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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE LLANÇÀ
DE DATA 28-09-2015
A la Casa Consistorial de Llançà, essent les vuit del vespre del dia vint-i-vuit de
setembre de dos mil quinze, 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.
Assisteix com a Secretari, el Sr. Carles Fita i Alegre, titular de la Corporació.
L’Alcalde declara obert l’acte, tot recordant les eleccions celebrades ahir a
Catalunya i felicitant les agrupacions guanyadores Junts pel Sí i la CUP, celebrant
la bona convivència que va haver en el territori i a Llançà.
Seguidament 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 3
d’agost i 2 de setembre de 2015.
L’Alcalde demana si es poden aprovar les actes de les sessions anteriors, de dates
3 d’agost i 2 de setembre de 2015, que han estat repartida amb anterioritat junt
amb la convocatòria.
Per unanimitat s’aproven l’acta del Ple ordinari de data 3 d’agost i la del Ple de data
2 de setembre de 2015, sense esmenes.
El Sr. Pere Vila, del grup municipal de CiU, diu sobre l’acta del mes d’agost, que
han passat gairebé dos mesos i se’ls va dir que se’ls faria arribar alguna informació
addicional a les preguntes que varen formular, encara les esperen i demana que
se’ls facin arribar el més aviat possible
L’Alcalde manifesta que les faran arribar.

2.- Donar compte de la gestió dels òrgans de govern municipal.
L’Alcalde indica que a més de poder consultar els acords en les actes de la Junta
de Govern Local, afegeix que el personal militar del Quarter de Sant Climent farà
maniobres els dies 30 de juliol i 12 d’agost, dins del terme municipal. També
informa que el Patronat de Turisme Costa Brava ha acordat atorgar una subvenció
per import de 150,00-€ per a l’execució de l’activitat “Music & Wine + escamarlà i
music & wine + formatges.” I una subvenció per import de 2.100,00-€ per a
l’execució de l’activitat “Jornades gastronòmiques de Llançà; la Junta de Govern ha
sol.licitat a la Diputació de Girona una subvenció de 53.375 € per a despeses de la
llar d’infants municipal “El Patinet” pel curs 2014-2015, i ha aprovat atorgar-ne una
a l’associació MIFAS on hi ha una vintena d’associats de Llançà. Pel que fa a
personal, es jubilen anticipadament el treballador José Domínguez i el funcionari
Sr. Albert Bonsoms; l’aprovació de cursos de català i d’informàtica en el Casal
municipal del Pensionista. En Esports, hi haurà una prova de BTT Llançà-L’Albera i
en associacionisme local, hi ha una baixa d’una i alguns canvis de la directiva de
les Juntes d’entitats esportives.
3.- Designació dels membres de la Comissió de les Llances 2016.
L’Alcalde llegeix el dictamen.
Per unanimitat s’aprova:
L’article 14è del Reglament de Les Llances, modificat per acord de l’Ajuntament Ple
de data 4-9-95, disposa que procedeix la renovació dels tres representants de les
entitats del municipi en la Comissió de Les Llances, així com la designació rotativa
del Regidor en representació dels Grups que no formen part del Govern municipal.
Per tot això, el Ple municipal ACORDA:
Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTATS de la baixa dels representants de les
entitats en la Comissió de Les Llances de l’any 2015: Club Nàutic Llançà, Amics de
la Parròquia de Llançà i Càritas Llançà.
Segon.- NOMENAR representants de les entitats en la Comissió per a l’atorgament
de Les Llances 2016, a un membre de cadascuna de les següents entitats: Coral
Palandriu, Agrupació Defensa Forestal “Les Llances”, I Associació ganxet PIM PAM
PUNT.
Tercer.- DESIGNAR al Regidor Sr. Juan José Serrán i Báez, del grup municipal
CIU, per tal d’incorporar-se a la Comissió de Les Llances, en representació dels
grups municipals que no formen part de l’equip de govern.
Quart.- CONVOCAR la reunió de la Comissió de Les Llances, als efectes oportuns.

4.- Aprovació del Compte General del pressupost de l’exercici 2014.
El Regidor de l’Àrea, Sr. Francesc Guisset, llegeix el text del dictamen.
Intervé el Sr. Pere Vila, del grup municipal de CiU, demanant al Sr. Guisset que
expliqui el superàvit resultant i que quedi constància ja que era en un exercici
gestionat per el seu equip de govern.
Respon el Sr. Guisset que el resultat pressupostari és de 61.513,07 €; un romanent
de crèdit de despesa de 6.417,90 €; una tresoreria d’1.101.115,53 €; i el deute
pendent de 3.248.706 €; l’endeutament seria de 37,72% que a final de 2015 seria
32,66 %. El romanent de tresoreria és de 874.469,93 €
Amb cinc vots a favor, del grup municipal de CiU; i sis abstencions, dels grups
municipals ERC-AM; PSC-CP i APL, s’aprova:
En data 15 de juny d’enguany, el senyor Guillem Cusí i Batlle, 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 2014 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 2014, 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 10 de juliol 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 2014, 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 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 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 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 la liquidació del pressupost i la memòria.
Les existències a tresoreria a 31 de desembre de 2014.
Certificats dels saldos de tots els comptes a data 31 de desembre de 2014.

Atès que el Compte General es va exposar al públic per a informació pública,
mitjançant publicació al BOP de Girona de data 16 de juliol de 2015; 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 2014, 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 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 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 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 la liquidació del pressupost i la memòria.
- Les existències a tresoreria a 31 de desembre de 2014.
- Certificats dels saldos de tots els comptes a data 31 de desembre de 2014.
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 de l’actualització de les tarifes de subministrament d’aigua per
a l’exercici 2015 i següents.
El Regidor de l’Àrea, Sr. Francesc Guisset, llegeix el text del dictamen. Afegeix
informant que és un augment de 7,87% que el motiva bàsicament la disminució
general del 2’27% del cabdal a facturar, el que suposa disminució d’ingressos
especialment d’ús industrial i el darrer tram; també l’augment del cost de
l’electricitat i la compra d’aigua d’acord amb els nous preus que preveu implantar el
CCB i increment de cabals per la mala qualitat de pous d’aigua dels pous
d’abastament i l’increment de cànon de l’ACA, en base a això per a l’equilibri
econòmic financer demanen l’increment de tarifes.
Fa ús de la paraula el Sr. Pere Vila, del grup municipal de CiU, diu que ara es
presenta un increment de quasi el 8% i pregunta si han mantingut, especialment
l’Alcalde, reunions amb els directius de SOREA per a negociar aquest increment o
s’han basat només amb l’informe presentat.

L’Alcalde respon que les reunions s’han mantingut amb SOREA i la decisió s’ha
pres en base a l’expedient que es va entrar el setembre de 2014, per a qualsevol
detall el Sr. Guisset pot informar-li com a titular d’Hisenda.
El Sr. Vila pregunta quina data va mantenir la reunió amb la Directiva de SOREA
per negociar l’increment.
L’Alcalde contesta que la reunió per al tema en concret per a l’increment no s’ha
mantingut sinó que eren per al tema genèric de subministrament d’aigua en el
poble. El tema de la revisió, CiU el va deixar en el calaix i el nou govern l’ha de tirar
endavant com pertoca.
El Sr. Vila replica que amb tot el que es trobarà a partir d’ara, si la solució és
perquè ho van trobar en el calaix, caldria començar a gestionar, ell ha demanat
sobre la reunió amb el Directius de SOREA, responent primer que sí, després que
no per a aquest tema concret. Es parla del major increment en 12 anys i ara diu en
segona instància que, ell no ha fet cap reunió i ara la culpa serà de CiU quan ell no
ha tingut ocasió de negociar.
El Sr. Vila continua que ell hauria negociat perquè fos menor del 8% i la resposta
que li donarà al poble és que l’Alcalde no ha negociat amb la junta directiva de
SOREA. Li diu al Sr. Cusí que se li ha vist el llautó.
L’Alcalde manifesta que no deixarà que tergiversi les seves paraules, li diu que sí
s’han reunit amb SOREA i que no s’han reunit per aquest tema en concret sinó de
molts temes, entre d’altres pel que fa al servei en general i com bé ha dit, no sap
quines negociacions varen dur a terme CiU en el seu dia. El Sr. Guisset li donarà
les dades sobre l’increment. El seu grup, perquè no varen fer traspàs de poder, es
varen trobar les coses sense coneixement de tot el que havia deixat CiU, se’n
surten com poden.
El Sr. Vila continua que ell personalment va tractar el tema. L’informe de SOREA el
2014 és d’empresa. No és una negociació de ningú. Com l’Alcalde ha de saber que
les empreses intenten guanyar diners. I el Sr. Cusí acaba de reconèixer en segona
instància que no s’ha reunit per un tema gravíssim com la puja de l’aigua.
Aleshores el Sr. Cusí fa d’Alcalde amb temes sobrers i no en temes importants. Li
fa l’efecte que, amb tot respecte al càrrec que té, no ha fet bé la seva feina. Si
malgrat l’informe des del 2014, no hi ha cap increment és perquè el seu grup no va
voler que hi fos. Ara s’aprova i les culpes són de l’anterior govern. Això no és el que
toca, insisteix que és un informe d’un empresa que busca rendiments i l’Alcalde
hauria de protegir els interessos dels ciutadans, i en segona instància torna a dir
que no s’ha reunit amb ells per aquest tema, ho troba molt greu.
Intervé el Sr. Guisset dient que ha revisat l’expedient, on hi una primera
actualització de preus aprovada per la Comissió de Preus de Catalunya el 2009,
després un estudi d’increment de tarifes del 2012 on SOREA demana el 6’5 %, com
ho deu saber el Sr. Vila. Les tarifes actualment vigents foren actualitzades per la
Comissió de Preus de Catalunya el 13-11-2012, novament SOREA el desembre de
2013 presenta amb efectes 1-4-2014 una demanda de revisió, amb el corresponent

estudi econòmic, amb increment del 8’15%; aleshores l’Alcalde va incoar expedient
de revisió de les tarifes, pel que li han informat en els Serveis Tècnics, el
Coordinador Sr. Albert Bonsoms junt amb els Tècnics varen aconseguir rebaixar el
8’15 al 7`87% que és el que proposen avui, i en data 16-9-2014 SOREA presenta
un nou estudi econòmic sol.licitant el 8’7 % resultant de les converses mantingudes
amb el Sr. Bonsoms i els Tècnics, això és el que li han informat; és a dir SOREA
sempre ha intentat pujar, amb els estudis econòmics i suposa que gràcies a
l’Alcalde, sense cap problema per reconèixer-ho, d’alguna manera es va proposar
el nou informe del 7’87%. Per les qüestions que sigui, el tema va quedar pendent i
evidentment això ho reprèn el nou equip de govern. Els Tècnics informen que és
correcte i atès el percentatge del 7’87 % en termes absoluts ell ha fet un càlcul i
està parlant-se amb uns consums de 3 mesos d’un increment de 2 € amb un
consum mitjà que de 30 m3, de primer tram de 18 m3, abans serien 26’62 ara
28’72 € , apart impostos, hi ha una diferència de 2 €. El 7’87 % crida l’atenció però
no és gaire en termes absoluts; després la despesa diària passaria de 0’325 €/dia a
0’350 €/dia, això és el que ells han vist a l’expedient, la diferència entre impostos i
taxes, es tracta ara d’equilibrar el servei, o es pugen taxes o s’autoritza la revisió de
la tarifa o la revisió afecta el pressuposto municipal; en aquest moment el cànon és
de 150.000 € que hauria d’assumir l’Ajuntament i l’increment anirà en funció del
consum de cada casa. Entén que l’increment tampoc no ha de ser objecte de
debat, estan parlant d’ingressos que afectaran als gran consumidors d’aigua,
particulars amb piscina i jardí que d’alguna manera malbaraten l’aigua. Es una
ruptura de l’equilibri econòmic financer per part de SOREA o bé ho hauria
d’assumir l’Ajuntament el dèficit, o es revisa la tarifa de l’aigua, que ara es proposa.
El Sr. Vila indica que l’informe és del 2014, a final de cada any té lloc el Ple de
taxes i Ordenances, el 2014 aquest 7’95 % que es va negociar no es va aplicar
perquè l’equip de govern no va voler, per tant SOREA el novembre se li va dir que
no s’aplicaria l’increment a l’Ajuntament de Llançà. No es va aplicar i ells no tenen
cap culpa de res, si un any després agafen un informe, no es reuneixen, ho
accepten de bon grat, sense parlar amb ells, que ho troba d’escàndol, accepten el
8% ell creu que no és el que toca perquè s’han de protegir els interessos dels
llançanencs, ho troba una falta de respecte la falta de negociació com ells varen fer
el 2014.
El Sr. Guisset replica que SOREA, empresa concessionària, té un posicionament
clar.
El Sr. Vila insisteix que SOREA vol beneficis.
El Sr. Guisset respon que és perquè no hi hagi ruptura de l’equilibri i que potser
acabarem als tribunals.
El Sr. Vila que amb els beneficis que tenen les empreses, amb un 8% i 12 anys de
concessió no trencaran les regles del joc ni denunciaran, el problema és que no
s’han assegut a negociar.
El Sr. Guisset pregunta al Sr. Vila quina qüestió o part de l’estudi és la que caldria
negociar.
El Sr. Vila contesta que han canviat les prioritats, si ell hagués presentat la revisió,
l’haguessin crucificat; ara no és la seva responsabilitat. Per ell, hagués quedat
pendent de negociar si calia 5 anys, per això el nou govern havia de fer-ho.

El Sr. Guisset li pregunta quan caldria deixar-ho pendent, no creu que sigui l’actitud
responsable d’un governant, a la vista de l’estudi ha de determinar si l’estudi és
correcte, o bé s’equilibra el preu o bé es trenca per compensar el servei. La taxes
van en funció del cost del servei.
El Sr. Vila manifesta que si les empreses van a l’alça i s’accepta no és una excusa,
pregunta si totes les taxes que seguiran després s’incrementen pel dèficit.
El Sr. Guisset diu que la proposta del govern entén que l’estudi és correcte,
SOREA justifica cobrir el dèficit que té en el cànon de l’aigua, i que per equilibrar és
necessari aprovar la revisió de tarifes, realment qui aprova la tarifa és la Comissió
de Preus.
El Sr. Vila insisteix que l’Alcalde o el Sr. Guisset poden reconèixer la gravetat de no
entrevistar-se amb els Directius de SOREA, era una obligació i és molt greu,
després de 3 mesos ni s’han presentat. Els diu que facin bé les coses i tindran el
seu suport, vol que ara quedi clar que no s’han reunit. El 8% estadísticament és
poc però s’han de mirar els consums, però s’han de fer els deures mínims i bé la
seva feina.
El Sr. Guisset conclou que aquesta revisió de tarifes està plenament justificada.
Amb sis vots a favor, dels grups municipals ERC-AM, PSC-CP i APL, i cinc vots en
contra, del grup municipal de CiU, s’aprova:
L’empresa SOREA, concessionària del Servei Municipal d’aigua potable de Llançà,
ha presentat per a la seva aprovació l’estudi econòmic que justifica la revisió de les
tarifes del servei per tal de mantenir l’equilibri financer del servei.
La concessionària del servei ha tramitat l’expedient de conformitat amb el que
disposa el Decret 148/1988, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el procediment per a la
implantació i modificació de les tarifes dels serveis de competència local subjectes
a règim d’autorització prèvia.
L’article 299.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, determina que correspon al Ple
informar motivadament les tarifes proposades pel concessionari amb caràcter previ
a la remissió a la Comissió de Preus de Catalunya per a la seva autorització.
L’enginyer municipal ha emès informe favorable.
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament ACORDA:
Primer.- INFORMAR favorablement les tarifes del servei de subministrament
d’aigua potable al municipi al Llançà, proposades per SOREA empresa
concessionària del servei, mitjançant document de data 16 de setembre de 2014.
Segon.- TRAMETRE còpia de l’expedient a la Comissió de Preus de Catalunya per
a la seva aprovació definitiva.

Tercer.- AUTORITZAR al Sr Alcalde per a la signatura de quants documents siguin
necessaris per a l’execució del present acord.
6.- Aprovació provisional de la Modificació d’Ordenances Fiscals per al 2016.
El Regidor de l’Àrea, Sr. Francesc Guisset llegeix el dictamen. Afegeix que en la
Comissió Informativa ja es va explicar l’informe d’Intervenció on estableixen les
OOFF, continguts i tarifes, baixant l’iBI en un punt percentual, i que detalla les
modificacions.
Intervé el Sr. Pere Vila, del grup municipal de CiU, dient que en anteriors
legislatures quan s’aprovaven Ordenances, amb el Sr. Guisset varen mantenir
durant 8 anys, una discussió eterna sobre l’increment si era per punts percentuals o
dècimes de punt. Avui el Sr. Guisset, en contra el que ha dit durant 7 anys, ha dit
un punt percentual és a dir dècima de punt.
El Sr. Guisset respon que es baixa del 0’65 a 0’64.
Segueix el Sr. Vila dient que hi ha coses que costa d’entendre, suposa que el
govern quan ha revisat el pressupost i li consta que el Sr. Guisset ho ha fet i li han
explicat molt bé, hauran vist la dificultat d’un pressupost i que sigui solvent, s’han
de preparar bé i amb capacitat de controlar molt les despeses i els ingressos. El Sr.
Guisset haurà vist la dificultat de baixar dècimes percentuals de punts i si durant
molts anys han demanat a CiU, després de la revisió cadastral, baixar més
dècimes, i ell sempre contestava que per equilibri pressupostari. Ho situa perquè
fou un cavall de batalla les anteriors eleccions i CiU era qui pujava impostos,
immorals, gent poc solvent, que només faria mal a l’empresari, ell ho va entomar i
fins i tot es va presentar a les eleccions, els resultats foren els que foren i el seu
grup durant 9 anys van afrontar una revisió cadastral que fou molt complicada i
l’oposició els va fer fusta constant, com que era el joc polític i varen fer molt bé la
seva feina.
Ara li costa creure que en 3 mesos al govern, presentin una baixada tan minsa i
només baixen l’IBI, perquè encara recorda totes les disquisicions que se’ls feia
sobre ajudar el món empresarial i ara en la presentació d’ordenances no veuen
cap ajuda als empresaris, quan es deia a CiU que havien d’ajudar els comerciants
que obrien tot l’any, o els que apliquessin reduccions als que instal.laven terrasses
o bé als que ocupaven la via pública amb mercaderies. Avança que votaran en
contra perquè baixen molt poc i si el govern en 3 mesos han oblidat tot, i fent
memòria, van mobilitzar a gent perquè anés als Plens ja que s’intentava baixar els
valor cadastral, va tenir sentit i es va fer baixar el valor i 3 dècimes de punt; ara el
primer que gestionen baixen una dècima, en el punt es parla de la liquidació de
pressupost de 2014 amb 60.000 € de superàvit, més o menys equilibrant van per
aquí les xifres, el grup de CiU els ha deixat govern 100 dies, ell ni en mitjans de
comunicació fora del tema de l’increment de sou, no ha fet gaire fressa del que han
estat els 100 dies ; ara CiU fiscalitzarà molt bé què fan els Regidors i Regidores, ho
diu al Sr. Alcalde que es fixin en els 3 mesos, independentment de coses petites,
de l’Ordre del dia a dia, han incrementat els seus sous molt i ara el govern baixa

això perquè s’han pujat els sous; pugen els preus de l’aigua, abans discutida; se’ls
ha parlat de transparència i participació en canvi no varen donar joc a la proposta
de Moció perquè es pogués realitzar una consulta; transparència molt àgil la del
govern actual.
Afegeix el Sr. Vila, sobre el tema de les banderes, que l’ANC feu arribar Mocions
amb què estaven d’acord amb una i després per decisió de l’Alcalde no
s’inclogueren en Ple; li agradaria una explicació. Passat l’11 de setembre, és
absurd que es debatin en Ple, considera que queda clar que l’equip de govern és
heterogeni i el primer és el pacte de govern i el sentiment d’estelades i
independentisme queda en segon terme.
L’Alcalde li demana que se cenyeixi al tema de les Ordenances Fiscals.
El Sr. Vila replica que a part d’un excés de temps, pot parlar de qualsevol tema.
Continua amb les rectificacions constants que fa el govern, tot això al final acaba
que només es baixa una dècima de punt i no presenten el que han dit reiterades
vegades durant 8 anys. Demana si aquesta és la doctrina que el govern portarà a
terme, és a dir, continuaran el que ja feina de CiU, pregunta si això era el gran
canvi per a Llançà, resulta que estan fent-ho igual o pitjor que el seu grup; votaran
en contra i presentaran al.legacions, li agradaria que el Sr. Guisset fos coherent ja
que tots els anys i en programes d’eleccions ha estat en contra de la pujada
d’impostos de CiU, com és que ara, tenint la oportunitat de baixar impostos en
general només presenten la de l’IBI i en un mínim percentatge.
Fa ús de la paraula el Sr. Guisset dient que el mateix Sr. Vila s’ha contestat a la
seva pregunta. Tot el que ha dit gairebé té raó. Fou gràcies a l’oposició que s’ha
baixat de 0’78 al 0’65 l’IBI i el Sr. Vila en el Ple de 13-10-2014, on s’aprovava
provisionalment les OOFF feia referència a l’equilibri pressupostari i deia que la
rebaixa de 0’66 al 0’65 era una dècima de punt, que equival a 60.000 € i també va
fer referència en el Ple que a través de les propostes presentades per l’oposició
s’havia fet una actualització dels valors cadastrals que ha suposat una minva dels
ingressos de l’Ajuntament d’un 15% que equival a 500.000 €. Cada punt que es
baixa són 60.000 € menys i també gràcies a les propostes de l’oposició es va
baixar la pressió fiscal però implicant menys ingressos. El Sr. Vila ha parlat
d’equilibri pressupostari. Baixar més l’IBI és possible, certament ho és però vol fer
seves les paraules que va dir la Regidora de l’Àrea d’Hisenda aleshores, Sra.
Escarpanter, que deia “vol concloure que si es presenten propostes com la rebaixa
de l’IBI del 60 % que significaria 300.000 € de rebaixa del pressupost, demana a
l’oposició que les facin amb fonament, dient d’on sortirien els 300.000 € i d’on
pensen ingressar-los. Els grups de l’oposició si presenten propostes que les facin
amb fonament. “. El seu grup havia negociat aquesta baixa de la dècima de punt i
varen expressar el vot favorable i es van aprovar les OOFF de manera definitiva.
Considera que es pot baixar més, però vol esperar el resultat pressupostari de
2014 i en funció i si es veu que són uns ingressos més o menys consolidats podrà
parlar d’una rebaixa i en això es treballa. Anar més enllà del punt entenen que pot
posar en risc l’equilibri pressupostari que els dos han parlat moltes vegades.
Demana que deixi acabar el resultat, hi ha un decalatge entre l’aprovació de les
OOFF i la seva aplicació, el que s’aprova ara seran els ingressos de 2016 i en

funció del resultat pressupostari té el compromís del govern que seguiran baixant la
pressió fiscal. També és cert que baixar un punt suposa 60.000 € que es deixa
d’ingressar i el capítol de despeses corrents i el d’inversions se’n ressenten.
Entenen que l’actitud del govern és prudent, de moment baixen el punt i quan es
tanqui el 2014 i la projecció del següent, es podrà treballar en la rebaixa de pressió
fiscal. Vol recordar que ara s’aprova provisionalment, espera les propostes que
presenti CiU i reitera que poden anar al seu despatx per parlar del tema, amb ajuda
de la Intervenció i arribar a consens per a la baixa, sense posar en perill l’equilibri
pressupostari. Ara ja es treballa en el nou pressupost amb principis d’eficiència,
reduir la despesa corrent, sense comprometre els serveis.
El Sr. Vila reitera que, el pressupost és el més sagrat de l’Ajuntament, s’estan
gestionant diners públics i s’ha de complir fidelment. Porten molts anys de
superàvit, i pregunta si el nou govern continuarà la política de CiU, o aportaran
alguna cosa nova al món municipal. Demana si poden aclarir per tenir una mica de
visió. Els ciutadans esperen, dons varen dir que canviarien les coses, els ciutadans
viurien millor, més capacitat econòmica, negocis que funcionin.. i ara continuen la
mateixa línia, els convida a fer un canvi important però si totes les excuses són que
ja sabien, que això, que allò ... es farà molt llarg i tediós, el nou govern ha de
gestionar l’Ajuntament de Llançà i en són responsables.
El Sr. Guisset replica que potser no s’ha explicat bé, difícilment podran demostrarho si no els deixen fer els pressupostos, on s’ajustarà la despesa i els romanents
de l’exercici podran adequar la baixa impositiva, i quant al cànon de l’aigua suposa
un ingrés de 150.000 € a l’Ajuntament que fa necessària la revisió de tarifes, sinó
anirien a costa d’inversions i despeses corrents de l’Ajuntament.
El Sr. Vila pren la paraula per dir que si no hi hagués públic, li diria que el Sr.
Guisset està fent trampes perquè ha de saber que les OOFF són també la previsió
d’ingressos, aquesta previsió han de fer-la i ara s’escuda que s’ha d’equilibrar; tots
els pressupostos s’aproven després de les OOFF perquè per Llei les darreres s’han
de presentar l’octubre i posteriorment el pressupost, ell manifesta que tenint la
tendència de superàvit dels darrers anys, s’acaba d’aprovar un compte general de
2014 amb 61.000 € de superàvit i ara el govern ha de ser agosarat, i repeteix que si
la baixa l’hagués presentada CiU l’haurien destrossat políticament, cal recordar
l’hemeroteca. El que fa el govern és enganyar ja que l’estalvi de 0’01 de l’IBI el
recuperarà amb l’increment de l’aigua, la gent quedarà igual.
Amb sis vots a favor, dels grups municipals ERC-AM, PSC-CP i APL, i cinc vots en
contra, del grup municipal de CiU, s’aprova:
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.
En relació a la Memòria del President de la Comissió Informativa d’Hisenda, així
com l’informe d’Intervenció, les modificacions vénen determinades, majoritàriament,
per:
a) Ajustar continguts de redacció.
b) Introducció de supòsits que anteriorment no es regulaven.
S’ha emès informe sobre la legislació aplicable en el sentit que consta dins de
l’expedient.
Per tot això, aquest Ple municipal ACORDA:
Primer.- APROVAR provisionalment per a l’exercici 2016 i següents la modificació
de les Ordenances Fiscals que a continuació es relacionen, d’acord amb els
annexos obrants en l’expedient:
1.1.- General de gestió, recaptació i inspecció dels ingressos municipals de dret
públic per a l’exercici 2016.
2.1.- Impost de béns Immobles.
2.2.-Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
2.3.-Impost sobre Construccions, Instal.lacions i Obres.
2.5.-Impost sobre Activitats Econòmiques.
4.1.- Taxa per expedició de documents.
4.3.- Taxa de Llicències urbanístiques.
4.12.- Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions i
anàlegs situats en terrenys d’ús públic.
4.14.- Taxa per l’entrada de vehicles a través de les voreres i les reserves de via
pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena.
4.19.- Taxa per utilització de la Casa de Cultura i dependències municipals.
4.20- Taxa per la prestació de serveis mitjançant la utilització de les instal.lacions i
serveis esportius municipals.

4.21.- Taxa per la prestació de serveis i activitats del “centre de serveis i acolliment
diürn”
4.25.- Taxa per la prestació de serveis de mercat.
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 part modificada de les Ordenances,
que entraran en vigor el primer de gener de 2016, i que regiran mentre no s’acordi
la seva modificació o derogació.
7.- Aprovació i verificació del Text Refós de l’aprovació provisional de la
Modificació puntual núm. 16 del Pla General d’Ordenació Urbana de Llançà.
El Regidor de l’Àrea, Sr. Francesc Guisset, llegeix el dictamen.
Intervé el Sr. Pere Vila, del grup municipal de CiU, dient que votaran a favor, com
varen fer en l’aprovació inicial.
Per unanimitat s’aprova:
El Ple Municipal, en sessió de data 13 d’octubre de 2014, va acordar aprovar
provisionalment la Modificació puntual núm. 16 del PGOU de Llançà, en l’àmbit de
la parcel·la situada als carrers Merlet, s/n i Miranda, s/n, per regular les condicions
d’edificació.
La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de data 27 de novembre
de 2014 va suspendre l’aprovació definitiva de la Modificació puntual núm. 16 del
PGOU, fins que mitjançant un text refós que es presentarà per duplicat, verificat per
l’òrgan competent que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i diligenciat,
s’incorporin les prescripcions ordenades.
El Sr. Joan Cunill Maimus, com a interessat, aporta Text refós de la Modificació
puntual núm. 16 del PGOU de Llançà, redactat per l’arquitecte Josep M. Ros i
Vilallonga, incorporant les prescripcions requerides per la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Girona.
L’Arquitecte municipal ha emès informe favorable, en data 15 de setembre de 2015,
manifestant que el Text Refós compleix amb les directrius de l’acord de la CTU de
Girona de data 27 de novembre de 2014.
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer.- APROVAR I VERIFICAR el Text refós de l’aprovació provisional de la
Modificació puntual núm. 16 del PGOU de Llançà, en l’àmbit de la parcel·la situada
als carrers Merlet, s/n i Miranda, s/n, per regular les condicions d’edificació, redactat
per l’arquitecte Josep M. Ros i Vilallonga, promogut per Joan Cunill Maimus.
Segon.- DONAR-NE trasllat a la Comissió d’Urbanisme de Girona als efectes de la
seva aprovació definitiva i publicació en el DOGC i consegüent executivitat.

8.- Moció de suport als ajuntaments de Roses i Cadaqués per exigir al Govern
d’Espanya la prompta retirada de totes les restes de la cobertura del radar
disseminades per la falda de la muntanya de Pení.
L’Alcalde llegeix el dictamen.
Intervé el Sr. Joan C. Mora, del grup municipal de CiU, manifestant el vot
favorable.
Per unanimitat s’aprova:
Fa uns mesos, a la Base Militar de Pení, EVA 4, Esquadró de Vigilància Aérea
número 4, situat en el cor del Parc Natural del Cap de Creus, es va desmuntar el
darrer dels dos antics radars l’antena del qual, estava coberta per una estructura
feta de metall i fibra de vidre.
Durant l’operació de desmantellament de l’estructura, el dimecres 4 de febrer de
2015, la coberta fou arrossegada pel fort vent de tramuntana, quedant tota ella
absolutament destrossada i escampada per la falda de la muntanya en la vessant
que dona a la riera de Jòncols.
Quan han passat més de 5 mesos, les restes de la coberta continuen escampades
sense tenir noticies de què estigui prevista la seva retirada.
Es tracta d’una gran quantitat de trossos de metall i/o fibra de vidre, grans i petits,
els quals per la seva previsible perdurabilitat a l’ambient són i seran causa de
contaminació en el medi ambient i de perill per a les nombroses persones que
transiten per l’indret, dins del Parc Natural.
També és causa de preocupació i escàndol el fort impacte visual o paisatgístic
provoca l'existència dels grans fragments de la coberta visibles fins i tot a milers de
metres de distància.
Per tot això, el Ple municipal ACORDA:
Primer.- Exigir al Gobierno de España la prompta retirada de totes les restes de la
coberta del radar disseminades per la falda de la muntanya del Pení, entre els
termes municipals de Roses i Cadaqués.

Segon.- Reclamar a la Direcció del Parc Natural del Cap de Creus l’obertura d’un
expedient en el que hi consti un informe on es determinin les conseqüències de
l'impacte causat per la caiguda de les restes de la coberta del radar i la seva
permanència en el medi ambient.
També cal que facin avaluació de la perillositat i determinació de quines són les
restes les quals cal una retirada urgent a causa de la seva perillositat respecte a les
persones i el medi ambient. Igualment cal valorar l’afectació paisatgística.
Igualment cal que l’informe especifiqui proposta de calendari d’actuació i mesures
per a la restauració de tots els danys existents o produïts a conseqüència dels
treballs de retirada.
Tercer.- Comunicar aquest acord al President del Congrés dels Diputats, al senyor
Ministre de Defensa i a la senyora Ministra d’Agricultura, Alimentació i Medi
Ambient, al senyor Conseller de Territori i Sostenibilitat, al Consell Comarcal de l’Alt
Empordà, als ajuntaments de Roses i de Cadaqués, i a la Direcció del Parc Natural
de Cap de Creus.
9.- Assumptes urgents.
Per unanimitat s’aprova la urgència dels següents assumpte, i s’inclouen en l’Ordre
del dia:
9.1 Sol.licitud per a la gestió d’una ràdio municipal de FM
L’Alcalde llegeix el dictamen.
Intervé el Sr. Pere Vila, del grup municipal de CiU, que han trobat la proposta sobre
la taula perquè és urgent no l’han pogut valorar, votaran a favor malgrat que ells
mai no ho havien posat en el programa electoral i sap que és APL qui ho havia
inclòs, Pregunta si han fet l’estudi econòmic prèviament.
L’Alcalde respon que s’està elaborant, la part de costos i el complet es trametrà a la
Generalitat, avui només se sol.licita la freqüència i en el cas que estigui tot l’estudi
de costos i dels serveis, si és viable, la ràdio pública a Llançà es tiraria endavant.
El Sr. Vila dubta si la Generalitat donarà freqüència sense l’estudi econòmic, quan
ell creu que ha de ser conjuntament i si s’ha verificat.
L’Alcalde diu que és totalment diferent, una cosa és el que ara es demana, l’ús de
la freqüència i la llicència per emetre, estarà quan es presenti l’estudi complet, ara
només és el primer pas segons varen informar els tècnics de la Generalitat, es
continuarà el procés i es comunicarà a l’oposició si finalment es pot dur a terme, si
és viable econòmicament i com a servei.
El Sr. Vila no vol polemitzar però li sembla que més prudent hauria estat fer abans
l’estudi econòmic, per a Llançà opina que seria molt senzill i en una setmana
estaria fet.
L’Alcalde considera que en una setmana no seria possible, el volen fer molt acurat.

Per unanimitat, s’aprova:
L’Ajuntament de Llançà vol instal.lar i gestionar una ràdio municipal de freqüència
modulada, a la segona planta de l’Edifici de Serveis , situat al c/ La Selva, 17-19.
La Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya,
publicada en DOGC de 3-01-2006, determina els tràmits a seguir per part d’un
Ajuntament per gestionar una emissora de ràdio municipal.
Per tot això, el Ple municipal ACORDA :
Primer.- SOL.LICITAR a la Direcció General de Mitjans de Comunicació, de la
Generalitat de Catalunya, poder gestionar una ràdio municipal de freqüència
modulada, a la segona planta de l’Edifici de Serveis , situat al c/ La Selva, 17-19 de
Llançà.
Segon.- NOTIFICAR aquest acord a la Direcció General de Mitjans de
Comunicació, perquè ho traslladi a la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i per
a la Societat de la Informació del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, amb
petició de reserva de freqüència.

9.2 Assabentat i ratificació pel Ple municipal del Decret: Concessió
d’ocupació del domini públic marítimoterrestre “Reurbanització del Carrer
Barcelona i connexió amb el Passeig Marítim”
L’Alcalde llegeix el dictamen.
Fa ús de la paraula el Sr. Pere Vila, del grup municipal de CiU, manifestant que no
els han fet arribar la proposta de condicions i prescripcions, i vol saber quines
contraprestacions demana el Departament.
L’Alcalde demana que el Secretari informi al respecte.
El Secretari informa que es tracta del c/ Barcelona del qual es va aprovar el
projecte d’urbanització. La consolidació del carrer exigeix una concessió per part de
la Generalitat de la concessió d’ocupació del domini públic a favor de l’Ajuntament.
Les condicions que han tramès per a la concessió a favor de l’Ajuntament no
comporta cap aportació econòmica. És per 30 anys sense pagar cap cànon, llevat
si l’Ajuntament fes una explotació comercial de l’espai de domini públic, com passa
al Pg. Marítim amb les terrasses i OVP, si es fes al c/ Barcelona, sí que hauria de
pagar.
Per unanimitat s’aprova:

El Sr. Guillem Cusí i Batlle, Alcalde-President d’aquest Ajuntament, en data 23 de
setembre de 2015, ha dictat el Decret següent:
El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya en data
10 de setembre de 2015, R.E. 8691, fa tramesa d’oferta de condicions i
prescripcions per atorgar la concessió d’ocupació del domini públic
marítimoterrestre, segons projecte tècnic “reurbanització del Carrer Barcelona i
connexió amb el Passeig Marítim”.
L’arquitecte assessor municipal ha emès informe favorable de les condicions per
atorgar la concessió esmentada.
Per tot, aquesta regidoria proposa a l’Alcaldia l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ:
Primer.- ACCEPTAR l’oferta de condicions i prescripcions per atorgar la concessió
d’ocupació del domini públic marítimoterrestre, segons projecte tècnic
“reurbanització del Carrer Barcelona i connexió amb el Passeig Marítim” trameses
per Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Servei
de Costes.
Segon.- NOTIFICAR la present resolució al Departament de Territori i Sostenibilitat
de la Generalitat de Catalunya, Servei de Costes.
Tercer.- RATIFICAR la present resolució en la propera sessió del Ple que se
celebri.
Ho mana i signa Guillem Cusí i Batlle, Alcalde-President de l'Ajuntament de Llançà,
davant meu, el Secretari, que certifico. “
De conformitat amb l’apartat tercer del Decret transcrit, el Ple municipal
ACORDA:
Únic.- DONAR-SE PER ASSABENTATS I RATIFICAR l’anterior Decret en tot el
seu contingut.
10.- Precs i preguntes.
Registre d’Entrada núm. 9383
El Sr. Juanjo Serrán, del grup municipal de CiU, llegeix les següents preguntes per
tal que siguin respostes en el Ple de l’Ajuntament per la regidoria competent, o en
el seu cas, per l’alcalde del municipi:

-

En el Ple del mes passat els vam preguntar sobre l’estat de la gespa natural
del Camp de Futbol municipal. Ens varen informar que la problemàtica que
patia era degut a la calor excessiva del moment, i que en tot cas es feia el
seguiment amb l’empresa sense cap cost. S’ha observat que s’han hagut de
replantar parts del camp. Aquest fet tampoc ha suposat cap cost? Perquè no
es va actuar abans per evitar que el camp es deteriorés tant?

Respon el Sr. Claudio Grande que està clar que l’empresa concessionària del
servei no fa bé la seva feina i estan buscant solucions. Es busca una empresa o
persona, no saben si hi ha sobrecost perquè l’actual empresa no ha presentat les
darreres factures. Tampoc no han trobat el contracte de manteniment, per saber si
hi havia un preu fix.
El Sr. Serrán pregunta sobre la intervenció actual, qui l’ha encarregat i si tindrà un
cost o no.
El Sr. Grande diu que l’empresa fa el manteniment de la gespa del camp de futbol,
i no sap si tindrà cost fins que no presentin les factures.
Registre d’Entrada núm. 9384
El Sr. Pere Vila, 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 sobre les ajudes econòmiques referent al material
escolar?

Afegeix que es deu al que han sentit les darreres setmanes, que aclareixin com en
un moment des de l’Ajuntament s’informa que no es pagarà el material, i després
una nova ordre diu que sí, en un consell escolar també es diu que no.
El Sr. Grande explica que a la gent se’ls va dir que es començava a tramitar el
primer d’octubre i res més.
El Sr. Vila pregunta si són conscients que hi ha treballadors que han informat a
persones que aquest any no és pagava per ordre de vostès.
El Sr. Grande considera que hi ha gent que parla més del compte.
El Sr. Vila li demana si els treballadors municipals parlen més del compte,
El Sr. Grande diu que no sap si són treballadors municipals.
El Sr. Vila li confirma i que són d’alt rang.
Intervé l’Alcalde que no hi ha hagut cap ordre de dir que no es donava les ajudes
econòmiques. El banc de llibres ha funcionat correctament, i les ajudes
econòmiques pel material escolar es duran a terme. No es va donar cap ordre i si hi
ha hagut una comunicació errònia per part del govern o d’algun treballador, ha estat
un malentès, així ho entén, en cap moment hi ha ordre ni del Regidor o l’Alcalde en

aquest sentit que es retiraven les ajudes econòmiques, ho entén com un malentès i
queda esmenat quan es publica que es donaran les ajudes econòmiques.
El Sr. Vila manifesta que celebra que es tirin enrere.
L’Alcalde replica que no s’han tirat enrere.
El Sr. Vila demana que li deixi argumentar-ho. Quan li va arribar que no es pagaria
el material escolar va pensar que no podia ser, que una cosa sagrada en el
municipi és el material escolar i els llibres, si haguessin comès aquest error de
treure les ajudes escolars a mainada era de nota, li semblava impossible. El seu
grup va investigar i durant tres dies des de l’ajuntament es donava l’ordre que no es
pagaria el material escolar. Ara no diguin que no se’ls havia donat l’ordre, hi hauria
un problema de credibilitat i a ell personalment li va dir una persona d’alt rang de
l’ajuntament, no un treballador administratiu, a qui aquell dia se li havia dit que no
es donaven les ajudes. Suposa que amb bon criteri han rectificat. No costa res
admetre-ho. Si el seu criteri era no donar ajudes escolars, hagués estat un greu
error polític. Com que han rectificat només preguntava com és que varen donar una
ordre, després una contra ordre. Si ara diuen que mai varen donar aquest ordre,
pot parlar amb els funcionaris i que diguin en públic si se’ls va donar l’ordre i es
veurà qui menteix.
La Sra. Barris intervé dient que potser varen sentir que no es podia donar l’ajuda
dels llibres fins que no s’acabés de cobrar.
El Sr. Vila diu que no té cap dubte que ha anat com ha explicat, i demana perquè a
corre-cuita es publica en el web quan en 8 anys s’han pagat les ajudes i no s’ha
publicat mai, perquè la gent ho sabés i se’ls havia dit que no. Pregunta perquè no
es va publicar que també es pagarien els llibres escolars, només varen fer-ho sobre
el material. No ho volen reconèixer. La política també passa per reconèixer els
errors.
L’Alcalde afirma que si s’ha publicat és a nivell informatiu, i potser reconeix que sí
fou un error no publicar allò del banc de llibres i per esmenar-ho es va publicar les
ajudes escolars; d’altra banda, aquest any la Llei Wert ha provocat que s’hagin
canviat molts dels llibres de molts cursos escolars, fet que provoca una despesa
considerable i es va valorar si es podia assumir la despesa perquè ha augmentat
molt, es va dir que mai es deixaria de donar ajudes pels llibres, que consti en acta i
tal com ha dit el Sr. Guisset, en temes econòmics fins a on podem arribar, farem
mans i mànigues per donar els ajuts; disposen del pressupost que no l’ha fet
l’actual govern i amb el que queda de l’anterior, poder arribar a oferir les ajudes.
Reconeix que estaven dubitatius, al seu entendre, no sabien si podien atorgar
l’ajuda, pel component de la Llei Wert, el cost del banc de llibres supera el que
representava en anteriors exercicis. La resta espera i entén que és un malentès
quan es dubtava en el sentit si es podia atorgar l’ajuda econòmica.
El Sr. Vila replica que si el debat dura cinc minuts més, al final reconeixeria el que
se li pregunta, però com ha demostrat que no hi ha manera de cedir, es remet als
fets. Com pot ser que publiquin les ajudes del material escolar, de mitjana 30
€/alumne, quan les ajudes pels llibres poden rondar de 150-300 €/ alumne. Donen

més importància al material que al tema dels llibres. Insisteix que no passa res que
reconeguin que hi va haver un debat i es va decidir i treballadors informaven als
pares i mares que no es pagaria, i quan es va detectar que el drama anava a més
el govern ho va aturar. Pregunta si tant costa reconèixer-ho.
L’Alcalde contesta que sí, bàsicament perquè no és cert.
El Sr. Vila li diu que farà carrera, que és increïble.

Registre d’Entrada núm. 9385
La Sra. Sònia López, del grup municipal de CiU, llegeix les següents preguntes per
tal que siguin resposta en el Ple de l’Ajuntament per la regidoria competent, o en el
seu cas, per l’alcalde del municipi:
1. En el passat Ple ens informaren que encara no s’havien iniciat les obres de
millora de la Llar d’Infants pel nou curs. S’ha fet alguna millora de cares a l’inici
del curs?
2. Quines millores s’han realitzat al CEIP Pompeu Fabra de cares al nou curs
escolar? En cas de no haver realitzat cap millora, quins són els arguments?
Contesta afirmativament el Sr. Claudio Grande, que estan demanant i estudiant
pressupostos i cercant el material idoni per als nens de la Llar. Es tracta de material
molt car i ha d’estar homologat, es busca l’oferta més avantatjosa.
La Sra. López pregunta de quin material es tracta.
El Sr. Grande respon que les tanques o el material per cobrir els radiadors.
La Sra. López pregunta sobre les obres del nou curs a l’escola Pompeu Fabra, vol
saber les millores, si hi ha previsió o què resta pendent.
El Sr. Grande creu que no, a l’escola s’ha posat la barana cap al primer pis, s’han
canviat els urinaris i els lavabos infantils, s’ha posat una Font al pati d’educació
infantil, s’han posat jocs de molles, s’ha fet el sorral, canvi de llums per leds per
estalviar, i pintura de la paret del pati d’Educació Infantil i pintades les aules de 6è.
Els convida a anar a veure els resultats.
La Sra. López manifesta que hi va cada dia, i que s’haurien de fer més coses per a
l’escola.
El Sr. Grande manifesta que es preveu el canvi de caldera, potser per abans de fi
d’any i que durant l’estiu s’han fet obres de manteniment i reforma a l’escola,
intenten obtenir subvencions per al canvi de finestres ja que va lligat amb el canvi
de caldera perquè no es perdi l’escalfor atès que són molt antigues.
La Sra. López pregunta què preveu per a la Llar d’infants, si hi ha pressupostos.
El Sr. Grande manifesta que esperen pressupostos per canviar unes peces
trencades del teulat i han de canviar-se, el material que es busca ha de ser més
resistent que l’anterior. Els tècnics hi treballen.

Registre d’Entrada núm. 9386
El Sr. Joan C. Mora, del grup municipal de CiU, llegeix les següents preguntes per
tal que siguin respostes en el Ple de l’Ajuntament per la regidoria competent, o en
el seu cas, per l’alcalde del municipi:
1. En el darrer Ple se’ns va argumentar que des de l’Àrea de Serveis i
Infraestructures “ que es feia moltes coses”. Ens pot informar quina ha estat
la tasca realitzada per l’Àrea de Serveis i infraestructures durant aquest
estiu? Quins arguments, clars i raonables, ens poden donar per explicar la
deixadesa del municipi en tant que a termes de neteja, creant situacions
d’insalubritat en diferents punts dels municipi durant tot l’estiu?
2. Com s’ha gestionat el tema de la deixalla orgànica?
Contesta el Sr. Simon Calsina demanant disculpes per no haver-los passat
l’informe demanat. Continua explicant que s’ha fet molta feina: el manteniment,
neteja de platges, muntatge i desmuntatge d’escenaris per a festes, arranjament
de carrers, neteja de clavegueram, reparació d’ enllumenat, nou enllumenat del c/
Barcelona, reparació de faroles en carrers del municipi, despintar els grafits, al
col.legi, pintura vial i de la Casa de Cultura, atenció a queixes de gent del poble en
el dia a dia, bàsicament.
Afegeix el Sr. Mora que pel que fa al c/ Barcelona, a l’enllumenat només hi havia
les pilones de balisa, mancava durant l’estiu, no hi ha bancs i no es podia gaudir,
enllumenat en falten dues línies.
El Sr. Calsina diu que estan en proves de llum i en breu estaran disponibles, la
Brigada treballa en el tram dels leds i amb l’última prova de llum estaria acabat.
El Sr. Mora remarca que els veïns els han indicat que en ple estiu hi havia
enllumenat molt pobre en primera línia de mar i en el casc antic, zona important en
tema turístic i cultural, el c/ Dins la Vila es fotografia i ha estat molt deixat, al final hi
ha escrits de veïns que s’han queixat. Ara s’ha fet però han trigat a fer-ho. Conclou
que el turisme actiu durant l’última legislatura el PSC va demanar informes sobre la
neteja i actuacions en la Font d’en Falcó però aquest estiu es troba en deixadesa i
amb poca salubritat com ara preservatius, ampolles buides, murs de pedra seca
per terra i actualment està així.
El Sr. Calsina respon que és complicat gestionar-ho tot. Amb el Cap de FCC es
tracta i se li trameten les queixes. Hi treballen conforme se’ls avisa, a part de la
seva feina diària, tot i que potser queda a desitjar, és una situació complicada, han
de tenir en compte d’incivisme de la gent, potser cal una mica de control exhaustiu.
El Sr. Mora insisteix en la pregunta sobre la deixalla orgànica.
El Sr. Calsina diu que es vol implantar en breu, no disposen de l’abocador, és un
projecte a dos anys vista.
El Sr. Mora afegeix que s’hi havien interessat els restauradors i hotelers.
El Sr. Calsina diu que es reuniran amb la concessionària per implantar-ho

Registre d’Entrada núm. 9387
El Sr. Joan C. Joan C. Mora, 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 convocat la Junta de Seguretat?

Respon afirmativament l’Alcalde, que s’ha convocat aquesta setmana perquè
s’esperava la confirmació d’assistència del Sr. Albert Ballesta, avui ha manifestat
que el 23 d’octubre li era idoni per a la Junta de Seguretat.
El Sr. Mora diu que per a propers anys es convoqui per abans de l’estiu per tot el
que s’hi tracta sobre turisme, seguretat i altres temes d’importància.
El Sr. Alcalde indica que a primers de juliol no es va poder fer, perquè acabaven de
començar la legislatura, els tempus eren molt justos i ara es farà la reunió per fer el
balanç del que han estat els 3 trimestres de l’any i convocar-ne una a principi d’any
vinent per treballar el 2016 segons el que resulti a la reunió del proper 23
d’octubre.

Registre d’Entrada núm. 9388
El Sr. Pere Vila, 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:
-

Quina valoració fan dels primers 100 dies de govern?

Contesta l’Alcalde que al seu entendre, simplement bona.
El Sr. Vila li pregunta si ja està, si després de tres mesos la resposta de l’Alcalde de
Llançà és només bona, si hi ha projectes, si hi ha alguna cosa nova.
L’Alcalde replica que li ha respost a la pregunta, que parlat amb els Tinents Srs.
Guisset i Grande han determinat que és bona.
El Sr. Vila demana que si aquest és el nivell, li sembla increïble. L’únic partit de
l’oposició li fa una pregunta perquè es pugui lluir, explicar en dues hores què ha fet
cada Àrea, i respon que és bona.
L’Alcalde li diu al Sr. Vila que no creu que els hagi de donar cap més altra resposta,
més que res perquè li recorda la mala actitud que han tingut cap al govern. Celebra
que hagi millorat l’actitud, com més agradable, cap a l’equip de govern. Celebra el
canvi, des de bon principi se’ls va estendre la mà en diferents ocasions i torna a
estendre-li la mà per treballar. Li recorda que no va haver traspàs de poders, tots
els 6 Regidors i l’Alcalde van entrar a l’Ajuntament i gràcies a l’ajuda dels
funcionaris i els treballadors de l’Ajuntament han començat a treballar bé a partir d’
un temps de ser aquí i poden començar a saber com és el dia a dia d’un govern en

un ajuntament. Repeteix que varen trobar despatxos buits, taula, cadira i ordinador,
i la seva implicació en els 100 dies de govern ha estat zero. Si CiU s’hagués
implicat una mica li agradaria que la resposta hagués estat “molt bona”. Li pregunta
que per part del grup de CiU quina implicació han tingut ja que ni tan sols
assisteixen als actes que organitza l’ajuntament de Llançà; primer els recriminaven
que no se’ls convidava, després quan se’ls convida en més d’una ocasió ni
assisteixen, ni en la jornada electoral del 27S.
En actes oficials de l’Ajuntament no se’ls veu. No entén que votin en contra la
baixada d’un punt en els impostos. Han estat gestionant tot el que han pogut tant
bonament com han pogut i esperen els resultats amb els pressupostos per a l’any
vinent. Actualment encara treballen amb el pressupost que els ha deixat CiU.
Intenten ampliar serveis i donar més coses al poble. Pregunta quina resposta vol
que li doni.
El Sr. Vila fa ús de la paraula, dient que el públic continuï venint als Plens, que serà
una legislatura molt divertida. Pregunta si a data d’avui, tres mesos després, si
l’Alcalde mai li ha demanat que li expliqui res, si li ha demanat a cap Regidor de
l’oposició que li expliqui alguna cosa concreta. Pregunta quan l’ha convidat a parlar
d’alguna cosa concreta o li ha estès la mà en alguna cosa concreta. Això no ho ha
fet. No és cert que se l’hagi convocat per al traspàs ed poders. Ara sembla que tot
el que ell diu sigui mentida, farà venir un notari a l’ajuntament perquè fins aquí
podíem arribar, ja que mai se l’ha citat a cap reunió en tres mesos.
L’Alcalde replica que li havia estès la mà dues vegades en Ple, que revisi les actes,
per treballar conjuntament i li va dir per poder treballar en temes rellevants del
poble i CiU què ha fet?, no accepten la bona voluntat de l’equip de govern i
mosseguen la mà.
El Sr. Vila li diu que el Sr. Cusí és l’Alcalde de Llançà, que tingui ordre i no perdi els
papers. Ell va dir que estava disposat i el va felicitar en contra de la opinió
generalitzada que pensava que ni hi aniria. No se l’ha cridat al seu despatx
d’Alcalde en tres mesos. Pregunta si no han entès que han de gestionar el dia a dia
del poble. CiU és oposició i han de controlar i fiscalitzar., L’acció l’ha de fer el
govern. Si la culpa serà de CiU, que li deixin fer-ho a ell i ho gestionarà. No vol
treure les puces i que les culpes siguin d’en Pere Vila. Li demana que sigui
conseqüent. L’Alcalde no l’ha convocat. Avui li ha fet cinc preguntes de resposta si
o no i no ha respost cap. Demana si aquest és el nivell que tindrà el Ple municipal
a partir d’ara. Cap pregunta li sabrà contestar, només per orgull de dir que ha
guanyat la votació o que la última paraula la té l’Alcalde. Afegeix que això serà molt
llarg. No està disposat a que l’Alcalde sempre tingui l’última paraula. Amb coses
concretes i amb testimonis que portarà, ha dit la veritat. No li tolera que li diguin que
no han fet traspàs de poder, quan a ell no se l’ha convocat per a res. Vol dir també
que als actes que han convocat, tres o quatre, en alguns ell s’ha excusat
personalment a l’Alcalde directament, o a la Sra. Jeni Figa i un altre que no va
poder anar. Si això és el gran drama, que CiU no assisteix als actes en tres que
n’han convocat, també falta a la veritat. Demana que valori com han anat els 100
dies i resulta que tota la culpa la té el Sr. Vila, si és així, li deixin gestionar i la tindrà
en conseqüència.

Intervé el Sr. Grande dient que no entén gaire però li sembla que el traspàs de
poders es fa abans no després de la presa de possessió de l’Alcalde i voldria
proposar, ja que es parla d’ajudar, que entri CiU a governar amb ells.
El Sr. Vila pregunta si ho proposa l’Alcalde també.
El Sr. Grande afirma que ho proposa ell personalment.
El Sr. Vila respon que sí, públicament, que entraran al govern. Que ho farà per
protegir Llançà. Encara que sigui sense cap Àrea concreta. Encara que sigui per
poder parlar, de tant en tant, d’alguna cosa concreta. Amb tot el respecte al Sr.
Grande, hauria de ser l’Alcalde qui li oferís entrar al govern. I si li ofereix dirà que sí
i farien un govern d’onze regidors. És el que es mereixeria el poble i s’acabarien els
problemes. Afegeix que agraeix el gest al Sr. Grande però falta que la proposta li
faci l’Alcalde.
El Sr. Grande respon que voldria que s’acabessin els problemes. Es reuniran i en
parlaran.
Registre d’Entrada núm. 9389
El Sr. Juanjo Serrán, del grup municipal de CiU, llegeix les següents preguntes per
tal que siguin respostes en el Ple de l’Ajuntament per la regidoria competent, o en
el seu cas, per l’alcalde del municipi:
-

-

En el passat Ple del mes d’agost ens varen informar que s’estava realitzant
un estudi per un nou ús de l’Espai Jove de Llançà. En quin punt es troba
aquest estudi? Tenint en compte que es continua pagant un lloguer, perquè
es manté tancat mentre es fa aquest estudi, impossibilitant d’aquesta
manera que els joves tinguin una alternativa d’oci?
Pel que fa al Pla estratègic de Joventut, com evoluciona? Quines activitats
se’n poden despendre?

Contesta la Sra. Anna Giralt que l’Espai Jove està tancat perquè es redacta el Pla
Local de Joventut, que no es fa en dos mesos per la complexitat i volen que giri en
diferents eixos. El local està tancat perquè s’estudia com i quin ha de ser el seu ús,
en el moment en què es disposi del Pla redactat i aprovat es disposarà la utilització.
El Sr. Serrán pregunta si entretant es paga el lloguer perquè estigui tancat.
La Sra. Giralt replica que també pot preguntar a CiU perquè el va tancar abans de fi
de legislatura i es pagava el lloguer. Continua explicant que el Pla estarà compost
per 5 eixos: formació, treball, salut, lleure i cultura, habitatge i participació i cohesió
social i estan treballant-hi, hi haurà activitats que se’ls comunicarà quan es presenti
el Pla redactat.
Registre d’Entrada núm. 9390
La Sra. Sònia Sarola, 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:

-

Quina valoració fan de la Festa de l’Estiu del passat mes d’agost?

El Sr. Claudio Grande respon que amb el poc temps per preparar-la, creu que va
anar bastant bé, potser hi mancava quelcom per a mainada però en general opina
que la festa va anar bé.
I sense cap més altre assumpte a tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió a dos
quarts de deu de la nit, de la qual s’estén la present acta que, després de llegida i
trobada conforme, signen els Regidors i les Regidores assistents amb mi, el
Secretari, que certifico

