i quant a la biblioteca, no sap si el Sr. Grande ha vist com està
actualment, està obsoleta i plena, la nova de 750 m2 i tal com es projecta, a
indicació dels tècnics municipals, es vol optimitzar recursos humans, 1 ó 2 empleats,
puguin visualitzar la Biblioteca i controlar abastament el recinte, seran espai diàfans i
oberts, un cop es disposi dels projectes podran consultar-los, es preveu Biblioteca i
altres usos com conferències, etc: Conclou que en Cultura el crèdit està al 45% i que
no s’ha esgotat tot el pressupost.
Amb set vots a favor, dels grups municipals PDeCAT i PSC-CP; i quatre en contra,
dels grups municipals ERC-AM i APL, s’aprova:
En relació a les activitats que promou aquesta Entitat Local en l’àmbit de les seves
competències, i pel què fa al Pla d’Inversions aprovat per a l’exercici 2017 juntament
amb el Pressupost General 2017, s’ha detectat la necessitat de realitzar una
modificació crèdit en el capítol 2 de despesa corrent i en el capítol 6 d’Inversions.
En data 9 de març d’enguany, mitjançant sessió plenària, es va aprovar
definitivament el pressupost general per a l’exercici 2017, i publicat per capítols al
BOP en data 15 de març de 2017.
Es convenient realitzat una modificació de crèdits consistent en la baixa de les
aplicacions pressupostàries següents:
Inversió nova en Infraestructura i terrenys
2017/600.03.1532 Sala polivalent.- primera fase
2017/600.04.1532 Sala de vetlles

-30.000.-€
-90.000.-€

Inversió reposició en Infraestructura i béns d’ús general
2017/619.01.1532 Camí de Ronda
-50.000.-€
2017/619.02.1532 Millora diversos asfaltats
-30.000.-€
2017/619.08.150 Adequació terreny annex Esplanes
-20.000.-€
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Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis
Instal.lació caravanning parc
-15.000.-€

I incrementar algunes aplicacions pressupostàries existents per a la realització
d’inversions o despeses generals, o bé afegir noves inversions proposades, amb el
detall següents:
Capítol 2
Despesa béns corrents i serveis
2017/226.09.330 Activitats culturals
+32.000.-€

2017/600.02.150
2017/600.05.342
2017/609. 330

Capítol 6
Inversió nova en Infraestructura i terrenys
Instal.lació passera pont semàfors
Adquisició mòdul Camp futbol
Redacció projecte nova Biblioteca

+12.000.-€
+44.000.-€
+93.000.-€

Inversió reposició en Infraestructura i béns d’ús general
2017/619.10.330 Adequació Torre Abat
+3.000.-€
2017/619.12.1532 Adequació Camí dels horts
+15.000.-€

2017/622.03.320
2017/624. 150
2017/625
342

Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis
Millora adequació Ceip Pompeu Fabra
+24.000.-€
Elements transport
+ 6.500.-€
Pista Skate
+ 5.500.-€

Consta informe d’Intervenció dins de l’expedient en relació a la legalitat i al
procediment.
Per tot això, aquest Ple municipal ACORDA:
Primer.- APROVAR l’expedient de modificació de crèdits 1/2017 segons les dades
següents:
BAIXA
Aplicació pressupostària
2017/600.03.1532
2017/600.04.1532
2017/619.01.1532
2017/619.02.1532
2017/619.08.150
2017/622.01.432

Denominació
Sala polivalent
Sala vetlles
Camí de Ronda
Millora diversos asfaltats
Adequació terreny annex Esplanes
Instal.lació caravanning parc

Import € (-)
-30.000
-90.000
-50.000
-30.000
-20.000
-15.000

ALTA
Aplicació pressupostària
2017/226.09.330

Denominació
Activitats culturals

Import € (+)
32.000
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2017/600.05.342
2017/609. 330
2017/619.10.330
2017/619.12.1532
2017/622.03.320
2017/624
2017/625
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Instal.lació passera pont semàfors
Adquisició mòdul camp futbol
Redacció projecte nova biblioteca
Adequació Torre Abat
Adequació camí dels horts
Millora adequació Ceip Pompeu
Fabra
Elements transport
Pista Skate

12.000
44.000
93.000
3.000
15.000
24.000
6.500
5.500

Segon.- SOTMETRE la modificació per canvi de finalitat del Pla d’Inversions de la
corporació i el corresponent canvi d’afectació dels ingressos a informació pública
pertermini de 15 dies hàbils, mitjançant anunci al BOP, al tauler d’anuncis de la Casa
Consistorial i al web municipal als efectes d’examen i reclamacions.
De no produir-se reclamacions dins el termini d’exposició pública, s’entendrà
definitivament aprovat en els mateixos termes i quantitats.
6.- Aprovació de la bonificació de l’ICIO per instal.lar un tanatori i serveis
funeraris sense incineració.
El Regidor de l’Àrea, Sr. Francesc Guisset, llegeix el dictamen. Afegeix que amb
aquesta proposta que es presenta se’ls bonificarien aproximadament 2.280 €
Intervé el Sr. Guillem Cusí, del grup municipal ERC-AM, manifestant que és un
servei d’interès general per al poble de Llançà i els de la Mar d’Amunt, celebren que
sigui una actuació privada però no que se’ls bonifiqui l’ICIO perquè darrera aquesta
iniciativa hi ha ALTIMA que, segons la informació de què disposa, és una empresa
privada que s’aprofiten d’aquests serveis funeraris amb preus abusius. Creu que
amb els guanys que té aquesta empresa, la quantitat que se’ls bonificaria és la
xocolata del lloro, i pregunta quina contraprestació dóna l’empresa per al poble; si
fos així seria un vot d’abstenció.
Respon el Sr. Guisset que està d’acord amb el primer punt de l’exposició, però que
el segon és d’obligada observança, si es reconeix, el plenari ha de bonificar i ara es
debat per determinar quin percentatge se’ls aplica. L’equip de govern proposa que
sigui el 50% però demana al Sr. Cusí quin percentatge consideren adient, recorda
que també es va aplicar al Club Nàutic el 90% de l’ICIO. Així mateix, considera que
sacsejant el mercat ha aconseguit dues propostes i ALTIMA va registrar d’entrada en
data 4-7-2017, pel la qual cosa ratifica que no ha mentit. L’altra petició és d’una
empresa que vol fer la reforma de la cúpula del Cementiri, el que correspon a un
concurs públic amb concessió administrativa.
El Sr. Cusí replica dient que celebra que sacsegi el mercat de 2.200 € però que
abans d’ALTIMA va haver un altre privat que es va interessar, i ara se’ls ha escapat
l’oportunitat de l’empresa per reformar la cúpula, i com que el Sr. Guisset no diu
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quina contrapartida hi haurà, proposa que la rebaixa sigui del 10% i en cas d’haverne, que es pugui incrementar la bonificació fins al 90%.
Fa ús de la paraula l’Alcalde manifestant que s’ha plantejat una alternativa, si en la
sessió plenària s’aprova el 50% de bonificació, es negociarà si es pot rebaixar i que
facin alguna aportació o contraprestació, avui s’ha mostrat el que és la política, en
sis anys s’ha fet inversió zero i era criticat; avui es preveu una inversió de quasi 1 m€
i també es critica, però és positiu perquè tothom defensa la seva idea, tots els partits
portaven en el programa electoral una sala de vetlles, o gairebé tots ja que
possiblement ERC-AM no l’incloïen, perquè anar a Figueres és/pot ser un problema
per a la gent. En l’anterior govern municipal es va plantejar la cúpula però ell creia
que era millor en un altre espai.
L’Alcalde continua explicant que ara quan s’anava a iniciar el concurs, una empresa
comunica que instal.laria el tanatori en un lloc privat, en un establiment apart del
cementiri i el fet de tenir-ne dos la gent del poble no ho entendria; abans de final
d’any han de començar les obres en aquest local, si l’ajuntament volia un tanatori i
ara es pot disposar gratuïtament i es pot negociar l’ICIO i les tarifes, considera que
s’ha de ser generós i evitar el tacticisme polític.
Intervé el Sr. Cusí agraint les explicacions però que el seu grup s’abstindrà.
Manifesta també que serveixi de precedent que en temes a debatre pel Ple, es faci
abans de la sessió, per no haver de discutir ara si el 50 o el 30 o el percentatge que
sigui.
Sotmesa la proposta a votació, amb set vots a favor, dels grups municipals PDeCAT
i PSC-CP; i quatre abstencions, dels grups municipals ERC-AM i APL, s’aprova:
En data 4 juliol d’enguany, Josep Ventura Ustrell en representació de SF Integrals
Girona, mitjançant registre d’entrada número 7441, sol.liciten la bonificació del 90%
de l’ICIO per la instal.lació d’un tanatori i serveis funeraris sense incineració,
al.legant que les obres són d’especial interès o utilitat municipal.
L’article 3.2 de l’Ordenança 2.3 reguladora de l’Impost sobre Construccions,
Instal.lacions i Obres regula que es podrà bonificar fins a un 90% de les
construccions, instal.lacions i obres que siguin declarades d’especial interés o utilitat
municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històriques artístiques o de
foment del treball que justifiquin tal declaració. Correspondrà l’esmentada declaració
al Ple de la Corporació, i s’acordarà, prèvia sol.licitud del subjecte passiu, per vot
favorable de la majoria simple dels seus membres.
Consta informe tècnic on es fa constar que segons els serveis funeraris queden
conceptuats com a un servei essencial d’interès general, segons la Llei 2/1997 de 3
d’abril, sobre Serveis Funeraris.
No consta informat per part dels serveis tècnics quina part del projecte presentat fa
referència a serveis funeraris i quina part queda fora d’aquest concepte.
Per tot això, el Ple municipal ACORDA:
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Primer.- DECLARAR l’especial interès i utilitzat pública la instal.lació d’un tanatori i
serveis funeraris sense incineració situat a la Crta de Portbou número 1 del municipi
de Llançà.
Segon.- BONIFICAR amb un 50% l’impost de construccions, instal.lacions i obres
que resulti de la llicència d’obra major sol.licitada per l’adeqüació de l’immoble
esmentat corresponent a la part del projecte que sigui declarat com a servei funerari.
Tercer.- NOTIFICAR a l’interessat per al seu coneixement i efectes i DONAR
TRASLLAT als serveis tècnics als efectes oportuns.

7.- Moció en suport a la Candidatura de la sardana a la llista representativa del
patrimoni cultural inmaterial de la humanitat de la UNESCO.
La Regidora Sra. Sílvia Barris llegeix el text del dictamen.
Intervé el Sr. Guillem Cusí, del grup municipal d’ERC-AM, expressant el vot a favor, i
que li sorprèn que la sardana encara no formi part del patrimoni cultural immaterial
de la humanitat de la UNESCO. Ho celebra i voldria més implicació a nivell
municipal, s’ha de buscar noves iniciatives per fomentar-la.
El Sr. Claudio Grande, del grup municipal APL, indica el vot favorable.
Per unanimitat s’aprova:
Atès que la Confederació Sardanista de Catalunya està impulsant la candidatura de
la sardana a la llista representativa del patrimoni cultural immaterial de la humanitat,
de la UNESCO.
Atès que en aquesta llista estan inscrits, entre d’altres, la Patum de Berga, els
castells, el cant de la Sibil·la, el Misteri d’Elx, la Festa de la Mare de Déu de la Salut
d’Algemesí, les Falles de València, les falles del Pirineu i la dieta mediterrània.
Atès que dins del nostre àmbit cultural i pel que fa a les danses, algunes de les que
ja formen part de la llista són el tango, el flamenc, el merengue, els balls de nois de
Romania o la rumba cubana.
Atès que la candidatura s’emmarca en el treball de la Confederació per reforçar la
vitalitat del món sardanista i de difondre la sardana a Catalunya i arreu del món.
Atès que la Llista Representativa és una figura prevista dins de la Convenció per a la
Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial i per a accedir-hi cal demostrar que es
compleixen els cinc requisits següents:
1. Ser patrimoni cultural immaterial d'acord amb la definició de la Convenció.
La sardana compleix clarament aquest requisit. La sardana és una pràctica que les
persones que la mantenen viva consideren que forma part del seu patrimoni cultural
immaterial, segons s’ha pogut recollir en tots els actes informatius organitzats fins
ara. Es transmet de generació en generació des de fa segles i infon a les persones
que la practiquen un sentiment d'identitat i de continuïtat. A més, és absolutament
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compatible amb els instruments internacionals de drets humans i amb el
desenvolupament sostenible.
2. Que la inscripció a la Llista contribueixi a sensibilitzar la societat sobre la
importància del patrimoni cultural immaterial. En realitat el treball que s’està fent
per a la candidatura ja està contribuint a aquesta sensibilització, perquè en les
reunions informatives s’està explicant la Convenció de la UNESCO i l’interès del
patrimoni cultural immaterial. Per altra banda, una inscripció a la Llista sempre
desperta una gran atenció mediàtica i genera un gran nombre de notícies en els
mitjans de comunicació, que contribueixen a aquesta sensibilització. A més, de cara
a l’expedient es proposaran altres accions.
3. Que es prenguin mesures de salvaguarda de la sardana. La Confederació ja
està prenent moltes mesures de salvaguarda. Per a justificar el compliment d’aquest
criteri, es tracta d’explicar de manera clara tot el que s’està fent en formació,
ensenyament, difusió, organització, finançament, etc., i pensar en noves iniciatives
de futur que cobreixin o reforcin els aspectes menys potenciats, com podria ser la
recerca.
4. Que la comunitat practicant participi directament en la candidatura i hi doni
el seu consentiment lliure, previ i informat. En el nostre cas, la comunitat
sardanista s’organitza al voltant de la Confederació Sardanista de Catalunya. La
seva assemblea general va decidir impulsar aquesta candidatura i les 6 assemblees
territorials celebrades a les quatre demarcacions de Catalunya també ho han aprovat
després de conèixer en què consisteix i quines implicacions pot tenir. S'està donant i
es continuarà donant molta informació sobre aquest procés i s'espera anar recollint
el consentiment de nombroses entitats de base. A més, totes les persones que
formen el moviment sardanista poden aportar idees sobre com sensibilitzar la
societat sobre el valor del patrimoni cultural immaterial i sobre les mesures de
salvaguarda a preveure per a la sardana.
5. Que la sardana estigui inscrita en un inventari del patrimoni cultural
immaterial. Aquest és un aspecte administratiu que essencialment correspon a la
Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals. Cal tenir en
compte que la sardana ja forma part del Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya i
està declarada element festiu patrimonial d’interès nacional. Tanmateix, també
s'intentarà que la sardana sigui inscrita en inventaris de menor abast territorial, ja
sigui comarcal, municipal o altre, per reforçar el compliment d'aquest criteri.
Atès, que la sardana, per tant, compleix o pot complir plenament els requisits
establerts i per tant l’èxit de la candidatura només dependrà de l’esforç i la cura que
s’hi posi.
Per tot l'esmentat fins ara, el Ple de l’Ajuntament ACORDA:
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Primer.- Donar suport a la candidatura de la sardana a la Llista Representativa del
Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat, de la UNESCO, que està impulsant la
Confederació Sardanista de Catalunya.
Segon.- Traslladar aquest acord a la Confederació Sardanista de Catalunya, a l’Ens
de l'Associacionisme Cultural, a l’Institut del Patrimoni Cultural Immaterial, a la
Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Cultural de la
Generalitat de Catalunya, al Govern espanyol, i a la Conferència General de la
UNESCO.
L’Alcalde manifesta l’enhorabona a la Presidenta de l’Agrupació Sardanista de
Llançà, Sra. Susanna Pullina, que és present entre el públic.

8.- Moció: en defensa del Sistema Públic de Pensions.
El Regidor d’APL, Sr. Claudio Grande, llegeix el text del dictamen.
Fa ús de la paraula el Sr. Guillem Cusí, del grup municipal ERC-AM, manifestant que
votaran a favor, que cal vetllar pel sistema de pensions i si ens desvinculem de
l’estat espanyol també perquè hauran de pagar una part.
Intervé el Sr. Joan C. Mora, del grup municipal PDeCat, expressant el vot favorable.
Per unanimitat s’aprova:
En els últims anys, especialment entre 2013 i 2016, s'ha donat un procés de
deteriorament del Sistema Públic de Pensions i de pèrdua del poder adquisitiu de les
pensions. Vivim una situació d'alarma social pel perill que corre un dels pilars
fonamentals de la nostra societat, un eix de solidaritat intergeneracional i
interterritorial. Les Pensions Públiques no només són un dret, un símbol de progrés i
una conquesta democràtica, sinó que aquests anys han suposat un autèntic matalàs
per a milers de famílies durant la crisi. I ho segueixen sent.
Per això cal reaccionar per protegir-les per sobre de qualsevol correlació de forces
polítiques, sense importar quin sigui el color del govern o la situació del país. Tota la
ciutadania es mereix que les Pensions Públiques siguin tractades com la columna
vertebral de l'Estat social, un dret que roman al marge de qualsevol disputa política,
de diferències ideològiques o de projecte en el marc de les institucions
democràtiques.
Per aquestes raons es crea, a l'abril de 2013, la Mesa Estatal Pro-Referèndum de
les Pensions (MERP), amb l'objectiu de promoure una reforma de la Constitució que
inclogui la prohibició expressa que qualsevol govern, actual o futur, pugui tocar,
retallar o privatitzar el Sistema Públic de Pensions. Un article que reculli com a
obligació constitucional el manteniment del poder adquisitiu real de les pensions, i
per tant la impossibilitat que cap tipus de mesura, ja siguin retallades, pujades
d'impostos, copagaments, augment de les tarifes dels serveis bàsics o qualsevol
altra pugui afectar a les pensions, excepte aquelles que siguin favorables per a elles.
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Cal promoure un ampli debat ciutadà obert i públic en quèl tota la societat tingui
l'oportunitat de conèixer amb serietat, rigor i profunditat les diferents posicions i
alternatives que hi ha sobre el futur de les pensions. Un debat imprescindible perquè
la ciutadania pugui formar-se, en condicions d'igualtat per a totes les opcions, una
opinió fonamentada.
Per a això, és imprescindible un ampli moviment social que, sense distinció
d'ideologies, credos religiosos o sigles partidistes, uneixi als que creiem que el
manteniment d'un sistema de pensions públiques dignes és una lluita que afecta a
tota la ciutadania. Qualsevol retallada, qualsevol rebaixa, qualsevol empitjorament
en les condicions d'accés a la pensió afecta al nostre poder adquisitiu, a la nostra
qualitat de vida present o futura. Preservar i millorar l'actual Sistema Públic de
Pensions va en benefici del conjunt de la societat. I tota la societat s’ha d'implicar en
la seva defensa.
Des d'aquesta convicció, la MERP crida a promoure i impulsar la recollida de
signatures, el debat, la reflexió i la participació majoritària de la societat en un
assumpte de tan vital transcendència. I crida a tota la ciutadania a sumar-se a
aquesta iniciativa. A participar activament en recollir un al·luvió de centenars de
milers, de milions de signatures que evidenciïn l'opinió d'una immensa majoria
davant un assumpte de tan vital transcendència.
Cobrar una pensió pública digna és un dret indestructible proclamat per la
Constitució espanyola i la Declaració Universal de Drets Humans. Pensions dignes i
suficients no poden dependre de res més que de la voluntat política per garantir un
dret. I tot i així, és tanta la pluralitat d'opinions i alternatives rigoroses sobre les
pensions, sobre la seva sostenibilitat, sobre els ingressos que han de finançar-les, i
sobre les diferents formes de redistribuir la riquesa per assegurar un dret tan bàsic,
que cap qüestió tècnica, ni alternativa de gestió pot estar per sobre de la seva
defensa i garantia.
Per això, en el marc de la Constitució i la legalitat vigent considerem necessari
ampliar l'esperit que ja recull la Carta Magna, promovent una reforma que modifiqui
l’article que estableix la garantía de pensions adequades i periòdicament
actualitzades, en el sentit que
es reforci com a obligació i mandat constitucional inexcusable per als poders públics,
la prohibició de qualsevol tipus de privatització i el manteniment del poder adquisitiu
real de les pensions. Tocar les pensions és creuar una línia vermella que no hem de
permetre.
La MERP està formada ja per 170 organitzacions, 95 personalitats que són un
exemple de pluralitat ideològica, política i territorial, i de sectors representatius de la
societat, el que evidencia el suport social a la iniciativa i als seus objectius. És
important que el municipalisme participi en aquest debat, aporti iniciatives i es
posicioni en alguna cosa de tanta transcendència per al conjunt de la ciutadania.
És per tot l'anterior que el Ple Municipal ACORDA:
Instar al Govern de la Generalitat, al govern espanyol, al Parlament de Catalunya i
al Congrés dels Diputats a que s'atengui la reivindicació de la Mesa Estatal ProReferèndum de les Pensions (MERP), promovent una reforma de la Constitució que
inclogui la prohibició expressa que qualsevol govern, actual o futur, pugui tocar,
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retallar o privatitzar, total o parcialment, el Sistema Públic de Pensions. Un article
que reculli com a obligació constitucional el manteniment del poder adquisitiu real de
les pensions, i per tant la impossibilitat que cap tipus de mesura, ja siguin retallades,
pujades d'impostos, copagaments, augment de les tarifes dels serveis bàsics o
qualsevol altra pugui afectar a les pensions, excepte aquelles que siguin favorables
per a elles. I donar trasllat d'aquests acords al Govern de la Generalitat, al govern
espanyol, al Parlament de Catalunya i al Congrés dels Diputats .

9.- Assumptes urgents
L’Alcalde indica que amb posterioritat a la convocatòria de la sessió, hi ha aquests
assumptes a debatre pel Ple municipal : Donar compte de la tramesa de dades de
l'execució del segon trimestre de 2017 i seguiment del Pla d'ajust i l’adhesió de
l’Ajuntament de Llançà a l’associació GALP (Grup d’Acció Local Pesquer Costa
Brava). Proposa votar la urgència d’incloure’ls en l’Ordre del dia.
Per unanimitat, s’aprova incloure els punts que segueixen, en l’Ordre del dia:
9.1) Donar compte de la tramesa de dades de l'execució del segon trimestre de
2017 i seguiment del Pla d'ajust.
El Regidor de l’Àrea, Sr. Francesc Guisset, llegeix el següent dictamen:
La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera, estableix l’obligació de subministrar informació referent al compliment
d’obligacions contemplades, en la Ordre HAP/2105/2012, de primer d’octubre,
modificada per la Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre.
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 28 de juliol de 2017, el departament d’Intervenció emet l’informe
corresponent. En el mateix expedient consten les dades trameses.
En data 28 de juliol de 2017, s’ha realitzat la tramesa de la informació corresponent
a les dades de tresoreria i deute viu corresponent al segon trimestre de 2017, 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 regidoria proposa el següent ACORD
Únic.- DONAR COMPTE al Ple del compliment de les obligacions de subministrar
informació segons disposa l’Ordre HAP/2105/2012, modificada per la Ordre
HAP/2082/2014, de 7 de novembre, per la qual es desenvolupen les obligacions de
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subministrament d’informació previstes en la LOESPF, en relació al Pla de tresoreria
i detall de les operacions del deute viu corresponent al segon trimestre de 2017.
La Corporació municipal es dóna per assabentada.
9.2) Adhesió a l’associació GALP (Grup d’Acció Local Pesquer Costa Brava)
El Regidor de l’Àrea, Sr. Joan Carles Mora, llegeix el text del dictamen. Afegeix que
és una associació de nova creació format per un grup de sector nàutic amb
Confraries de Pescadors de vàries poblacions per fomentar el sector pesquer així
com activitats diverses.
Intervé el Sr. Guillem Cusí, del grup municipal ERC-AM, expressant el vot a favor i
informa que va assistir a l’assemblea constituent presidida pel Sr. Antoni Abat, Patró
Major de la Confraria de Roses.
Fa ús de la paraula el Sr. Claudio Grande, del grup municipal APL, dient que votaran
a favor ja que consideren necessari aquest impuls per al sector.
Per unanimitat s’aprova:
L’Àrea de Turisme, Comerç i Promoció Econòmica proposa adherir-se a l’associació
GALP (Grup d’Acció Local Pesquer Costa Brava), amb l’objectiu de fomentar
l’ocupació i la mobilitat laboral en les comunitats depenents de la pesca i
l’aqüicultura, i satisfer la quota anual de 2.500€ per aquest 2017
Consta a l’expedient informe favorable del tècnic responsable de l’Àrea.
S’han incorporat l’Informe de Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment
a seguir, i Informe de fiscalització favorable d’Intervenció fent constar que existeix
consignació pressupostària suficient a l’aplicació pressupostària número
2017/432.226.99.
De conformitat amb el que disposen els articles 22.2.b), i 47.2.g) de la Llei 7/1985,
de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, aquest Ple municipal adopta
el següent
ACORD:
Primer.- APROVAR l’adhesió de l’Ajuntament de Llançà a l’associació GALP (Grup
d’Acció Local Pesquer Costa Brava), i els seus Estatuts.
Segon.- NOMENAR al Regidor de l’Àrea d’Obres, Serveis i Infraestructures,
Turisme, Comerç i Promoció Econòmica, Sr. Joan Carles Mora i Torrent,
representant d’aquesta Corporació en l’associació.
Tercer.- APROVAR la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària
núm. 2017/432.226.99. del pressupost general corresponent a l’exercici 2017.
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Quart.- FACULTAR l’Alcalde-President, Sr. Pere Vila i Fulcarà, per a la signatura de
la documentació necessària per a formalitzar l’adhesió.
Cinquè.- NOTIFICAR aquest acord al GALP i DONAR-NE TRASLLAT a l’Àrea de
Turisme de Llançà i als Serveis d’Intervenció.

10.- Precs i preguntes
Registre d’Entrada núm. 8536
El Sr Claudio Grande, portaveu del Grup Municipal d'APL, formula la següent
pregunta:
Tema: auditoria
En cas que es faci, per quan tenen previst fer l’auditoria econòmica que el Sr.
Guisset volia portar a terme?
Respon el Regidor de l’Àrea Sr. Francesc Guisset que l’auditoria que es volia fer a
iniciativa de tots els grups de l’anterior govern, es va signar la seva providència
d’inici d’expedient l’1-02-2017 i a instància de l’Alcalde va demanar que es fes per
cinc anys i no per dos com volia el grup municipal socialista; es va sol.licitar a
diferents empreses degudament qualificades Faura-Casas Auditors Consultors,SL;
Consultors & Auditors Girona s XXI,SL i Cataudit Auditors Associats,SL . Finalment
s’ha adjudicat en data 6-4-2017 realitzar l’estudi econòmic, financer i pressupostari
dels exercicis 2011 a 2015, incloent la revisió de les liquidacions pressupostàries i
estats de romanent líquid de tresoreria a 31 de desembre de cada exercici, el termini
màxim de la redacció del servei faria en tres mesos.
S’ha adjudicat per Decret d’Alcaldia a Faura-Casas auditors consultors per un
import de 12.500 € més IVA. S’estima estigui acabada a l’octubre-novembre i
posteriorment es donaria compte.
Registre d’Entrada núm. 8537
El Sr Claudio Grande, portaveu del Grup Municipal d'APL, formula la següent
pregunta:
Tema: barra concert Manel
Ens poden explicar quins criteris d’elecció han fet servir per adjudicar la barra del
concert del grup Manel i quines eren les bases?
Respon el Regidor de l’Àrea Sr. Juanjo Serrán que es va enviar una carta convidant
a totes entitats locals perquè presentessin sol.licitud per gestionar la barra del
concert de MANEL a fi que tinguessin uns ingressos extres a les seves pròpies
activitats. Va haver un impàs des de que es va enviar la primer carta i se’ls va
trametre una altra posterior adjuntant-los les bases i ampliant el termini de
presentació de proposta, per a l’adjudicació. Es varen seguir bàsicament els criteris
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de les bases anteriors amb la variació que es faria l’adjudicació mitjançant sorteig a
les que presentessin proposta que segueixin les bases.
El Sr. Grande indica que no queda gaire bé una primera carta i una posterior amb les
bases.
El Sr. Serrán replica que va haver un impàs i ràpidament es va trametre les bases.
Registre d’Entrada núm. 8538
El Sr Claudio Grande, portaveu del Grup Municipal d'APL, formula la següent
pregunta:
Tema: revista CRAE
Creuen que és lògic continuar fent entrevistes en aquesta revista, després de l’article
que va publica sobre un treballador d’aquest ajuntament?
Contesta l’Alcalde que ha trencat la relació amb l’empresa però publiquen
entrevistes sobre activitats i treballa; no s’ha prohibit a cap Regidoria parlar amb la
revista i la Sra. Sarola, com a Regidora de l’Àrea de Cultura va contestar a les
preguntes que se li feien. Afegeix que per experiència sap que a vegades els mitjans
posen llenya al foc però els salva que estem en llibertat d’expressió.
El Sr. Grande manifesta que, atès el que va passar, l’Ajuntament hauria de negar-se
a fer entrevistes per aquesta publicació.
Registre d’Entrada núm. 8539
El Sr Claudio Grande, portaveu del Grup Municipal d'APL, formula la seguent
pregunta:
Tema: Ràdio Llançà
Quan pensen que podran tenir una programació estable a ràdio Llançà i amb quin
recursos humans compten per portar-la a terme?
Respon el Regidor de l’Àrea Sr. Juanjo Serrán que a partir del mes de setembre.
Actualment s’estan fent proves amb falques i música. A l’emissora hi haurà un tècnic
de so, un assessor extern i voluntaris a més de col.laboració dels alumnes de 4t
d’ESO a l’Institut de Llançà. També s’està dissenyant el logotip i ja el presentaran.
Registre d’Entrada núm. 8540
El Sr Claudio Grande, portaveu del Grup Municipal d'APL, formula la següent
pregunta:
Tema: focs festa del Carme
Ens poden dir el cost dels focs de la festa del Carme?
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Contesta el Regidor de l’Àrea Sr. Francesc Guisset que 18.000 € IVA inclòs.
El Sr. Grande demana si hi havia varis pressupostos, que seria interessant per
estalviar.
El Sr. Guisset replica que al ser un contracte menor no calia i la Confraria de
Pescadors del Port de Llançà va demanar si podia ser la mateixa de l’any passat,
amb l’avantatge que aquest any han rebaixat el preu. Conclou que no només és per
l’aspecte econòmic sinó també per la qualitat de l’espectacle pirotècnic.
Registre d’Entrada núm. 8541
El Sr Claudio Grande, portaveu del Grup Municipal d'APL, formula la següent
pregunta:
Tema: Festes del Carme
Ens poden dir el cost total de les festes del Carme, sense comptar els focs?
Respon el Regidor de l’Àrea Sr. Francesc Guisset que el total, sense el cost dels
focs artificials, és de 20.284,93 € desglossat de la següent manera:
2017
Sessió DJ - Gres-k Planet
actuació José A. González
Banda del Drac
Grup "Removida"
Sonorització "Removida" + Orquesta Maribel
Orquesta Maribel
Grup de Música "Les Anxovetes"
Servei Preventiu
Seguretat Fenix -Vigilants
Opción – Controladores
Publicitat Hora Nova
Lavabos
TOTAL

IVA inclòs
363,00
423,50
4.961,00
1.633,50
2.420,00
3.267,00
1.425,00
1.715,91
1.315,88
1.698,84
363,00
698,30
20.284,93

Registre d’Entrada núm. 8542
El Sr Claudio Grande, portaveu del Grup Municipal d'APL, formula la següent
pregunta:
Tema: bancs i tamarius Passeig
Ens poden dir el cost dels banc i els tamarius que s’han posat al Passeig marítim?
Contesta el Regidor de l’Àrea Sr. Joan Carles Mora que el cost dels tamarius és de
2.335 € adquirits a l’empresa Vivers Munné, i els bancs 17.017 €.
El Sr. Grande demana perquè no s’han adquirit a empreses de Llançà.
El Sr. Mora respon que la tramitació es va dur a terme pels tècnics municipals.
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Replica el Sr. Grande que cal que decideixin els polítics i no els tècnics.
El Sr. Mora diu que ell demana segons les necessitats que hi ha, i els resultats que
siguin òptims, ja ho faria amb els tamarius.
Registre d’Entrada núm. 8568
Precs i preguntes del grup municipal d’ERC-AM

Prec número 1:
Prec que realitza el Regidor d’ERC-AM, Sr. Guillem Cusí, per tal sigui respost per la
regidoria pertinent, o en el seu cas per l’alcalde si correspon.
Preguem que ens informin de l'estat dels comptes generals de l'ajuntament, així com
i particularment de l'estat de les partides de les diferents àrees i regidories a data
d'avui.
Respon el Regidor de l’Àrea, Sr. Francesc Guisset, que ja ha informat del resultat del
compte general tancat a 31-12-2016, i pel que fa a l’estat de les partides de les
àrees i Regidories, es remet a la informació subministrada en el punt 2 de l’Ordre del
dia d’avui. Explica el resum per Àrees.
El Sr. Cusí demana que se’ls faci arribar per escrit les diferències per Àrees.
El Sr. Guisset facilita a les Regidores i Regidors assistents un full d’excel que ha
confeccionat ell mateix com a Regidor d’Hisenda, del contingut següent:

PROGRAMA
AREA DE DESPESA
1 Deute Públic
DEUTE PÚBLIC
13
15
16
17
1

Seguretat i mobilitat ciutadana
Habitatge i Urbanisme
Benestar Comunitaria
Medi Ambient
SERVEIS PÚBLICS BÀSICS

Altres prestacions econòmiques a
22 favor d'e
23 Serveis Socials i promoció social
ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I
2 PROMOCIÓ SOCIAL
32 Educació
33 Cultura
34 Esport

OBLIGACIONS GRAU DE
CRÈDIT DEFINITIU RECONEGUDES COMPLIMENT
761.500,00
380.481,97 49,96%
761.500,00
380.481,97 49,96%
821.680,00
1.892.755,00
1.339.500,00
197.515,00
4.251.450,00

393.462,52
713.273,87
546.939,32
52.452,19
1.706.127,90

47,89%
37,68%
40,83%
26,56%
40,13%

4.800,00
1.425.097,50

4.777,25 99,53%
525.764,13 36,89%

1.429.897,50

530.541,38 37,10%

628.279,02
592.331,80
250.190,00

229.956,99 36,60%
269.068,73 45,43%
105.340,28 42,10%
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PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS
3 DE CARÀCTER PREF.
Comerç, turisme i petites i
43 mitjanes empreses
Altres actuacions de caràcter
49 econòmic
ACTUACIONS DE CARÀCTER
4 ECONÒMIC
91 Òrgans de Govern
92 Serveis de caràcter general
Administració financera i
93 tributària
ACTUACIONS DE CARÀCTER
9 GENERAL
PRESSUPOST. Despesa per
Programa
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1.470.800,82

604.366,00 41,09%

394.638,19

145.620,15 36,90%

13.200,00

4.121,72 31,23%

407.838,19

149.741,87 36,72%

160.790,00
769.910,00

79.387,59 49,37%
352.194,82 45,74%

415.530,63

140.831,81 33,89%

1.346.230,63

572.414,22 42,52%

9.667.717,14

3.943.673,34 40,79%

Prec número 2:
Prec que realitza el Regidor d’ERC-AM, Sr. Guillem Cusí, per tal sigui respost per la
regidoria pertinent, o en el seu cas per l’alcalde si correspon.
En relació a l'expedient que fa referència a la portada d'aigua del dipòsit de Grifeu
fins a Garbet i la població de Colera, preguem que ens informin dels detalls d'aquest,
tals com el motiu de la portada d'aigua, el cost de l'obra i qui ha assumit aquest cost,
si existeix algun nou conveni, etc.
Contesta el Regidor de l’Àrea, Sr. Joan Carles Mora, que l’any passat a causa de la
sequera es va haver de portar cisternes i enguany el Consorci de la Costa Brava farà
una obra més estable, el cost dels quals l’assumeix el mateix Consorci i les bombes
noves estan al dipòsit, un cop acabi l’estiu es plantejarà què se’n fa. Han demanat
que es plantegin una solució alternativa a mig termini. No obstant això, aquest estiu
no es preveu que hi hagi problemes de subministrament d’aigua o sequera. El cabal
mínim és de 15 m3 diaris fins a un màxim de 150 m3, però es demana que sigui de
113 m3. El pressupost és de 60.000 €.
El Sr. Cusí manifesta que l’anterior govern via conveni només havia autoritzat l'ús de
boca. Es va prohibir taxativament qualsevol us que no fos aquest. Han autoritzat
quelcom més?. S'ha autoritzat algun altre tipus d’us de l’aigua com el reg agrícola o
l’ús lúdic?.
El Sr. Mora respon que hem seguit amb el que vostès havien aprovat. I que
enguany s’ha prorrogat el mateix conveni i ampliat per la població de Colera.
El Sr. Cusí expressa la seva preocupació que el subministrament d’aigua no sigui
només per a ús de boca o domèstic; ja que l’any passat l’equip de govern va tenir un
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conflicte perquè l’Alcalde de Colera no feia arribar el Ban de sequera a la població.
La canonada passa per la finca del Srs. Mateu-Suqué, la finca de dalt i també una
altra per la finca de baix, és perceptible des de fora que connecta amb el reg de les
vinyes, creu que serà per al regadiu d’un privat. Aquesta és la seva preocupació
perquè ús de boca tanta com faci falta però per al benefici d’un privat no.
Demana que ho estudiïn, fins que el CCCB no doni alta en aigua a Colera i es facin
les obres, es tingui en compte que la canonada de Roses a Llançà la va pagar
també la nostra població, el CCCB hauria de bonificar el poble de Llançà d’alguna
manera, fins que no es tregui la provisionalitat de l’aigua a Colera, si us plau, que
sigui només per a ús de bona i necessari per als habitants de Colera, no per a
regadiu o activitats diverses.
El Sr. Mora manifesta que l’enginyer municipal faci el seguiment oportú.

Prec número 3:
Prec que realitza el Regidor d’ERC-AM, Sr. Guillem Cusí, per tal sigui respost per la
regidoria pertinent, o en el seu cas per l’alcalde si correspon.
En els darrers mesos s'han atorgat diverses llicències d'ocupació de via pública a
diferents comerços i negocis del poble. Preguem que ens informin dels criteris que
segueix l'ajuntament a l'hora de concedir les OVP.
Contesta el Regidor de l’Àrea, Sr. Francesc Guisset, que els criteris són els mateixos
que seguien en el seu govern i en anteriors, li recorda que són sol.licitud de
l’interessat, informe policia, informe de serveis tècnics i resolució.
El Sr. Cusí insisteix que en el seu govern no es va acabar duent a terme per manca
de temps, una feina que el Regidor Calsina treballava per redactar una ordenança
de que reguli clarament l’OVP i derivats. Prega que es redacti com en altres pobles
veïns costaners i creu que és necessària, el seu govern no va ser a temps de poderla fer, tot i els informes tècnics o de la Policia Local no acaba essent sinó
discrecional el fet d’atorgar-les o no, amb casos manifestos de llicències
anteriorment havien estat denegades i tot i que creu que externament les
circumstàncies, essent les mateixes, ara ocupen. Ho diu perquè seria un bé comú
per al poble, recorda que la Sra. Barris que contacta amb MIFAS i varen fer un
estudi on manifestaven les mancances i obstacles que troba la gent discapacitada,
amb cadires de rodes, mares amb cotxets, gent amb mobilitat reduïda, etc. Afegeix
que si no es pot aplicar d’una manera més discrecional a nivell polític o tècnic, per
això demanen la redacció de l’Ordenança ja que és visible la impossibilitat que ja
existeix des de fa molt de temps. D’això culpa l’actual govern, s’hauria de tenir més
cura en aquest sentit, tot ciutadà vol circular per uns carrers i voreres que se’ls pugui
permetre. Demana el rescat de l’informe bastant valuós en aquest sentit, que
serveixi com a base i redactar l’Ordenança que contingui tots els elements.
Intervé el Sr. Guisset dient que li sembla que en l’anterior govern ja tenien mig
redactada l’Ordenança i agrairia que li faci arribar perquè no passi com el projecte
del Caravanning Parc.
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El Sr. Cusí replica que del Caravanning Parc els Serveis Tècnics estaven informats i
que agrairia que no facin mofa.

Prec número 4:
Prec que realitza el Regidor d’ERC-AM, Sr. Guillem Cusí, per tal sigui respost per la
regidoria pertinent, o en el seu cas per l’alcalde si correspon.
L’Administració està obligada per llei a ser transparent. Això significa, entre d’altres
aspectes, que ha de facilitar de manera proactiva - per tant, sense necessitat de
demanda expressa - informació sobre la seva organització, funcionament, presa de
decisions més importants i gestió dels recursos públics així com l’accés directe als
expedients administratius i documentació municipal. Aquests continguts o
documents els ha elaborat l’Administració o bé els té perquè d’altres subjectes els hi
han subministrat. Les dades han de ser actualitzades, veraces i accessibles a tots
els regidors.
A Catalunya, els ciutadans poden demanar qualsevol tipus d’informació que les
Administracions hagin elaborat o que tinguin per l'exercici de les seves funcions, en
aplicació de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern. És el que s’anomena dret d’accés a la informació
pública.
En referència a l'exposat anteriorment preguem la modificació o supressió de l'Article
43 del ROM (Reglament Orgànic Municipal) per tal de facilitar l'accés i la feina als
regidors del consistori. Amb la proposta ja presentada en forma d'esmena que
aquest mateix grup va proposar el passat mes d'abril de 2014, text el qual citem a
continuació.
"Proposta de manteniment de l'article 42 amb l'afegit dels tres punts de l'article 43
referits a la fonamentació de la denegació de la informació i el primer paràgraf de
l'article 44 referit al dret d'obtenir còpies dels documents municipals. Considerant que
les parts rebutjades dels articles 43 i 44 vulneren la transparència democràtica
imprescindible en una institució de caràcter públic on la informació hauria de ser
bastament d'accés directe pel conjunt de la corporació. En aquest sentit, l'article 45
passaria a ser l'article 43 i el darrer del Capítol I."
Respon l’Alcalde que s‘ho ha estat mirant amb ganes per poder ser proclius a arribar
a un acord, però hi ha incongruències que no entén. Al final el Sr. Cusí pregunta i ell
respon amb preguntes per fer memòria: Presenten aquesta proposta de redactat
l’abril de 2014, un any abans de les eleccions municipal i ERC estava a l’oposició.
Quan ERC va estar al govern redacta el ROM i no incorpora les esmenes. Suposa
que no li anava bé el canvi de l’articulat. Posteriorment el govern actual posa a
exposició el ROM i s’aprova fa pocs mesos definitivament i tampoc no es va
esmenar en l’exposició pública, pregunta si mentre ERC estava a l’oposició tenia
sentit l’article, i quan governava no tenia sentit i ara que tornen a l’oposició torna a
tenir sentit, demana una explicació al Sr. Cusí i a partir d’aquí decidiran una cosa o
altra.
El Sr. Cusí manifesta que les esmenes les varen presentar quan Esquerra estava a
l’oposició, l’abril de 2014, aleshores aquestes esmenes es varen treballar amb
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l’anterior equip de govern abans de fer l’aprovació provisional de l’actual ROM i les
varen treballar una per una el grup d’Esquerra, l’únic que en va presentar en el
primer esborrany de tots els grups.
En el seu moment, li sembla que fou el Secretari qui informà que potser no
s’ajustava del tot a dret la proposta d’Esquerra. Ara han estudiat a fons i volen
presentar una nova proposta que s’ajusti més a Llei per poder-lo modificar. El grup
de PDeCat tot el que demanava se’ls facilitava. El fet que ara plantegen que
Esquerra és a l’oposició, demà no se sap, pel bé comú de tots i la facilitat i poder
conciliar la vida laboral amb la seva feina de Regidors i aquest article el que fa és
posar traves a la feina del dia a dia en la feina dels Regidors i Regidores de
l’oposició. Per altra banda, encara que legal, és una forma d’opacitat; si no el volen
creure, no tenien la intenció i volen esmenar-ho, si legalment és possible. Ho
presentaran com a proposta o Moció.
Fa ús de la paraula l’Alcalde replicant al Sr. Cusí que ho ha explicat i vol tenir la raó,
en el procés, la finalitat és lloable però l’únic problema és que l’Alcalde té uns dies
per facilitar o donar la informació i que vetlli per la informació que es dóna, no és cap
mal i vol recordar que encara té presents instàncies que va presentar el grup
municipal de CiU quan era a l’oposició, i que mai no varen rebre resposta. Conclou
que s’ho mirarà.
El Sr. Cusí indica que està d’acord que no tota la documentació o informació es pot
donar, però sí que demana una major accessibilitat a aquesta.

Pregunta número 1:
Pregunta que realitza el Regidor d’ERC-AM, Sr. Guillem Cusí, per tal sigui resposta
per la regidoria pertinent, o en el seu cas per l’alcalde si correspon.
Davant l'augment d'actes d'incivisme a la via pública i més concretament amb el mal
ús de les deixalles a les àrees de contenidors de tot el poble, ha pres o té previst
prendre aquest ajuntament alguna mesura contundent per eradicar i/o minimitzar
aquests actes d'incivisme?
Contesta el Regidor de l’Àrea, Sr. Joan Carles Mora, que s’ha mantingut diverses
reunions amb les Àrees afectades i que no són partidaris de sancions directes sinó
que primer s’han de dur a terme accions de conscienciació i després aplicar les
sancions, han demanat al Consell Comarcal de l’Alt Empordà que publiquin la
informació en quatre idiomes i amb la Policia Local estudien posar càmeres amb
gravacions de llocs concrets però que cal complir estrictament la legalitat. Continua
explicant que es farà la recollida selectiva a partir del mes de setembre i faran el
porta a porta, també el preocupen les defecacions de gossos, que s’ha d’enxampar
algú en el moment i potser també caldrà disposar d’un cens de l’ADN,
malauradament a l’estiu, però, no es podria aplicar.
El Sr. Cusí manifesta que celebra les accions i proposa un pla de xoc en el tema
dels contenidors i de la recollida selectiva.
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Pregunta número 2:
Pregunta que realitza la Regidora d’ERC-AM, Sra. Anna Giralt,
per tal sigui
resposta per la regidoria pertinent, o en el seu cas per l’alcalde si correspon.
Està realitzant l'ajuntament el control perceptiu sobre riscos laborals dels seus
treballadors i més concretament sobre l'ús dels EPI (Equips de protecció individual)?
Respon l’Alcalde afirmativament i que l’enginyer tècnic municipal i el Cap de la
Brigada municipal així li han manifestat.
La Sra. Giralt indica que malgrat això, ha detectat que a vegades no els utilitzen.
L’Alcalde manifesta que efectivament, encara que els tenen, no l’utilitzen.

Pregunta número 3:
Pregunta que realitza el Regidor d’ERC-AM, Sr. Guillem Cusí, per tal sigui resposta
per la regidoria pertinent, o en el seu cas per l’alcalde si correspon.
Amb data 27 d'abril de 2017 vàrem sol·licitar que se'ns facilités electrònicament tota
la documentació relativa a plens, comissions, etc. Amb data 26 de juny vàrem rebre
resposta on se'ns comunicava que la implantació de la tecnologia digital seria en
breu. Ens poden concretar quan podrem disposar del ple funcionament de les eines
que facilitin la implementació electrònica?
Contesta el Regidor de l’Àrea, Sr. Juanjo Serrán, que aquesta setmana podran
posar un dispositiu amb el qual accedir-hi a través una nova versió del programa
d’ABSIS. Demà faran la formació d’aquesta nova versió amb el personal; hi ha un
nou mòdul també s’està instal.lant la notificació electrònica amb el qual es notificarà
de forma segura i es tingui la confirmació de la rebuda per part de l’interessat
El Sr. Cusí pregunta si hi haurà d’altra aplicació prevista implementar durant l’any.
El Sr. Serrán manifesta que de moment són aquestes les que marca la Llei, segons
indicacions de Secretaria.
El Sr. Cusí diu que en plens anteriors es va indicar el problema tipus correu
electrònic que no es rebien les invitacions, la informació oficial o per comunicacions
dels actes.
El Sr. Serrán pregunta si setmanalment reben què es pot fer.
El Sr. Cusí respon que només els de Turisme, Cultura no i altres correus de
companys de grup o la llista de mailing continuen sense rebre’ls ni en el correus
particulars o el de llanca.cat.
El Sr. Serrán manifesta que ho revisaran.

Pregunta número 4:
Pregunta que realitza el Regidor d’ERC-AM, Sr. Guillem Cusí, per tal sigui resposta
per la regidoria pertinent, o en el seu cas per l’alcalde si correspon.
El passat 13 de juliol el Diari de Girona publicava una carta d'una persona que fa
més de vint anys que estiueja a Llançà, on denunciava que l'ajuntament feia cas
omís de la seva petició de rebaixar la vorera de casa seva per tal que ell hi pogués
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accedir amb normalitat amb la seva cadira de rodes. S'ha donat resposta a la
demanda d'aquesta persona?
Contesta el Regidor de l’Àrea, Sr. Joan Carles Mora, afirmativament, s’ha autoritzat
pintar una plaça de discapacitat i posar una rampa d’accés.
El Sr. Cusí pregunta el perquè de la demora en la resposta del govern i creu que
caldria tenir més sensibilitat en peticions d’aquest tipus.
El Sr. Mora replica que no és cert que l’Ajuntament feia cas omís ja que se l’havia
contactat telefònicament a través de l’aparellador municipal i a més, no consta cap
document o trucada cap a ell com a Regidor de queixa per no atendre la seva
sol.licitud.

Pregunta número 5:
Pregunta que realitza el Regidor d’ERC-AM, Sr. Simon Calsina, per tal sigui resposta
per la regidoria pertinent, o en el seu cas per l’alcalde si correspon.
Ens poden informar detalladament de tots els costos de la Festa del Carme?
Afegeix que se’ls enviï per escrit el detall de les despeses que anteriorment ha
informat el Sr. Guisset .

Pregunta número 6:
Pregunta que realitza el Regidor d’ERC-AM, Sr. Guillem Cusí, per tal sigui resposta
per la regidoria pertinent, o en el seu cas per l’alcalde si correspon.
Ens poden informar del cost del concert "Homenatge a PACO DE LUCIA", quantes
entrades es varen vendre i quin aforament hi va haver?
Contesta la Regidora de l’Àrea, Sra. Sònia Sarola, que el cost va ser de 700 € més
IVA, en total 847 € i es varen vendre 25 entrades a cinc euros cadascuna.

Pregunta número 7:
Pregunta que realitza el Regidor d’ERC-AM, Sr. Guillem Cusí, per tal sigui resposta
per la regidoria pertinent, o en el seu cas per l’alcalde si correspon.
L'anterior govern va prendre la decisió d'apostar pel teatre i així emprendre una bona
iniciativa per la cultura llançanenca. Té previst l'àrea de cultura seguir amb la
programació teatral? En cas afirmatiu, ja s'ha realitzat una programació estable per
aquesta propera tardor?
Respon la Regidora de l’Àrea, Sra. Sònia Sarola, que es té prevista la continuïtat de
la programació de teatre però que no se segueix el mateix criteri que tenia l’anterior
equip de govern, l’actual govern publica en l’agenda cultural on veuran quines obres
es programen per a la tardor. Avança que la nit del 25 d’agost està programada “Un
marit ideal” de la Cia. Tequatre; la tarda del 2 de setembre “Nuestra Señora de las
Nubes” inclosa en el FITAG; el 9 de setembre “Al dente” de la Cia Modus Operandi.
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El govern actual no invertirà tant de pressupost perquè també es programaran més
conferències i presentació de llibres.
Intervé el Sr. Claudio Grande, del grup municipal APL, indicant que creu que s’hauria
d’haver promocionat més el concert homenatge a Paco de Lucía, que era una
llàstima que només es venguessin 25 entrades.
La Sra. Sarola manifesta que el govern anterior l’any passat va fer tractes amb el Sr.
Pedro Navarro perquè vingués a actuar aquest 2017 els dies 20 ó 21 de juliol però
sense signar cap contracte, i l’actual govern es va trobar amb el compromís, que els
consta i mostra un e-mail adreçat a Claudio Grande pel qual estava proposat per al
20 o 21 de juliol de 2017; i atès que aquestes dates estava tota l’agenda molt
ocupada varen fer el possible per oferir-lo.
El Sr. Grande replica que enlloc no diu que aquell senyor hagi mantingut cap
conversa amb ell quan era Regidor de Cultura, i que no sap com s’han deixat
enganyar.
L’Alcalde intervé per manifestar les intencions del senyor d’anar al Jutjat a denunciar
l’Ajuntament perquè ja havia parlat amb el Sr. Grande.
El Sr. Grande ho nega.
L’Alcalde indica que el Sr. Navarro té molta professionalitat com per enganyar, no
entrarà a discutir que el contractés l’any passat, però ara no interessava les dates
que proposava i que calia agendar el concert.
El Sr. Grande diu que potser sí va tenir converses però que en cap moment el va
contractar, que el problema és del govern no seu.
L’Alcalde el replica que el problema és de l’Ajuntament, que tornarà a parlar amb el
Sr. Navarro i si és fals el que va manifestar, el denunciarà; però que seria convenient
que el Sr. Grande estigués present per retractar-se.
Fa ús de la paraula el Sr. Cusí manifestant que el diners invertits en l’Àrea de
Cultura sempre són ben gastats.

Pregunta número 8:
Pregunta que realitza el Regidor d’ERC-AM, Sr. Guillem Cusí, per tal sigui resposta
per la regidoria pertinent, o en el seu cas per l’alcalde si correspon.
Ens poden informar del cost de les diferents agendes culturals que s'han publicat
des del mes de gener fins a dia d'avui?
Contesta la Regidora de l’Àrea, Sra. Sònia Sarola, que els mesos de febrer i març,
797,89 € per 2000 unitats; abril i maig, 1.451,37 € per 2000 unitats; juny i juliol,
2.179,63 € per 3000 unitats; agost i setembre encara no es disposa de la factura, es
publicarà un reforç de 1000 unitats en tres idiomes diferents, espanyol, francès i
anglès amb un cost de 1.695,30 €. És un producte de qualitat per al poble i visitants.

Pregunta número 9:
Pregunta que realitza el Regidor d’ERC-AM, Sr. Guillem Cusí, per tal sigui resposta
per la regidoria pertinent, o en el seu cas per l’alcalde si correspon.
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Ens poden informar del cost que ha suposat la fira del formatge i quin cost suposarà
la propera fira del pagès? Hi ha algun conveni de col·laboració amb les
entitats/empreses organitzadores? S’ha aplicat alguna bonificació en les taxes
municipals?
Respon la Regidora de l’Àrea, Sra. Sònia Sarola, que la Fira del Formatge 4.616 € i
la Fira de Pagès cost zero, només han demanat disposar de contenidor de deixalles i
la connexió a la llum. Informa que segons el que disposa l’Ordenança fiscal 4.12 de
taxa per parades, barraques, atraccions i anàlegs situats en terrenys d’ús públic,
l’ajuntament pot aplicar una bonificació del 100 % si es considera d’interès públic.
Aquesta fira de pagès coincideix amb la festa del Pubillatge a Llançà però que no hi
ha cap conveni de col.laboració; quant a la fira internacional del formatge, la primera
a la comarca, se celebra tres dies amb tallers, jocs, espectacles i atraccions, fou un
esdeveniment que combinava tradició, cultura i gastronomia, tot amb la temàtica del
formatge, va agradar molt amb molta assistència de gent i tots els comerciants
assistents com els dels carrers del la Plaça Major varen treballar molt bé.
Intervé el Sr. Cusí dient que celebren el fet d’haver contactat amb els comerciants de
la població però que caldria insistir més perquè participin activament en les diferents
Fires.

I sense cap més altre assumpte a tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió a un quart
de deu de la nit, de la qual s’estén la present acta que, després de llegida i trobada
conforme, signen les Regidores i els Regidors assistents amb mi, el Secretari, que
certifico.
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