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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE LLANÇÀ DE
DATA 6-06-2016
A la Casa Consistorial de Llançà, essent les vint hores del dia sis de juny de dos mil
setze, es reuneix l’Ajuntament Ple, en primera convocatòria, a l´objecte de celebrar
sessió pública ordinària.
Sota la presidència de l’Alcalde, Sr. Guillem Cusí i Batlle, assisteixen els regidors i les
regidores que a continuació s´indiquen:
Sr. Simon Calsina i Comorera, Sra. Anna Giralt i García, Sr. Francesc Guisset i
Lagresa, Sra. Sílvia Barris i Roca, Sr. Claudio Grande i Hernández, Sr. Pere Vila i
Fulcarà, Sr. Joan C. Mora i Torrent, Sr. Juan José Serrán i Báez, Sra. Sònia Sarola i
Vilà i Sra. Sònia López i Mallol.
Excusa la seva absència el
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 a conèixer els assumptes inclosos en
l’ordre del dia:
1.- Lectura i aprovació, si escau, de les dues actes anteriors, de dates 11-042016 i de 30-05-2016.
L’Alcalde demana si es poden aprovar les actes de les dues sessions anteriors, de
dates 11 d’abril i 30 de maig de 2016, que han estat repartides amb anterioritat junt
amb la convocatòria.
Per unanimitat s’aprova les actes de l’anterior Ple ordinari de data 11 d’abril i del Ple
extraordinari de data 30 de maig, sense esmenes.
Intervé el Sr. Pere Vila, del grup municipal de CiU, indicant que des de fa mig any
esperen la resposta de les preguntes formulades en un Ple.
Respon el Sr. Francesc Guisset, del grup municipal PSC-PM, dient que se’ls donarà
en finalitzar la sessió d’avui.
2.- Donar compte de la gestió dels òrgans de govern municipal.
L’Alcalde explica que ja s’han aprovat les bases de les borses de treball, tant per
operaris de Brigada com per a operaris de neteja i d’auxiliars de la Llar d’Infants, ja
que algunes n’hi ha que acaben els contractes i s’hauria de renovar o bé per cobrir
baixes que hi pugui haver puntualment.

3.- Donar compte de la Sentència núm.92/2016 del Jutjat Contenciós
Administratiu 2 de Girona que resol un recurs interposat per la Delegació del
Govern de l’Estat contra una Moció del Ple municipal de data 3-10-2012.
L’Alcalde llegeix l’acord de la Junta de Govern Local adoptat en sessió de data 26-52016, del contingut literal següent:
“ 1.1.1) Els Serveis Jurídics de la Diputació de Girona, en data 23-05-2016, trameten
còpia de la Sentència núm.92/2016 del Jutjat Contenciós Administratiu 2 de Girona
que resol el recurs contenciós administratiu interposat per l’Advocada de l’Estat Sra.
Marta Ayllón Martín en representació de la Delegació Territorial del Govern a Girona,
contra una Moció del Ple de l’Ajuntament de Llançà de data 3-10-2012, que declarava
el municipi territori català lliure i sobirà.
La sentència estima el recurs interposat per l’Advocada de l’Estat atès que no és
conforme a dret i imposa les costes del procediment a aquesta Corporació.
Per tot això la Junta de Govern Local
ACORDA:
Primer.- Donar-se per assabentats de la Sentència núm.92/2016 del Jutjat
Contenciós Administratiu 2 de Girona que resol el recurs contenciós administratiu
interposat per la Delegació Territorial del Govern a Girona, contra l’acord d’una Moció
del Ple de l’Ajuntament de Llançà de data 3-10-2012, que declarava el municipi
territori català lliure i sobirà, per no ser conforme a dret.
Segon.- Donar compte de la sentència al Ple de la Corporació en la primera sessió
ordinària que celebri.
Tercer .- TRASLLADAR còpia de la Sentència als Serveis Econòmics municipals, als
efectes oportuns.”
En virtut de l’apartat segon de l’acord transcrit anteriorment, proposa al Ple el següent
ACORD:
Únic.- DONAR-SE PER ASSABENTATS de l’acord de Junta de Govern Local de data
26-5-16 en tot el seu contingut.
Afegeix l’Alcalde que els Serveis Jurídics de la Diputació de Girona informen que si es
volgués presentar recurs d’apel.lació contra la sentencia, que no ho recomanen,
s’esperarà els esdeveniments del llarg dels proper dies ja que surten sentències del
mateix caire i es veurà quina és la resposta o actuació general.
La corporació municipal queda assabentada.
4.- Donar compte del compliment de les obligacions d’informació de les dades
de tresoreria i deute viu corresponent al primer trimestre de 2016.
El Regidor de l’Àrea, Sr. Francesc Guisset, llegeix el text del 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 27 d’abril de 2016, el departament d’Intervenció emet l’informe corresponent.
En el mateix expedient consten les dades trameses.
En data 27 d’abril de 2016, s’ha realitzat la tramesa de la informació corresponent a
les dades de tresoreria i deute viu corresponent al primer trimestre de 2016, 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
subministrament d’informació previstes en la LOESPF, en relació al Pla de tresoreria i
detall de les operacions del deute viu.
Fa ús de la paraula el Sr .Pere Vila, del grup municipal de CiU, preguntant quin és el
deute viu.
Contesta el Sr. Francesc Guisset que actualment sense la pòlissa és de 2.621.780,65
el percentatge és el 29,27% i amb la pòlissa de 500.000 €, és de 3.121.780,65 el
percentatge ascendeix a 34,86% .
La corporació municipal queda assabentada.
5.- Modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 4.21 Taxa per la prestació de serveis
i activitats del Centre de serveis i acolliment diürn.
La Regidora Sra. Sílvia Barris llegeix el text del dictamen.
Intervé el Sr .Pere Vila, del grup municipal de CiU, dient que s’abstindran i bàsicament
perquè el Centre de Dia sempre ha tingut mancança d’usuaris, cosa que també
celebren, d’altra banda si es va facilitar preus competitius fou perquè el centre cobria
una zona i es procurava que usuaris d’altres poblacions poguessin venir i podia haver

estat avantatjós, està bé que s’incrementi la taxa però el 100% queda un preu molt alt
i en l’exposició pública ja es veurà què fa el grup.
La Sra. Barris explica que durant molts exercicis el servei ha estat deficitari. Els
usuaris de poblacions de fins a 15 km pagaven 50 € i passarà a 100 € /mensuals per
compensar el transport. Insisteix que és per a la gent de fora no els llançanencs.
Amb sis vots a favor, dels grups municipals ERC-AM, PSC-CP i APL; i cinc
abstencions, del grup municipal de CiU, s’aprova:
Analitzada la Ordenança que regula la taxa per la prestació de serveis i activitats del
“Centre de Serveis i Acolliment Diürn”, s’ha considerat convenient introduir la
modificació de la tarifa del servei de transport, atès que no s’adequava al cost del
servei prestat.
La modificació que es proposa ve determinada per incrementar la tarifa en un 100%
del transport per a usuaris de fora del municipi de Llançà, intentant així reduir el dèficit
del servei prestat en el Centre de Dia.
El Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en els seus article 15 a 19, estableix el
procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances Fiscals reguladores
dels tributs locals.
D’acord amb l’article 16.1 del text legal esmentat, les Ordenances Fiscals contindran,
com a mínim, la determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i
d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.
Les Ordenances Fiscals han de complir la doble funció de servir com a norma
fonamental de gestió de tributs locals i a la vegada comunicació informativa amb els
ciutadans. Per tal que, efectivament, les Ordenances compleixin aquestes funcions és
necessari adaptar-les puntualment a les modificacions significatives que puguin tenir
lloc tant en el món jurídic com en el món econòmic.
Pel que fa a les taxes de prestació de serveis públics o realització d’activitats
administratives de competència local, que s’imposen, ordenen o es modifiquen,
l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible
del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004.
S’ha emès informe sobre la legislació aplicable en el sentit que consta dins de
l’expedient per part del Secretari de l’Ajuntament, i s’ha emès informe d’Intervenció.
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament ACORDA:

Primer.- APROVAR provisionalment la modificació de la Ordenança Fiscal número
4.21.- Taxa per la prestació de serveis i activitats del “centre de serveis i acolliment
diürn”, d’acord amb la redacció que consta a l’expedient.
Segon.- EXPOSAR al públic el present acord durant el termini de trenta dies hàbils,
comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició al Butlletí
Oficial de la Província. Durant aquest període, els interessats podran examinar
l’expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes.
De no produir-se reclamacions, es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província els
acords elevats a definitius i el text íntegre de la l’Ordenança esmentada que entraran
en vigor a partir de la seva publicació, i que regiran mentre no s’acordi la seva
modificació o derogació.
6.- Assumptes urgents.
No se’n presenten.
7.- Precs i preguntes.
Registre d’Entrada núm.5522
El Sr. Juanjo Serrán, Regidor del grup municipal de CiU, llegeix la següent pregunta
per tal que sigui resposta en el Ple de l’Ajuntament per la regidoria competent, o en el
seu cas, per l’alcalde del municipi:
Ens poden informar per quin motiu s’ha tancat el Punt d’Informació Juvenil? Es
continua pagant el lloguer del centre cultural ara que està en desús?
Respon el Sr. Claudio Grande que provisionalment i per tema de personal la persona
que treballa en el PIJ està a la Casa de Cultura per necessitats a l’edifici i hi fa la
mateixa feina, no s’ha tancat el PIJ només s’ha desplaçat a la persona que hi treballa
cap a la Casa de Cultura.
El Sr. Serrán replica si es tanca definitivament l’espai Jove i ara es tanca el PIJ.
El Sr. Grande insisteix que és provisional, i que el PIJ no es tanca.
El Sr. Serrán pregunta per la taula que hi ha en el rebedor de la Casa de Cultura i si
compleix la normativa de seguretat en cas que s’hagi d’evacuar l’edifici si hi ha taules i
les cadires pel mig.
El Sr. Grande respon que la taula no està al mig de la porta, que no entorpeix i que hi
ha espai suficient per sortir.
El Sr. Serrán demana si es disposa d’un certificat que ho acrediti o bé si s’ha demanat
El Sr. Grande contesta que no, que no hi ha cap perill.
El Sr. Serrán pregunta si es continua pagant el lloguer pel PIJ.
El Sr. Grande respon afirmativament i repeteix que no es deixa el local.

Registre d’Entrada núm.5523
El Sr. Joan Carles Mora, Regidor del grup municipal de CiU, llegeix la següent
pregunta per tal que sigui resposta en el Ple de l’Ajuntament per la regidoria
competent, o en el seu cas, per l’alcalde del municipi:
Ens poden explicar els motius de la tallada de la figuera del pàrking del port?
Afegeix que és l’aparcament de davant l’entrada a l’Oficina de Turisme.
Respon el Regidor de l’Àrea, Sr. Simon Calsina, que el tècnic va informar que estava
morta i per això es va aconsellar tallar-la.
El Sr. Mora pregunta si s’ha notificat al propietari del solar que s’ha tallat la figuera.
El Sr. Calsina contesta que la responsabilitat serà del govern i atès que queien
branques s’ha actuat d’acord amb el que aconsellava el tècnic.
El Sr. Mora replica que darrerament es moren molts arbres en el poble, com els
Lledoners i l’altra reflexió que fa és que molta gent s’oposava al tema dels arbres i un
cop mort o tret, es replantava un altre, si s’ha pensat fer-ho per ombrejar.
El Sr. Calsina respon que potser no és el lloc idoni per plantar-ne, ja que el terreny és
de lloguer.
El Sr. Mora insisteix que es tenia la deferència normalment si es tallava un arbre se’n
replantava un altre encara que fos en lloc diferent i sempre es pensava en el moment
de fer una actuació similar i havia una pressió de la gent pels arbres, abans se solia
fer així.
El Sr. Calsina conclou que considera que estan complint.
Registre d’Entrada núm.5524
La Sra. Sònia López, Regidora del grup municipal de CiU, llegeix la següent pregunta
per tal que sigui resposta en el Ple de l’Ajuntament per la regidoria competent, o en el
seu cas, per l’alcalde del municipi:
El Passat mes d’abril, Llançà va recollir el guardó com a destinació sostenible i
responsable per l’aplicació del sistema europeu d’indicadors de gestió sostenible ETIS
per la Comissió Europea a Brussel·les. Quantes persones van anar a recollir un
premi? Quin va ser el cost que va haver d'assumir l’Ajuntament?
L’Alcalde contesta que en representació de l’Ajuntament hi varen anar 4 persones, i a
cost de l’Ajuntament 3, ja que 1 persona venia en nom de l’Ajuntament de Torroella de
Montgrí, el Sr. Josep Capella, que és assessor extern. Les 3 persones a càrrec de
l’Ajuntament ell mateix com a Alcalde i Regidor de Turisme, i va considerar oportú que
els 2 tècnics de Turisme Philippe Verdoodt i Eva Vidal, promotors del projecte
estiguessin a l’entrega del premi i a la gala. Desconeix el cost a data d’avui, els farà
arribar però fou el mínim possible varen viatjar amb Ryanair, 1 sola nit d’hotel de 2 ó 3
estrelles i fou viatge llampec per a costos mínims, sortida dijous a la tarda i divendres
a la tarda ja tornaven, menjar d’entrepà a l’aeroport anada i tornada.

La Sra. López demana si era necessari que hi anessin tres persones i si es podia
haver reduït el número.
L’Alcalde respon que es tractava de premiar el treball ben fet pels tècnics de Turisme i
que així havia de ser i que l’acompanyessin com a Alcalde i Regidor, i que era un
guardó a nivell europeu; conclou que li farà arribar detall dels costos i que ja ha
explicat la intenció que fossin mínims.
Registre d’Entrada núm.5525
El Sr. Juanjo Serrán, Regidor del grup municipal de CiU, llegeix la següent pregunta
per tal que sigui resposta en el Ple de l’Ajuntament per la regidoria competent, o en el
seu cas, per l’alcalde del municipi:
El passat 13 de maig va tenir lloc una Assemblea de Joves. Ens poden explicar
quants joves van assistir-hi i els acords als quals es varen arribar?
Respon la Regidora de l’Àrea, Sra. Anna Giralt, que no varen comptar els joves
assistents i que només es tractava d’una presa de contacte i de recollir informació i
intercanvi d’impressions.
Registre d’Entrada núm.5526
La Sra. Sònia López, Regidora del grup municipal de CiU, llegeix la següent pregunta
per tal que sigui resposta en el Ple de l’Ajuntament per la regidoria competent, o en el
seu cas, per l’alcalde del municipi:
Què ha costat la nova senyalització urbana? Per què s'ha dut a terme la substitució
d'algunes senyals que encara estaven en bon estat, si és que així ha estat?
L’Alcalde contesta que hi ha canvis de vàries senyals. Que se n’ha posat de nova
però de diferent tipologia si pot dir a quina es refereix per dir-los imports.
La Sra. López indica que en general, als semàfors, a la Plaça de la Vila, etc i perquè
se n’han posat, que faci un resum.
L’Alcalde manifesta que parlarà de memòria, per exemple per mal estat o nova
senyalització, algunes de les platges eren del CCAE i estaven deplorables i s’han
canviat a cost de l’Ajuntament, per indicar i informar de cada una de les platges, els
passarà el cost; noves senyals des de l’estació de tren fins al recorregut de les
Oficines de Turisme, a fi que la gent a peu pugui tenir un bon recorregut i senyalitzat,
aleshores altres han estat canviades per mal estat o nova senyalització, són de color
taronja ubicades més o menys des de la Capella del Port fins l’aparcament de la
depuradora vella, on aparcar ja que entenien que estava mal indicat com arribar-hi;
des de gener fins avui han canviat moltes, algunes individualment d’altres en paquets.

Registre d’Entrada núm.5527
El Sr. Juanjo Serrán, Regidor del grup municipal de CiU, llegeix la següent pregunta
per tal que sigui resposta en el Ple de l’Ajuntament per la regidoria competent, o en el
seu cas, per l’alcalde del municipi:
Ens poden explicar quantes empreses es van presentar al concurs que va dur a terme
aquest Ajuntament per a gestionar el Casal Esportiu d'enguany?
Quina d'elles l'ha guanyat?
El Sr. Claudio Grande indica que foren tres i que a final de setmana se sabrà qui ha
guanyat.
El Sr. Serrán pregunta quines són.
El Sr. Grande respon que el Consell Esportiu de l’Alt Empordà, la mateixa que va
portar el Casal d’estiu fa dos o tres anys i una empresa nova de gent de Llançà.
Registre d’Entrada núm.5528
El Sr. Joan Carles Mora, Regidor del grup municipal de CiU, llegeix la següent
pregunta per tal que sigui resposta en el Ple de l’Ajuntament per la regidoria
competent, o en el seu cas, per l’alcalde del municipi:
Ens han fet arribar al nostre grup municipal que existeixen certs desacords en l’àrea
de la Brigada Municipal, en tant que a repartiment de tasques. Ens poden explicar
quin és el problema concretament i si està solucionat?
L’Alcalde respon que ha parlat amb el Regidor corresponent de l’Àrea i no els consta
quina és la problemàtica i demana qui els ha fet arribar i si poden tractar amb aquesta
persona, per via oficial no els consta cap problema.
El Sr. Mora diu que no pot explicar qui ha fet el comentari com a treballador municipal
però entenen que sí hi ha un conflicte de repartiment de feines, que no hi ha rotació i
que saben que el Regidor s’ha personat per mitjançar en el conflicte, no entén perquè
l’Alcalde diu que no hi ha cap problema.
L’Alcalde replica que potser ha passat al llarg dels anys, en el dia a dia hi ha petits
problemes, no considera que hi hagi un gran problema, en tot cas si la persona o
persones pot tractar amb ell per mirar de parlar-ne i solucionar, en cas de problema
greu s’asseuran i es buscarà la solució més fàcil i pràctica possible.
Registre d’Entrada núm.5529
La Sra. Sònia López, Regidora del grup municipal de CiU, llegeix la següent pregunta
per tal que sigui resposta en el Ple de l’Ajuntament per la regidoria competent, o en el
seu cas, per l’alcalde del municipi:

Ens poden explicar els detalls de la convocatòria d'una plaça d'informàtic en aquest
Ajuntament?
Respon l’Alcalde que, com bé es va debatre en el Ple de febrer, si no s’equivoca, es
va modificar la relació de llocs de treball, és per una necessitat del servei d’informàtic,
el que tenim contractat extern no és suficient per les necessitats de l’Ajuntament, es
va crear la plaça i està publicat en el web municipal i en el BOP de Girona el dia 26 de
maig, on hi ha tot el detall de les bases i demés, la resta és tal i com es va dir en el
Ple és una necessitat del servei, avui dia no és suficient el servei actual contractat,
se’l necessita els 5 dies de la setmana.
Registre d’Entrada núm.5530
La Sra. Sònia Sarola, Regidora del grup municipal de CiU, llegeix la següent pregunta
per tal que sigui resposta en el Ple de l’Ajuntament per la regidoria competent, o en el
seu cas, per l’alcalde del municipi:
El passat 13 abril va tornar a haver un escapament de gas, segons ens han informat.
Saben les causes del que va passar? Quins protocols van posar en funcionament?
L’Alcalde contesta que concretarà que en dies anteriors i posteriors al 13 d’abril, va
haver tres teòrics escapaments de gas; es varen engegar els protocols iniciant-se pel
112 pels propis veïns que varen trucar, aleshores bombers de la Generalitat van
engegar el seu protocol, ell mateix com a Alcalde va anar-hi in situ junt amb la
Regidora per comprovar els treballs. Es va marcar el perímetre de seguretat que
marca la normativa i una mica més per curar-se en salut, i aleshores fins a la tercera
ocasió, el 13 d’abril no es va detectar realment el problema que hi havia, tot i que els
bombers varen fer la seva feina. Els tècnics de Repsol hi eren també les 3 ocasions,
es varen detectar tres anomalies com per exemple una escomesa malmesa i tenia
una petita fuita, i es va pensar que era això el motiu, es va reparar l’escomesa però
l’escapament en realitat era més gran; es va aprofitar l’avinentesa per reparar altres
anomalies a la xarxa general però fins el 13 d’abril resulta que la fuita provenia d’un
pis de l’Av. Mestral, creu que edifici Empordà. El propietaris temps enrere varen fer
reformes i va canviar una cuina de gas per una placa de vitroceràmica o inducció i
l’instal.lador no ho va fer correctament. S’imagina, segons explicacions, que potser no
era un operari reglat o el mateix propietari, no varen desconnectar el gas varen tapar
la canonada que subministrava els fogons i la varen deixar a “escape lliure”, cada
vegada que engegava la clau de pas per a la caldera de l’aigua calenta també
arribava el gas a la cuina i el gas es concentrava en aquella zona.
Les circumstàncies varen fer que a la tercera ocasió, malgrat revisions de Bombers i
Repsol, ara ja està solucionat el problema i per sort no s’ha de lamentar cap desgràcia
a part del temps perdut per trobar la fuita.
La Sra. Sarola pregunta si es va comunicar a l’oposició.
L’Alcalde respon que va enviar un missatge via sms o watsap al Sr. Joan C. Mora,
explicant li el succés i a mesura que tingués informació li diria.

Registre d’Entrada núm.5531
El Sr. Juanjo Serrán, Regidor del grup municipal de CiU, llegeix la següent pregunta
per tal que sigui resposta en el Ple de l’Ajuntament per la regidoria competent, o en el
seu cas, per l’alcalde del municipi:
S’ha instaurat un nou sistema per adquirir les entrades als esdeveniments culturals
del municipi. Quin tant per cent es queda l'empresa Tiquetea de les entrades venudes
pel servei que duen a terme?
Contesta l’Alcalde que l’empresa, si el cost de l’entrada és zero, no es queda res;
quan hi ha cost, si es compren des de la Casa de Cultura no canvia el preu, no li
suposa cost al comprador ni a l’Ajuntament; i si es vénen on line, Ticketea aplica un
10 % de sobrecost i se’l queda. Es varen cercar diferents empreses per donar aquest
servei i els va semblar la més raonable, totes tenen un sistema similar .
Registre d’Entrada núm.5532
La Sra. Sònia Sarola, Regidora del grup municipal de CiU, llegeix la següent pregunta
per tal que sigui resposta en el Ple de l’Ajuntament per la regidoria competent, o en el
seu cas, per l’alcalde del municipi:
L'agenda cultural continua presentant multitud d'errors...de finals març al 15 abril, no
hi ha hagut cap activitat anunciada perquè les agendes no hi eren. Hi ha un munt de
coses que continuen sense sortir...poden dir per què?
Respon la Regidora de l’Àrea Sra. Anna Giralt, pel que fa a que l’Agenda no hi era fins
el 15 d’abril, diu que l’empresa que va dissenyar-les i imprimir-les va tenir un problema
que va ocasionar el retard; quant a les coses sense sortir demana a què es refereix.
La Sra. Sarola indica que el dia 7 de maig hi havia el grup Terpsichore i no està
anunciat.
La Sra. Giralt diu que el 7 de maig s’anunciava el Dia Internacional de la Dansa i el
varen anul.lar pel mal temps.
La Sra. Sarola manifesta que els altres actes del 7 i 8 programats, no estaven
anunciats que en cas de mal temps es desplaçava a un altre lloc; el 23 d’abril per Sant
Jordi i havia sardanes, tampoc no hi és.
La Sra. Giralt replica que miri al final de l’Agenda, on sí que hi consta.
Intervé l’Alcalde explicant que potser no es deia que el Grup Terpsichore en cas de
mal temps s’anul.lava, sinó que va ser les pròpies organitzadores que ho varen
anul.lar.
La Sra. Sarola pregunta pel dia 10 de juny, no hi és l’acte d’en José Antonio.
La Sra. Giralt li contesta que si és l’exposició de papiroflèxia també està al final de
l’Agenda, en l’apartat d’Exposicions.

Registre d’Entrada núm.5533
El Sr. Pere Vila, Regidor del grup municipal de CiU, llegeix la següent pregunta per tal
que sigui resposta en el Ple de l’Ajuntament per la regidoria competent, o en el seu
cas, per l’alcalde del municipi:
Han signat un conveni amb el Club Nàutic pel qual, a canvi de posar una parada del
Llançà Bus, els mesos d’estiu, a la Plaça del Port, l’Ajuntament, es compromet a
donar tiquets gratuïts del Bus pels clients del citat club. Ens poden donar més detalls
d’aquest conveni?
Contesta l’Alcalde que el tema s’ha tractat des de l’Àrea de Promoció Econòmica, i la
parada no està en el Club Nàutic, era una parada ja prevista posar-la abans de la
petició del Club, a la Plaça del Port ja que el Llançà bus passa per allà. S’aprofita el
recorregut. L’any passat als vaixells transeünts a les instal.lacions portuàries, els
donaven un obsequi a cadascun dels tripulants de l’embarcació i aprofitant que hi són
i perquè no es quedin solament a la zona del Port de Llançà i visitin les cales, la Vila i
altres indrets, com a prova pilot, es proposa aquesta conveni. Es controlarà
exhaustivament. El Club Nàutic donarà la relació dels tickets utilitzats realment, per
promocionar el poble. També es donarà un pack amb plànol de Llançà, informació del
Museu de l’Aquarel.la, activitats del municipi i fer promoció local en bus.
Registre d’Entrada núm.5534
El Sr. Joan Carles Mora, Regidor del grup municipal de CiU, llegeix la següent
pregunta per tal que sigui resposta en el Ple de l’Ajuntament per la regidoria
competent, o en el seu cas, per l’alcalde del municipi:
El passat mes de maig va tenir lloc una “food truck” al Pàrquing del Port de Llançà.
Ens poden fer una valoració? Va haver-hi comerços locals que varen mostrar el seu
rebuig. Va haver-hi una ronda de contactes amb els restaurants per explicar la
proposta?
Contesta l’Alcalde que la valoració de l’equip de govern i les diferents Àrees
implicades, és que ha estat molt positiva amb assistència molt nombrosa de públic
als esdeveniment, tallers, espectacles i concerts molt concorreguts i la impressió que
té el govern, que parlant amb la gent in situ fou un èxit, i el global de tots els dies fou
un èxit de la foodtruckada com pels actes paral.lels. Sobre el rebuig de comerços
locals no consta cap oficialment, ni comentaris o queixes a l’Ajuntament o Regidories
en contra de l’acte. El que sí vol dir, és que diferents Regidors han parlat amb
restaurants quan es prepara l’Street food, en principi alguns d’ells van mostrar cert
escepticisme, ja que quelcom els podia anar en contra però posteriorment, un cop
tractat, ha estat més que positiva molta gent de Llançà ha treballat, tant els dels
voltants dels Foodtrucks com fins i tot els de la Vila, també han treballat més que en
qualsevol mes de maig.

El Sr. Mora diu que està d’acord amb la primera part, que qualsevol acte en el
municipi i basat en el Turisme és benvingut; el que el seu grup vol manifestar és que,
a nivell local i al ser de pública concurrència, surt publicat en el facebook alguna
queixa o inquietud el local Port Burguer va exposar que estaven contra o rebutjaven,
no sap si han anat a l’Ajuntament o algú més s’ha afegit a la proposta de més
comerços per fer boicot contra la proposta. Ell, com que ha tingut responsabilitats en
questa tema, suposa que volen que quan es facin coses en el municipi s’ha de
promocionar el municipi i que tothom es beneficia, i que la gent del poble que té un
comerç i si es fa una fira en relació al comerç se’ls ha d’anar a buscar personalment
perquè pugui assistir a la Fira perquè si no, se sentirà exclòs. Si hi havia menjar
relacionats amb hamburgueses, igual com a les Fires, se l’ha de convidar a portar o
muntar una taula per fer el seu oferiment de comerç local si és específic per això.
Entenen que és una “obligació” perquè la gent se senti integrada en el comerç local i
que tinguin un benefici, si volen anar-hi o participar, pel que s’ha comentat a la xarxa
social, té una hamburgueseria i no se li havia ofert anar-hi i sí que hi havia uns altres
que en tenien.
L’Alcalde replica que en part està d’acord, se’ls ofereix a establiments locals en les
iniciatives i si volen participar però en aquest cas eren Foodtrucks i es va dir
únicament a persones de Llançà que com a activitat tenen una Foodtrucks, la gràcia
de l’esdeveniment eren els carrets o furgons que venen menjar; a Llançà n’hi ha dos i
tots dos varen acceptar participar-hi; si aquesta persona que es queixa n’hagués
tingut, se li hagués dit, però aquest acte era molt concret i específic, en qualsevol altre
esdeveniment se li dirà a tothom, que la intenció és que tothom participi, és el que
deia el Sr. Mora obert a tothom i els primers a qui s’ha de dir i oferir és la gent del
poble.
El Sr. Mora manifesta que Llançà no és tan gran i s’ha de mirar d’afavorir els
comerços locals, en aquest cas tot i que no tenien la furgoneta per oferir menjar,
podien tenir una taula o similar per vendre les hamburgueses. Ho ha exposat ja que
es publicava aquest malestar en la xarxa social.
L’Alcalde conclou que es procurarà tenir molta més cura .
Registre d’Entrada núm.5535
El Sr. Pere Vila, Regidor del grup municipal de CiU, llegeix la següent pregunta per tal
que sigui resposta en el Ple de l’Ajuntament per la regidoria competent, o en el seu
cas, per l’alcalde del municipi:
En l’acta de la Junta de Govern del passat 15/03/16 es decideix no concedir llicència a
una xurreria ambulant per instal·lar-se,els mesos de juliol i agost de 2016,al pàrquing
del Port al·legant que l’any passat hi van haver queixes de funcionament, tant pel fum,
com per la música forta, com impacte visual. En darrera Junta de Govern consultada,
de data 12/05/16, dos mesos després, es concedeix finalment llicència a aquesta
xurreria. Ens poden explicar quin ha estat el motiu d’aquest canvi d’opinió?

L’Alcalde explica que no és un canvi d’opinió, es va denegar perquè es demanaven
aquest any complir un requisits d’ubicació tant la xurreria com les crêpes, la intenció
del govern és que intentessin ocupar el menor espai per no tapar les terrasses del
costat i l’oficina de Turisme, com passava en anteriors anys. La xurreria tenia grans
dimensions i no complia els criteris per aquesta ocupació de via pública. Davant la
denegació per acord de Junta, varen presentar recurs s’han adaptat a les condicions
que es requerien i s’ha aprovat l’ocupació i vindran amb la xurreria com en anteriors
anys.
El Sr. Vila manifesta que es denega la llicència per fums, música forta i impacte
visual; a partir d’aquí als peticionaris se’ls dóna audiència i manifesten que el govern
ensenyi les actes conforme hi ha denuncies de particulars o veïns sobre si tenien
fums, molèsties per música forta i impacte visual. De fet a la denegació també hi
constava tot això, però quan els interessats demanen copies de les denuncies se’ls
respon que han estat verbals, no escrites; això és mentir i com que varen interposar
un recurs el govern resol que se’ls concedeix perquè realment no tenen on agafar-se,
en cas contrari, s’hagués mantingut la denegació. A sobre amb la nova llicència se’ls
diu què poden vendre i què no. Li sembla fora de mida, que a sobre han de dir a les
persones què poden vendre i què no. Reitera el mateix i no ha explicat a la pregunta,
el govern tira un perdigonada a l’aire per veure com surt. Surt malament i han de
rectificar, ja van massa vegades que els passa, li demanaria que, tractant-se de
negocis que fa molt anys que venen i basant-se en criteris racionals i de respecte
envers la feina que fan, la Policia i demés, que el govern no menteixi.
L’Alcalde manifesta que no ha mentit, hi havia queixes tot i no ser per escrit, així se’ls
va fer avinent als peticionaris i lògicament al ser verbals, no es va poder utilitzar en
aquest tema concret; els peticionaris varen comprometre’s a evitar o solucionar
problemes de fums o sorolls, i a partir d’aquí es va resoldre autoritzant-los. La persona
responsable d’OVP havia rebut les queixes verbals i no hi ha constància, ell confia en
el personal municipal, que aquesta ocupació al llarg dels últims temps, no només el
darrer estiu, havia queixes veïnals i així en el futur si hi ha queixes pel algun motiu, es
faran presentar per escrit.
Registre d’Entrada núm.5536
La Sra. Sònia Sarola, Regidora del grup municipal de CiU, llegeix la següent pregunta
per tal que sigui resposta en el Ple de l’Ajuntament per la regidoria competent, o en el
seu cas, per l’alcalde del municipi:
Ens poden explicar com està el conveni amb la Barraca dels Caçadors?
La Sra. Anna Giralt indica que el conveni està redactat i properament es convocarà
personal de la Societat de Caçadors per debatre’l.
La Sra. Sarola replica que el darrer Ple se’ls va comunicar que ja estaven citats.
La Sra. Giralt conclou que es varen trobar perquè es volia modificar el conveni, ara
perquè es pugui debatre, se’ls tornarà a citar.

Registre d’Entrada núm.5537
El Sr. Pere Vila, Regidor del grup municipal de CiU, llegeix la següent pregunta per tal
que sigui resposta en el Ple de l’Ajuntament per la regidoria competent, o en el seu
cas, per l’alcalde del municipi:
Diferents treballadors ens han fet arribar el seu malestar per la reestructuració de llocs
de treball que s’han produït en els darrers mesos a l’Ajuntament. Ens poden explicar
quins canvis de lloc i incorporacions s’han produït i quin ha estat el sistema per ferho?
El Sr. Vila afegeix en què s’han basat per triar unes persones o altres, si se segueix la
Borsa de Treball, i que avui s’ha informat de l’aprovació que s’inicia una altra Borda,
vol saber el criteri a l’hora d’escollir les persones.
Respon l’Alcalde que la Borsa de Treball d’auxiliar administratiu s’ha utilitzat, a través
d’ella hi ha les noves incorporacions. Els canvis de reestructuració com a tal no hi ha
cap, sinó que momentàniament fins que no es cobreixin les baixes de manera oficial
que hi ha hagut per jubilació i es preveuen, es convocaran tres i dues seran per
promoció interna i una per torn obert ja que la Llei diu que el 50% ha de ser promoció
interna; provisional s’han cobert les baixes amb personal municipal i aplicant la borsa
de treball.
El Sr. Vila indica que no es refereix a la Borsa de Treball sinó les de règim intern, si
s’ha donat la possibilitat a tots els treballadors amb categoria, si se’ls ha ofert, si ha fet
concurs o mínima selecció, que a l’Ajuntament hi ha places que porten 30 anys per
cobrir-se.
L’Alcalde diu que per necessitat urgent del servei com la Tresorera que era molt
urgent, no es féu concurs de mèrits sinó la persona que segons els tècnics i superiors
li varen aconsellar com a més adequada i provisionalment fins que es cobreixi en
forma legal i tothom tindrà les mateixes condicions, sens discriminar ningú, els temps
han fet actuar així i un cop publicat tothom tindrà oportunitat d’ocupar les places
vacants.
El Sr. Vila explica que formula la pregunta perquè hi ha queixes de diversos
treballadors i que el seu grup voldria saber quina previsió de calendari tenen per cobrir
les places.
L’Alcalde respon que s’està tramitant i creu que el més aviat possible, dues d’elles
seran en breu i la tercera per una futura jubilació serà més tard, no pot donar dates
exactes. Li pot dir que quan es va procedir a canvis sobtats ell mateix va fer arribar al
personal una circular dels canvis i els motius i que tothom podria optar-hi sense
exceptuar ningú.
El Sr. Vila demana si és conscient que hi ha aquest malestar, que informar està molt
bé però no estava de més haver fet una mínima prova interna amb una publicació i
estudiar currículums.

L’Alcalde diu que ell es va reunir amb el Comitè d’empresa i que no va traslladar cap
queixa, que ningú no s’ha queixat, si algú vol anar al seu despatx pot anar-hi cada dia,
se l’escoltarà i es parlarà.
Registre d’Entrada núm.5538
El Sr. Pere Vila, Regidor del grup municipal de CiU, llegeix la següent pregunta per tal
que sigui resposta en el Ple de l’Ajuntament per la regidoria competent, o en el seu
cas, per l’alcalde del municipi:
El grup d’ERC, juntament amb l’ANC, va proposar, per tercera vegada en aquesta
legislatura, incloure en l’ordre del dia la Moció per col·locar la senyera estelada en
algun punt destacat del municipi. Ens poden explicar quin és el motiu pel qual
finalment aquesta moció no hi és a l’Ordre del Dia?
El Sr. Vila afegeix que l’anterior Ple també va formular-la similar, que sempre ha dit
que facilitarien que s’aprovés i que s’adheririen a la presentació però, per quarta
vegada no es torna a posar en Ordre del Dia. Ho diu amb humor ja que aquí arriba un
moment que l’Alcalde ha d’explicar perquè per quarta vegada no hi és, només pot
haver una casuística, si s’aprovés la Moció i es pengen estelades el poble de Llançà
incomodarà els socis de govern, creu que és l’única causa o bé que com que la
presenta CiU i com que l’Alcalde és independentista, es veu forçat a aprovar-la;
finalment creu que l’Alcalde necessita l’aval de CiU per poder dir als socis de govern i
que ERC ha d’estar al darrera i no ha tingut més remei que aprovar-la.
Diu el Sr. Vila que mira de ser conseqüent, ell també s’equivoca i molt en la vida
política però el seu grup no entén ni molta gent de Llançà, és que quan estava a
l’oposició per 5 vegades va demanar penjar les estelades i ara com a Alcalde té
l’oportunitat de posar-les i nega una evidència que molta gent li demana; el seu grup
no ho entén, ho reitera per que l’ANC els ha demanat a CiU tantes vegades, presentat
amb els anagrames de ERC, CIU i ANC que digui les raons per les quals no les vol
presentar i que no li doni la volta del Ple de fa dos mesos, i ara està a les mans de
l’Alcalde que això s’aprovi, voldria tancar el capítol i que expliqui a l’ANC perquè no
es presenta la Moció, ja que és l’Alcalde i màxim responsable d’Esquerra a Llançà, el
digui perquè no es vol aprovar i es deixi a CiU tranquil en aquest afer.
L’Alcalde respon que li fa gràcia el que ha dit que el deixin tranquil, quan potser hauria
de ser al revés que CiU deixi tranquil al govern en aquest tema, i potser algun sortirà
més escaldat que l’altre; ara parla que és la tercera vegada, en el Ple anterior va dir
dues i només havia estat una vegada; i ara es refereix a quatre vegades, potser el Sr.
Vila somia amb Mocions no sap d’on les treu: Ell diu que no està obligat a votar a
favor. Sempre votarà a favor. Per altra banda, pregunta quants regidors
independentistes hi havia l’anterior legislatura anterior? Un i actualment n’hi ha tres. El
Sr. Vila diu que facilitarà l’aprovació de la Moció però en algun Ple anterior va dir que
no ho facilitaria perquè no hi estaven d’acord i a més la Moció quan CiU governava no
la va voler signar, la signava ANC i ESQUERRA, i conclou que s’ha de ser
conseqüent, no li incomoda ni incomoda a cap soci de govern, el Sr. Guisset no és

independentista i si es presenta, sap que votarà en contra perquè és federalista. El Sr.
Grande també actuarà en conseqüència, i la resta de Regidors i Regidores també,
sempre i quan hi hagi només 3 Regidors independentistes no presentarà aquesta
Moció ja que no disposen de la majoria suficient perquè s’aprovi; abans no ho farà, si
vol la presenten conjuntament, ell no té cap problema amb els seus socis de govern i
treballen per a nivell municipal i no té cap problema en aquest sentit, està clar que
tenen ideologies diferents i molt distants en aquest sentit, però no ens obliguem cap,
al ser tres grups tenim llibertat de vot i quan tingui la certesa que tindrà més del 50%
dels vots favorables en qualsevol Moció, proposta, etc que es presenti de caire
independentista tindrà el suport d’un partit independentista com és ERC; fins que no hi
hagi el 50% o més no es presentarà per si no es té el suport, no seria ètic per a la
gent ni per als propis socis de govern. Esquerra farà el que hagi de fer, sempre amb la
democràcia i legitimitat pel davant i sabent que allò estarà aprovat amb el suport
d’àmplia majoria en sessió de Ple municipal. L’Alcalde repeteix que no està obligat a
res, que si ara s’avé el grup de CiU a facilitar l’aprovació de la Moció, ell estaria
content, si vol demà mateix queden i la presentaran conjuntament signada per al
proper Ple.
El Sr. Vila replica que a ell l’argumentació de l’Alcalde no l’ha ofès, en tot cas ho ha fet
a gent que l’ha votat perquè l’ha dit molt grossa. Per tres vegades ha dit que només
presenten Mocions si té la seguretat de ser legítimes i tenir la majoria garantida.
Demana què feia l’anterior legislatura, quan no tenia majoria per ser un sol Regidor
independentista, això vol dir que abans era el millor o pitjor, o viceversa; diu a
l’Alcalde que s’ha d’aclarir, que ha pres la decisió correcta cap als seus fins de
mantenir el pacte d’estabilitat i el Sr. Vila no li critica. El grup de CiU ha dit que no la
signaran, que la presentin vostès, des d’Esquerra, i que facilitaran l’aprovació. Però
quan CiU diu que no la presentaran, vostès l’amaguen i això no és democràtic. Si
abans era un sol Regidor independentista i en presentava reiterades vegades, ara que
són tres, encara més i sobretot tenin l’aval que CiU ha dit a l’ANC que s’aprovarà. El
culpable màxim és l’Alcalde, no importa haver-la presentat tres o quatre vegades, és
el total de les dues legislatures, repeteix que a ell no l’ofèn, sinó a la gent que ha
confiat amb l’Alcalde, que dóna una resposta peregrina i ara no sap si el món
independentista de Llançà se’l creurà gaire.
L’Alcalde diu que la seva intervenció no era per ofendre’l, ni molt menys, ja no sap
què més dir-li al Sr. Vila, qui ara ha comenta que ha dit a l’ANC que votarien a favor,
també li podia haver dit al govern i es podria tirar endavant; que si ha ofès algú en
aquest sentit li sap greu i demana perdó però tot i haver-les presentat com a únic
Regidor.
Registre d’Entrada núm.5539
El Sr. Joan Carles Mora, Regidor del grup municipal de CiU, llegeix la següent
pregunta per tal que sigui resposta en el Ple de l’Ajuntament per la regidoria
competent, o en el seu cas, per l’alcalde del municipi:
Quin és el motiu pel qual encara no s’ha procedit a fer l’arranjament de les platges?

El Sr. Mora afegeix que ara els treballs es duen a terme, però es refereix al termini
que es va adjudicar fa un mes i mig
Respon el Regidor de l’Àrea, Sr. Simon Calsina que esperaven les màquines de
l’empresa, que estaven a Empuriabrava.
El Sr. Mora indica que sempre s’havia apostat pel tema turístic i l’oposició els
demanava tenir les platges a punt per Setmana Santa, es tractava en Ple i el seu
grup responia que esperaven la fi de les llevantades o sinó calia fer de nou la despesa
d’arranjaments, ara no saben el motiu de la demora
El Sr. Calsina diu que han esperat que el temps millorés una mica, que no ha
acompanyat gaire
El Sr. Mora indica que estan d’acord, que el temps condiciona i que encara que es
vulgui iniciar arranjar per Setmana Santa, ara sembla que s’ha actuat amb sentit
comú.
L’Alcalde conclou que Setmana Santa aquest any va caure molt aviat el que
dificultava el concurs, l’adjudicatària ja estava treballant a Empuriabrava i pot dir que
enguany de mitjana s’han avançat els treballs uns quinze dies, la intenció era tenir-lo
l’1 de juny i espera que al llarg de la setmana estiguin enllestits.
El Sr. Mora insisteix que pel temps no és factible començar-los abans tot i que es
vulguin arranjar les platges.
Registre d’Entrada núm.5540
La Sra. Sònia Sarola, Regidora del grup municipal de CiU, llegeix la següent pregunta
per tal que sigui resposta en el Ple de l’Ajuntament per la regidoria competent, o en el
seu cas, per l’alcalde del municipi:
El passat divendres 20 de maig, un grup de persones, per tal de dur a terme un acte,
va sol·licitar tancar l’accés del trànsit a la plaça Major. Al·legant que no es volia
assentar precedent de tancar la plaça els divendres, es va denegar la sol·licitud. El
passat divendres, tot i no haver cap activitat programada, es va tancar l’accés al
trànsit a la Plaça Major. Ens poden explicar aquest canvi de criteri?
L’Alcalde respon que no fou un canvi de criteri, el dissabte estava programat en els
actes del Corpus, les catifes i voltant de l’església i l’Associació Amics de la Parròquia,
va demanar si es podia deixar lliure de trànsit i aparcament de vehicles, per treballar
i facilitar la feina decorativa. Es va considerar com anteriors ocasions, al ser una
entitat local, que es tallava amb aquest fi quan l’acte era per l’endemà, reitera que era
a petició de l’Associació Amics de la Parròquia, no d’un particular.

I sense cap més altre assumpte a tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió a les nou del
vespre, 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

