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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
LLANÇÀ DE DATA 4-02-2019

A la Casa Consistorial de Llançà, essent les dinou hores del dia quatre de
febrer de 2019, es reuneix l’Ajuntament Ple, en primera convocatòria, a
l´objecte de celebrar sessió pública ordinària.
Sota la presidència de l‘Alcalde, Sr. Pere Vila i Fulcarà, assisteixen els
regidors i les regidores que a continuació s’indiquen:
Sr. Joan C. Mora i Torrent, Sr. Juan José Serrán i Báez, Sra. Sònia Sarola i
Vilà, Sra. Sònia López i Mallol, Sr. Francesc Guisset i Lagresa, Sra. Sílvia Barris
i Roca, Sr. Guillem Cusí i Batlle, Sra. Anna Giralt i García, Sr. Claudio Grande
i Hernández.
Excusa la seva absència el Sr. Simon Calsina i Comorera.
Assisteix com a Secretari el Sr. Carles Fita i Alegre, titular de la Corporació.
L’Alcalde declara obert l’acte i tot seguit s’entra en l’ordre del dia.
1.- Aprovació de l’acta anterior de data 3-12-2018.
L’Alcalde demana si es pot aprovar l’acta de la sessió anterior de data 3 de
desembre de 2018, que ha estat tramesa amb anterioritat junt amb la
convocatòria.
Per unanimitat s’aprova l’acta del Ple corresponent a la sessió ordinària de data
3-12-2018.
2.- Modificació del plànol de delimitació d’obertura i manteniment de
franges perimetrals de prevenció d’incendis.
El Sr. Francesc Guisset llegeix el text del dictamen.
Intervé el Sr. Guillem Cusí, portaveu del grup municipal ERC-AM, dient que es
tracta d’ajustos i detalls en la modificació dels plànols de les franges, votaran a
favor.
El Sr. Claudio Grande, del grup municipal APL, expressa el vot favorable.

Per unanimitat s’aprova:
Per la Junta de Govern de data 8 d’octubre de 2018, es va aprovar inicialment
el “Projecte executiu d’obertura i manteniment de les franges perimetrals de
prevenció, de les parcel·les interiors i zones verdes” , redactat per Àpex
Forestal i Ambiental, fou sotmès a informació pública, amb publicació al B.O.P.,
al tauler d'anuncis, i al web municipal, durant el termini de 30 dies hàbils, durant
els quals no s’han formulat al·legacions al respecte.
Per Decret d’Alcaldia de 10 de desembre de 2018 s’ha aprovat definitivament el
“Projecte executiu d’obertura i manteniment de les franges perimetrals de
prevenció d’incendis i de les parcel·les interiors i zones verdes de Llançà”,
redactat per Àpex Forestal i Ambiental, i s’ha publicat al BOP núm. 244 de 21
de desembre de 2018 i al DOGC núm. 7774 de data 24 de desembre de 2018.
El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària del dia 3 d’octubre de 2016, va
aprovar definitivament el Plànol de delimitació per a la prevenció dels incendis
forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les
instal·lacions situades en terrenys forestals de Llançà.
El Projecte executiu d’obertura i manteniment de les franges perimetrals de
prevenció d’incendis i de les parcel·les interiors i zones verdes de Llançà”,
redactat per Àpex Forestal i Ambiental, modifica el plànol de delimitació aprovat
prèviament per l’Ajuntament de Llançà.
Per tot, i d’acord amb el que disposa la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures
de prevenció d’incendis forestals, modificada per la Llei 2/2014, de 27 de gener,
i article 53.1.p) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya aquest Ple
municipal
ACORDA:
Primer.- APROVAR la modificació del Plànol de delimitació aprovat
definitivament per l’Ajuntament de Llançà en data 3 d’octubre de 2016, pel que
fa al traçat dels polígons obligats situats en terreny urbà, d’acord amb el
Projecte executiu d’obertura i i manteniment de les franges perimetrals de
prevenció d’incendis i de les parcel·les interiors i zones verdes de Llançà,
redactat per Àpex Forestal i Ambiental, el qual presenta un major ajust i detall.
Segon.- NOTIFICAR aquest acord a l’àrea de Medi Ambient de la Diputació de
Girona, així com al Servei de Prevenció d’Incendis Forestals de la Generalitat
de Catalunya.
Tercer.- PUBLICAR l’esmentat acord al BOP de Girona, al Tauler d’edictes de
l’Ajuntament i al web municipal www.llanca.cat.

3.- Assumptes urgents
L’Alcalde proposa votar la urgència d’incloure el punt que segueix, en l’Ordre
del dia.
Per unanimitat, s’aprova la inclusió del següent punt:

3.1 .- Donar compte del compliment de les obligacions d’informació de les
dades de tresoreria i deute viu corresponent al quart trimestre de 2018.
El Sr. Francesc Guisset llegeix el següent 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 a l’article 15.2 de l’Ordre
HAP/2105/2012 de primer d’octubre.
L’Ordre HAP/2105/2012 d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d’informació previstes en la LO 2/2012,
LOEPSF, estableix l’obligació trimestral de subministrament d’informació per
les Entitats Locals, l’article 16, que haurà d’efectuar-se per mitjans electrònics a
través del sistema que el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques habiliti
als efectes.
En data 28 de gener de 2019, s’ha realitzat la tramesa de la informació
corresponent a l’execució pressupostària estimada pel quart trimestre de 2017,
a través de l’oficina virtual per la coordinació amb les Entitats Locals del
MINHAP, segons les dades estimades, pendent de la liquidació de l’exercici
2018.
De les dades trameses d’execució estimada per al 4t trimestres de 2018;
juntament amb l’informe d’avaluació emès per la Intervenció Municipal en
resulten les següents dades:
- Compleix l’objectiu d’Estabilitat Pressupostària.
- Compleix l’objectiu de la Regla de la Despesa.
Pel què fa al seguiment del Pla d’Ajust, l’article 10 del Reial Decret-Llei 7/2012
de 9 de març, pel qual es crea el Fons de Finançament de Pagament a
proveïdors, es recull l’obligació general, que les Entitats Locals que concertin
operacions d’endeutament previstes en l’esmentat decret-llei, hauran de
presentar anualment al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, un
informe del Interventor sobre l’execució dels plans d’ajust contemplats en
l’article 7 del Reial Decret-Llei 4/2012, de 24 de febrer, del qual se’n donarà
compte al Ple de la Corporació Local.
En data 28 de gener de 2019, s’ha realitzat la tramesa de la informació
corresponent a l’execució i seguiment del pla d’ajust corresponent a l’exercici
2018, a través de l’oficina virtual per la coordinació amb les Entitats Locals del
MINHAP, segons les dades estimades, pendent de la liquidació de l’exercici
2018.
Que en l’expedient consta informe de la Interventora accidental pel què fa al
Pla d’Ajust en relació a les dades previstes sobre l’execució del quart trimestre
de 2018.
Per tot això, aquesta Regidoria proposa el següent
ACORD

Primer.- DONAR COMPTE al Ple de l’informe d’avaluació emès per la
Intervenció municipal, d’acord am els resultats assenyalats a la part expositiva
d’aquest acord, de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 2/2012, de
27 d’abril d’Estabilitat Pressupostària i Estabilitat Financera, que estableix
l’obligació de subministrar informació referent al compliment d’obligacions
contemplades a l’article 15 i 16 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre.
Segon.- DONAR COMPTE al Ple de l’execució i seguiment del Pla d’Ajust
regulat pel Reial Decret-Llei 7/2012, de 9 de març, pel qual es crea el Fons de
Finançament del Pagament a proveïdors, es recull l’obligació general, que les
Entitats Locals que concertin les operacions d’endeutament previstes en
l’esmentat decret-llei, hauran de presentar anualment al Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques.
El Ple de la corporació es dóna per assabentat.
4.- Precs i preguntes
Registre d’Entrada núm. 887/2019, precs i preguntes del grup municipal ERCAM:
1.- Pregunta que realitza el regidor Sr. Guillem Cusí:
En l’aprovació de les ordenances fiscals del l’exercici 2018 i recentment en
les de l’exercici 2019, es va aprovar l’al·legació del grup municipal d’ERC en
el sentit de redactar i desenvolupar un reglament de pisos buits. Té intenció
aquest ajuntament d’iniciar els tràmits d’aquest reglament i convocar la
comissió a la qual es varen comprometre?
Contesta el Regidor de l’Àrea, Sr. Francesc Guisset, que efectivament es tracta
d’un compromís que es va prendre. Es faran els tràmits per tirar-lo endavant i
les convocatòries es cursaran, en properes setmanes, per tal d’ajustar agendes
d’uns i els altres, es convocarà la comissió on es farà la constitució i
l’establiment de les bases per al redactat del futur reglament.
El Sr. Cusí demana si ja hi ha un esborrany d’aquest reglament i si poden
raonar perquè encara no hi ha esborrany d’aquesta Ordenança, ja ho va dir en
l’aprovació provisional que s’havia aprovat l’any 2017, ha passat un any i
gairebé 2 mesos, i no s’ha creat la comissió, pregunta el perquè de
l’endarreriment si tothom va votar favorablement, varen entendre que era un bé
col.lectiu.
El Sr. Guisset replica que per redactar un esborrany, primer s’han d’establir les
bases, es refereix a moltes unitats cadastrals, s’han de determinar subjectes
passius, els padrons per exercicis o com, el recàrrec i què s’entén per ocupació
desocupació, com es durà a terme, tot això, havent de dictaminar un esborrany
primer s’ha de pactar o discutir com s’han de fer les bases i com es
desenvoluparan, els emplaça a fer la constitució per desenvolupar aquest
projecte.

El Sr. Cusí diu que esperen que no hagi de passar un any més i sigui el més
aviat possible.
2.- Pregunta que realitza el regidor Sr. Guillem Cusí :
Fa gairebé un any que la zona del bar del pavelló municipal pateix unes
fortes olors, molt molestes per els usuaris i de les quals se’n desconeix
l’origen. Quines accions ha emprés al respecte l’ajuntament per pal·liar
aquesta problemàtica? Veien que tota acció que s’hagi dut a terme fins a
data d’avui no ha resolt el problema, que preveu fer aquesta regidoria?
Respon el Regidor de l’Àrea, Sr. Juanjo Serrán, que és un cas al que no s’ha
trobat l’origen en sí, aquesta setmana ha desaparegut, és una olor que no és
constant, certs períodes més forta i altres gairebé no se sent, és complicat
saber l’origen. Explica què s’ha fet: retirat neveres antigues, neteja a fons de
les parets, les piques, les rajoles, la zona de la barra; s’ha netejat el
clavegueram del bar i del pavelló, millora impermeabilització amb tres capes,
millora del sostre del bar amb dues capes, hi ha instal.lació de noves vidreres
amb finestres corredisses per millor ventilació, retirada de radiador antic a
l’espera d’un de nou per descartar que sigui l’origen de la olor, s’ha tret tot el de
l’interior, netejat a fons, ara ha baixat l’olor, no es detecta segons els diuen els
tècnics no prové de clavegueram ja que se sentiria per tot el pavelló i està
focalitzada en el bar. Es faran totes les accions que calguin fins descobrir d’on
ve l’olor i es pugui treure, des de que s’ha fet l’acció descrita sembla que va
baixant, queda la impregnació però ha baixat.
El Sr. Cusí agraeix l’explicació i prega que s’agilitzi qualsevol acció, fa gairebé
un any de les olors o pudors, és molest que allà amb tota la gent que hi ha a la
grada o dins el bar hi ha dies que ha estat insuportable, per dir-ho d’alguna
manera, prega agilitat i solucionar-ho aviat.
El Sr. Serrán diu que són conscients, que estan al darrera i en determinats
períodes desapareix i evidentment no es deixarà estar.

3.- Pregunta que realitza la regidora Sra. Anna Giralt:
Un any i un mes després de l’obligació de la implementació de la recollida
de la fracció orgànica, els llançanencs seguim sense poder fer ús d’aquest
servei. Quan pensen fer efectiva el 100% de la recollida a tots els usuaris?
Tanmateix, ens poden informar de les dades de recollida fins a 31 de
desembre de 2018 i quina valoració en fa la regidoria?
Respon el Regidor de l’Àrea, Sr. Joan Carles Mora, que la implantació total es
farà l’estiu a tot el municipi; es va iniciar el 2018 amb el sector professional que
era el gran productor, la valoració que es fa amb els professionals és positiva,
el 90% ha funcionat i com que es va donar el marge fins l’estiu que bé per
haver-hi les millores que s’han recollit, com quantitat de litres, si en volen grans
o petits, a fora o a dins, alguna millora que també s’ha introduït, anomalies que

s’han detectat s’implementaran per a l’estiu; a finals de febrer faran el contracte
que està publicat per fer el desplegament inicial de 42 contenidors que es
posaran a les bateries, a la Vila i Port, seran en els contenidors de 240 litres,
són una mica més grans i van a l’exterior i l’estiu es farà a tot el municipi, l’any
es varen recollir aproximadament 75.000 Kg d’orgànica, ja que li preguntava el
volum de 2018.
La Sra. Giralt demana sobre els contenidors que es posaran a l’exterior, si es
repartiran també per tot el municipi.
El Sr. Mora contesta afirmativament.
La Sra. Giralt pregunta de quin tipus seran.
El Sr. Mora diu que els mateixos però amb la tapa marró, com els privats però
de 240 litres.
La Sra. Giralt indica que davant la problemàtica dels horaris de recollida de
l’orgànica a determinats establiments i que presentaven anomalies en el servei,
demana si es varen reunir amb els comerciants per millorar-lo.
El Sr. Mora contesta afirmativament i que fou un per un, no de manera global,
perquè és la forma més eficaç, es va preferir fer-ho així i es varen recollir les
mancances sobre el servei de cada dos dies i l’estiu serà diari, tal i com els han
plantejat, per solucionar-les
La Sra. Giralt manifesta que el Consell Comarcal ho gestionaria i s’encarregaria
de fer la campanya i les explicacions de com funciona.
El Sr. Mora diu que ja s’ha fet, dues reunions, una a la Casa de Cultura i l’altra
a l’Oficina de Turisme, una entre setmana perquè la gent pogués anar-hi i altra
el cap de setmana, per qui pogués assistir-hi, amb aforament més gran però no
tot el que es desitjava; i també s’ha fet el porta a porta a través d’uns agents
que durant una setmana a Llançà anaven amb el cubell, donaven la informació,
i si no hi era algú a casa, a l’Oficina de Turisme s’han deixat contenidors
perquè els puguin recollir i la informació redactada en els tríptics.
La Sra. Giralt pregunta el cost de tots els contenidors i tot el que comporta la
recollida orgànica.
El Sr. Mora respon que li pot fer arribar, ho demanarà a Intervenció i Secretaria
pels imports exactes i li passarà.

4.- Pregunta que realitza la regidora Sra. Anna Giralt:
La falta de Bombers ha obligat a tancar el Parc de Bombers de Llançà en
més d’una ocasió aquestes darreres setmanes. Quines gestions han
realitzat per resoldre la problemàtica?
Afegeix que entenen que s’ha reunit amb el seu homòleg d’Interior per intentar
millorar la problemàtica.
Contesta l’Alcalde que és un tema que no afecta només el parc de Llançà,
afecta la branca professional i fins i tot els voluntaris. Són reivindicacions
salarials del cos de bombers, aquesta negociació es du a terme i el
Departament d’Economia, de la mà del Sr. Pere Aragonés qui haurà de prendre

una decisió per desencallar el tema de les hores extres que els bombers no
volen fer. Al no voler-les fer no es poden cobrir segons quins torns de tota la
Regió de Bombers de Girona; les negociacions es varen fer, quatre dies abans
de fi d’any, que va estar tancat el Parc i per la situació dels de Llançà i per
poder arribar als llocs que la distància mínima marca, el de LLançà no es
tornarà a tancar, és uns dels parcs que encara que hi hagi pocs efectius, se’n
portarien d’altres parcs per evitar el tancament, està posat com a prioritari per
cobrir tota la zona de la Mar d’Amunt. Insisteix que és un tema global, la crítica
com a govern ja la va fer en el seu moment, deixar desatesa una població no
és una bona notícia però és una reivindicació a la que tenen dret, no es va
poder cobrir; ara si hi ha pressupost de la Generalitat s’incrementaran les
places de bombers, facilitant que hi hauria un operatiu diferent i tenir solucions
als problemes que afecten altres parcs.
La Sra. Giralt pregunta sobre el que ha dit que no es tornarà a tancar, amb 24
hores de servei amb efectius.
L’Alcalde respon afirmativament, com ha estat sempre per la situació que dóna
cobertura a la Mar d’Amunt.
La Sra. Giralt afegeix que precisament va haver-hi intoxicacions mentre va
estar tancat i és important que hi hagi efectius.

5.- Pregunta que realitza la regidora Sra. Anna Giralt:
El passat mes de desembre l’ajuntament va iniciar una campanya “cívica”
mitjançant la Policia Local. Una vegada acabat el període informatiu, quina
valoració en fa el govern?
Contesta el Regidor de l’Àrea, Sr. Francesc Guisset, que la valoració és molt
positiva, de fet, tot coneixent el problema de la neteja i la preocupació de la
ciutadania, l’actuació de “Llançà Net” va en dues línies: una, vigilància del
contracte, complir per part de FCC els serveis que tenen contractats i
compromesos amb el municipi; i per altra banda, la campanya d’incivisme,
l’altra font que fa que certs llocs apareguin coses que no estan a l’ordre del
servei.
Aleshores diu que per transparència informativa en el web es publica tota una
sèrie d’actuacions de control de caixes, cartrons, 6 avisos perquè es van
localitzar caixes i cartrons de diferents establiments i les patrulles van anar al
locals comercials a avisar i explicar les mesures a prendre; 8 actes de
denúncia detallats: 1 denuncia per llençar cartrons fora dels contenidors i
deixar-los al terra, 1 denuncia per dipositar restes vegetals fora dels
contenidors, 5 denúncies per llençar mobles i objectes fora dels contenidors i 1
denúncia per excrements d’ocells embrutin via pública.
Continua explicant, pel que fa al control que per part del contracte amb FCC
estigui realitzar el servei com està contractat, s’ha fet controls a 37 contenidors;

afegeix que les actuacions també amb animals domèstics: 21 denúncies per
excrements a la via pública, 41 denúncies per gossos deslligats, 26 denúncies
per molèsties de gossos, i denúncies per gossos potencialment perillosos;
intervenció en 14 expedients de mossegades de gossos, 95 denuncies de
gossos perduts i 22 gossos recuperats o abandonats; s’ha publicat perquè la
gent sàpiga que és una campanya positiva, aplaudida per la ciutadania i la
voluntat de l’equip de govern és continuar. La Campanya el gener-febrer
intentarà controlar les 2 fonts d’incivisme a Llançà, i amb la Policia Local que es
publiqui mensualment l’estadística de les actuacions policials.
La Sra. Giralt pregunta si creu que la Policia Local ha de ser qui doni consell
sobre tractament de residus i assessorar sobre escombraries o objectes de
grans dimensions; creu que la Policia Local no és la més indicada sinó que
haurien de ser agents formats realment per a la feina d’assessorar i explicar
com procedir amb les deixalles, ho diu perquè l’any 2017 el desembre es va
acordar l’augment del 15% dels impostos i repercutien 100.000 € en el rebuts
d’escombraries, creuen que potser la Policia Local podria dedicar-se, en
comptes d’aconsellar sobre tractament de residus, a altres feines més
necessàries i intentar amb els diners de la taxa augmentada del 15% contractar
un agents amb coneixement de causa, pels establiments i puguin fer que
realment tota la recollida i tot a Llançà sigui adient, amb horaris, formacions i
xerrades, no sap si el Sr. Guisset ho trobaria més pertinent. Pel que fa a les
altres gestions, són molt correctes, però en les deixalles discrepa.
El Sr. Guisset replica que vol defensar la competència i professionalitat de la
Policia Local, està suficientment preparada.
La Sra. Giralt demana que no la mal interpreti.
El Sr. Guisset continua dient que la Policia només feia avisos als establiments
que no poden llençar els cartrons i les caixes fora dels contenidors, no dóna
cap formació ni com s’ha de fer. És una qüestió de civisme, el cartró es plega i
fica dins el contenidor; d’altra banda aixeca actes de denúncia posant en
coneixement l’incompliment per part de ciutadans i aquesta és la seva funció
com a Agent de l’autoritat. Ell creu que la Policia treballa correctament ara si la
Sra. Giralt considera que ha de donar formació sobre com plegar cartrons o
introduir-los, ell es dirigirà a la Regidoria pertinent però personalment opina que
per plegar cartrons no s’ha de fer un màster, recull la seva petició i la
traslladarà a la Regidoria corresponent.
Afegeix que el 15% es va incrementar pel dèficit en la taxa de l’abocador i per
això repercutia en el servei i va ser necessari incrementar el 15% pe evitar el
dèficit en aquesta taxa.
La Sra. Giralt diu que es referia al que es va explicar que la Policia havia de
donar instruccions com s’havia de fer, i que s’havia parlat d’Agents Cívics per la
polèmica del tema de les escombraries, ella i com s’ha publicat i assessorar en
el procediment de gestionar, és el que el govern va publicar, considera que la
pujada dels impostos del 15% que es va dir en el seu moment que era per
l’orgànica, que es faci pedagogia i informi la gent de que ara es parla. Amb el

cost que es va incrementar, la Policia Local treballava per eradicar conductes
incíviques i demana quines eren les conductes incíviques que es treballava
dins de la campanya.
El Sr. Guisset respon que són les conductes que embruten el poble i si vol més
explicacions de com gestionar residus, l’Àrea pertinent ja li ha donat a través
del Sr. Mora anteriorment. Es recull el consell de la Sra. Giralt i insisteix el 15%
és per evitar dèficit en el servei.
La Sra. Giralt diu que són molts diners com per estar tot com està.

6.- Pregunta que realitza el regidor Sr. Guillem Cusí:
El passat mes de desembre es va celebrar l’entrega del premi “Pinzell
d’Or”, en el marc de la inauguració de l’exposició de les obres, en un acte al
Museu de l’Aquarel·la.
Qui ha organitzat aquest certamen i l’exposició? Quines activitats hi ha
previstes pel 2019 al Museu de l’aquarel·la?
Contesta la Regidora de l’Àrea, Sra. Sònia Sarola, que l’exposició del Pinzell
d’Or va estar organitzada per l’Agrupació d’Aquarel.listes de Girona. El Museu
de l’Aquarel.la sempre cedeix la part de la sala d’exposicions a aquesta
Agrupació per aquesta iniciativa, l’Ajuntament desmunta la sala una dies abans
i ells s’encarreguen de muntar l’exposició i de fer de jurat.
S’atorguen tres premis: el primer, Pinzell d’Or, per part de l’Agrupació
d’Aquarel.listes de Girona; el segon premi, atorgat pel Museu de l’Aquarel.la i
l’obra guardonada per aquest queda cedida al fons d’art del Museu; i tercer
premi, donat per la Diputació de Girona.
Quant a la programació del 2019, hi ha previstes de moment dues exposicions:
una per setmana Santa; i una altra per al mes de juliol. També s’està treballant
per muntar una exposició especial per al Dia Internacional del Museus, el 18 de
maig.
El Sr. Cusí indica que sobre la previsió del 2019, li ha sorprès no gratament que
no es fa esment que el Museu enguany celebrar el 30è aniversari, segurament
la majoria recorden que per Sant Vicenç de l’any 1989 es va inaugurar el
Museu. Els sobta que no es faci cap acte o commemoració d’un data tan
particular, 30 anys del Museu de l’Aquarel.la i tenint en compte el pes del
Museu per Llançà i arreu el territori. Aleshores diu que és correcta l’explicació
del Pinzell d’Or organitzat per l’Agrupació d’Aquarel.llistes però insisteix
demanant qui organitza les activitats del Museu a data d’avui i les prèvies
abans del 2019 ja que és coneixedor que la figura del Coordinador/ Director/
responsable del Museu ja no hi és. Voldria saber quant a les activitats, si tot
això en té coneixement la Junta del Museu, ja que no s’ha convocat quan els
Estatuts obliguen a reunir-se un cop l’any, demana que se li respongui i valora
com es pot gestionar el Museu sense Director- Coordinador, sense el vistiplau

de la Junta del Museu pel que fa a les activitats que s’han d’aprovar d’un any a
l’altre per aquesta.
La Sra. Sarola diu que tot se li pot respondre per escrit, ells estan treballant se
li demana molta cosa i demana que es faci per escrit.
El Sr. Cusí està conforme però que sigui aviat.
L’Alcalde intervé dient que ells mateixos fan una pregunta, a vegades dues en
una; i ara bombardegen a preguntes; se’ls fa presentar per escrit per poder-les
contestar, ara pregunta sis coses noves que no estan previstes, se li contestarà
per escrit, aconsella que les escriguin totes, no costa res.
El Sr. Cusí diu que d’acord però que la seva feina és preguntar, la fiscalització
és la feina de l’oposició.
L’Alcalde li replica que ja sap com funciona aquesta feina ja que el Sr. Cusí fou
Alcalde un any i mig; es fan els precs i preguntes per escrit perquè l’equip de
govern pugui preparar-se-les i respondre-les; no se li està dient que no les
respondrà, li diu que si a una pregunta li afegeix sis coses més és normal que
se li digui que les contestaran per escrit; si les escriu totes, li haguessin
contestat, així funciona i sap com va; el Sr. Cusí essent Alcalde també ho deia
que algunes preguntes es respondrien per escrit.
El Sr. Cusí replica que només ho deia quan entenia que la resposta havia de
ser tècnica o més elaborada.
L’Alcalde ho nega.
El Sr. Cusí considera que no creu que ara sigui el debat, que en tot cas les
preguntes posteriors que ha formulat i sobre el 30è aniversari, inclosa en
activitats previstes per al 2019, sota el seu criteri no tenen perquè presentar-les
per escrit, és la seva opinió; però si volen contestar per escrit, que se’ls faci
arribar el més aviat possible.

7.- Prec que realitza el regidor Guillem Cusí:
Per acord de la Junta de Govern Local de data 9 de novembre de 2018 es
va aprovar l’expedient de contractació del Concurs de Projectes amb
intervenció de jurat, per seleccionar la proposta que servirà de base per a la
redacció de l’avantprojecte, del projecte bàsic i executiu, i, si escau,
posterior direcció de les obres de la Residència Geriàtrica i Centre de Dia
de Llançà, per procediment restringit, tramitació ordinària, convocant la seva
licitació, i el Plec de Bases econòmic administratives i el Plec de Bases
Tècniques que regiran el contracte.
Es va publicar al Perfil del contractant l’anunci de licitació, assenyalant el dia
7 de desembre de 2018 com a data límit per a la presentació de les ofertes
de la Fase I del Concurs de Projectes.
A la Junta de Govern de 3 de desembre de 2018 es desestima i arxiva el
procediment de contractació aprovat per la Junta de Govern Local de data 9

de novembre de 2018, per haver-se detectat errors en algunes clàusules del
Plec de Bases econòmic administratives.
Preguem ens expliquin quin són els errors comesos en les clàusules.
Respon el Regidor de l’Àrea, Sr. Francesc Guisset, que com ha llegit, per acord
de Junta de Govern Local es va aprovar el 9-11-2018, es va publicar i
assenyalava el 7 de desembre com a límit per presentar ofertes. Un cop
publicat, per part del COAC, Col.legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya, se’ls va
fer arribar l’apreciació que en el plec de clàusules no es garantia del tot
l’anonimat del licitadors; hi ha dos sobres, un que identifica o conté la
declaració responsable de la persona que participa; i després el sobre 2 on hi
ha l’esbós del projecte o idea que es vol desenvolupar en avantprojecte i el
posterior projecte bàsic i executiu. A fi de garantir aquest anonimat se’ls va
demanar que fos diferent la persona que custodiés els dos sobres, fins a
l’elecció del guanyador. En la redacció anterior, el sobre 2,on hi ha un esbós de
la idea que es desenvoluparà en avantprojecte i projectes, està garantit amb un
lema, però en el sobre 1 si és el mateix, també s’identificava qui era la persona
que havia fet el projecte. A fi de garantir l’anonimat s’ha fet una nova redacció
en el sentit de separar els custodis dels dos sobres, 1 i 2. En aquest cas, el
sobre 2 el seguirà valorant el Jurat, on està el Secretari, l’Arquitecte municipal i
altres arquitectes escollits per el COAC, i el sobre 1 el custodiarà la Cap de
contractació, que garantirà aquesta separació entre els 2 sobres. Només quan
es triï el guanyador o proposta que poden passar a la següent fase, es dirà quin
són o fins al punt d’anonimat que es determini.
Es tracta de qüestió tècnica que va semblar positiu esmenar i per això s’ha
tornat a publicar amb nova redacció i en JGL del 21-12-2018 es va aprovar
novament, està publicat i la data límit per presentar totes les propostes és el 6
de febrer de 2019, aquest dimecres.
El Sr. Cusí diu que simplement és per garantir l’anonimat de les idees i
pregunta si això fou un error detectat dins de l’Ajuntament, per una denúncia
del propi COAC o d’alguna de les empreses licitants.
El Sr. Guisset diu que no és un error, simplement una garantia addicional que
va fer arribat el COAC per garantir el 100% aquests projectes als diferents
concursant i proposaven fer aquesta distinció dels custodis del sobre 1 i 2,
l’equip de govern ho va analitzar i perquè no, va donar aquesta garantia
addicional, es va fer el nou redactat més precís, es torna a publicar i s’ha
endarrerit un mes però no es tracta d’un error, sinó de garantia addicional per
respectar els projectes i les idees.

8.- Pregunta que realitza el regidor Guillem Cusí:
Davant la moratòria de la Generalitat, pel que es prohibirà la construcció a
500m del litoral durant un any, que suspendrà temporalment les llicències
de construcció, entenem que no hi haurà noves llicències i que quedaran
suspeses les llicencies que estan en tràmit. Tanmateix, preguem ens

informin de quines llicències han quedat suspeses per la moratòria de la
Comissió d’Urbanisme en tot el litoral llançanenc i en concret dels sectors
Roses-2, Fener i Cap de Ras. I, quines llicències no es veuen afectades per
la moratòria i què suposen a nivell urbanístic?
L’Alcalde contesta que les llicències que es veuen afectades són totes les que
no estaven aprovades definitivament, les que estaven en tràmit queden en
suspens i qualsevol Pla urbanístic que afectes aquestes tres, el Sr. Cusí ha
posat tres però que al final són cinc zones, quedaran en suspens a veure
finalment durant els mesos vinents, com a màxim poden ser un any, quines
realment es desclassificaran o quines podran continuar la seva vigència i la
tramitació. Ara, dins aquests àmbits, totes les llicències concedides i la relació
ara no la porta, estan en els acords de JGL fins a la setmana passada quan es
va publica en el DOGC, es respectaran, evidentment no hi ha conflicte en els
àmbits en qüestió. Com que es va publicar en el DOGC i hi ha un link en el web
del Departament de Territori i Sostenibilitat, tothom pot accedir-hi i podrien
tenir-lo però se’ls ha fet còpia del Decret i dels plànols dels àmbits on aquest
marró clar són els àmbits afectats, el Roses 2, Super Fener i Cau del Llop,
zona alta de Cap Ras i Grifeu, i la zona que enllaça Cau del Llop, part de La
Farella i algunes concretes dins els àmbits que no estan edificats i es vol
mantenir la preservació de moment fins saber si es pot desclassificar o no.
L’Alcalde fa arribar als grups d’ERC-AM i APL la documentació referida.
El Sr. Cusí li agraeix i diu que atès que la notícia acaba de sortir, ahir el
Conseller deia que ampliava la moratòria i es publicaria el 13 de febrer, si hi ha
canvi demana que se’ls informi de seguida que se sàpiga la resolució de
l’ampliació o moratòria.
L’Alcalde diu que la setmana que ve, en la Comissió d’Urbanisme aprovaran
alguns llocs que no estaven en aquesta primera moratòria, Llançà aparentment
no es veurà més afectada, sí d’altres municipis, i ja una vegada es tingui molt
clar les figures urbanístiques que queden en suspens, miraran abans de les
vacances de l’estiu tenir-ho, hi ha la pressió del contrapès, d’una banda els
promotors també han vingut molts als ajuntament per saber com està la
situació i el compromís del govern és que tant per als ajuntaments com per als
promotors intentar tenir-ho enllestit el més ràpid possible; el Conseller a
Torroella va dir que es faria una reserva de diners, perquè unes zones s’hauran
de desclassificar amb la indemnització pertinent, algunes es podran salvar
sense indemnitzacions, d’altres s’haurà de pagar els promotors, cal acord amb
el preu, es pot acabar anant a litigis i la voluntat és tenir-ho tot enllestit.
9.- Pregunta que realitza el regidor Guillem Cusí:
L’adjudicació del contracte d’obres de “Reurbanització del Carrer Nicolás
Salmerón”, a favor d’ Hier Cons Empordà, S.L. pel preu de 216.590 € IVA
inclòs, dista molt del pressupost de licitació IVA inclòs de 309.551,01 €.
Creu aquest govern justificada l’oferta i que l’empresa adjudicatària podrà
realitzar les obres sense problemes ni costos sobrevinguts?

Contesta el Regidor de l’Àrea, Sr. Francesc Guisset, que els plecs de clàusules
tècniques estableixen aquesta possibilitat de fer una rebaixa en el preu, per
això és l’esperit de la contractació pública, dins els criteris puntuals per
determinar quin és el participant que se li ha d’adjudicar la millor oferta, es va
valorar el preu que permet fins a un límit de baixa a un 30%, més enllà es
considera que seria baixa temerària però estan dins els límits que tècnicament
són permissibles; es va valorar la garantia que es dóna la Llei, un any des de la
realització de l’obra, i es poden ampliar les garanties. I una altra cosa que es
valora el termini d’execució de les obres. A a la vista dels tres criteris
puntuables, la millor oferta com ha indicat el Sr. Cusí fou Hier Cons Empordà,
que ha permès un estalvi a les arques municipals de 92.961,01 € .
Afegeix que podrà realitzar les obres sense costos sobrevinguts. Forma part del
risc empresarial, si ha pogut fer aquesta oferta, amb una anàlisi de costos, és
que l’empresa considera que pot afrontar amb els terminis i les garanties que
ha ofertat per a l’execució total de l’obra.
El Sr. Cusí diu que no fa la pregunta en el sentit del que pugui estalviar-se per
a les arques municipals, que sempre que hi és, millor, sinó que tot i el risc que
corre l’empresa al fer la baixa del preu de licitació, qualsevol persona sense
gaires coneixements en aquest àmbit, pot veure que empreses conegudes que
han treballat en moltes obres de Llançà, Xavier Alsina, 1,5% per sota del preu
de licitació; una altra com Rubau Tarrés, un 19% i la resta es mouen entre el 5 i
el 20%. El seu grup ha fet els seus càlculs i els agradaria que corroboressin si
concorren en baixa temerària aquesta empresa, o baixa desproporcionada o
anormal; més que res perquè no volen que pugui haver cap problema a l’hora
d’executar les obres en tant que creuen que, sense saber si és temerari o no,
creuen anormal aquesta baixada tan important del preu, els seus càlculs són
del 29,97%, la seva preocupació és que no es pugui fer front com ha passat en
altres llocs, amb empreses que ajustant tant amb el risc d’incórrer en baixa
temerària i les obres es veien afectades per sobrecostos o altres coses que
poden sorgir en el transcurs de l’obra. Demanen informe tecnicojurídic que
confirmi que no es concorre en baixa temerària i un altre informe a l’empresa
adjudicatària que detalli si realment podrà fer front a la proposta feta amb el
preu que han guanyat el concurs, teòricament legal, però que temen puguin
incórrer en baixa temerària, pel fet de ser una baixa anormal del 30% gairebé
90.000 € dels 300.000 de preu de licitació.
Intervé el Sr. Guisset manifestant que com bé li ha dit l’Alcalde, quan va ser-ho
durant un any i mig, algun expedient de contractació sap com funciona i abans
de publicar una contractació pública, l’equip de govern decideix quina obra s’ha
de realitzar i per part del tècnic es redacta memòria i en base a uns càlculs, són
uns criteris absolutament tècnics. Ell no sap quin càlculs ha fet el Sr. Cusí però
ell que no és tècnic, evidentment responen a criteris purament tècnics de
construcció. El nostre Arquitecte municipal diu que l’execució d’aquesta obra
valdria 309.551,01€ i en el plec de condicions es transcriu l’informe que fa

l’Arquitecte municipal, i l’empresa podria baixa fins el 30 % i si es fa la divisió,
just està en el límit del 30% que l’empresa ha pogut posar, perquè considera
que ho pot fer i els nostres tècnics ho han informat. No sap com el Sr. Cusí
s’atreveix a dir que són anormals quan hi ha tècnics que ho referenden i unes
empreses que amb una anàlisi de costos consideren que poden fer aquesta
oferta, si en aquesta oferta pública poden aplicar la baixa del 30% doncs
benvinguda sigui i ho hauríem de celebrar entre tots, oposició i govern, per
l’estalvi de 90.000 € a les arques municipals; és com quan un particular el
contacta una companyia de telefonia per oferir-li una oferta i no se li pregunta
si realment pot fer aquesta oferta, doncs igual amb la contractació pública, no li
vulgui re buscar res més. Obeeix a criteris estrictament tècnics, no es pot
requerir a l’empresa per estar seguir si podran complir, si han fet l’oferta,
presenten pliques i han presentat aquesta oferta, és perquè la poden fer.
El Sr. Cusí replica que no té formació en aquest sentit però sí que el seu grup
té assessorament en molts àmbits per tal de rebatre qualsevol situació que es
pot donar com ara aquesta. Estan posant a la taula, no un retrec cap al govern
ni cap als tècnics municipals, ni volen discutir la seva professionalitat ans al
contrari, simplement han fet la feina de fiscalització del que s’està fent i
entenien des del seu punt de vista no tècnic, que els suposava una anormalitat
el fet que hi hagués 90.000 € de diferència entre la proposta de licitació i la de
l’empresa guanyadora i per això ho varen demanar als assessor i tècnics
d’ERC perquè miressin que no hi hagués cap error. Ells no volen aturar l’obra
ni fer que l’Ajuntament perdi estalviar-se diners, al revés ho fan en el sentit que
l’Ajuntament no tingui cap problema i estalviar algun disgust quan s’executi
l’obra; demanen l’informe per revisar que no hi hagi cap error que podria ser
humanament probable aquí o en altre cas. I no discuteix la professionalitat dels
tècnics i no vol parlar de la comparació que ha fet sobre contractar telefonia
amb la contractació pública, està barrejant una cosa que no té res a veure amb
l’altra. Es referma al que ha dit que creuen que pot haver anormalitat o algun
error pel fet que el 30 % al seu entendre i dels seus tècnics, podria arribar a
incórrer en baixa temerària o una baixa anormal, entre el preu de licitació i el de
l’empresa guanyadora del concurs. Volen que es corrobori que és correcte el
que s’ha fet i si és així felicitats.
El Sr. Guisset conclou que no parla de retrets i que Esquerra poden fer la
fiscalització escaient, li diu que les bases han estat publicades i ja deien que
permetien el 30% i durant l’exposició pública, ni el Sr. Cusí ni el seu equip
assessor tecnicojurídic no han dit res; no és ara en el moment que s’ha
adjudicat que vingui a dir que pot ser temerari o deixar de ser-ho, són tot criteris
tècnics i s’ha disposat de temps per haver impugnat o qüestionat les bases
tècniques que es varen publicar.
10.- Prec que realitza el regidor Guillem Cusí:

La parcel·la situada a l’Av. Pau Casals 19-21 presenta un estat pèssim no
només en el seu interior, el qual s’usa com a aparcament, sinó que la tanca
que delimita la parcel·la suposa un perill per als vianants degut al seu mal
estat. Preguem que l’ajuntament emprengui les mesures adients per a
reclamar a la propietat que esmeni les problemàtiques anteriorment
descrites.
Respon el Regidor de l’Àrea, Sr. Francesc Guisset, que li agraeix i recullen el
seu prec, es fan càrrec de la situació de la finca, és privada i es farà anar el
tècnic per valorar l’estat que denuncia, es contactarà amb el propietari per
procedir a l’arranjament d’aquesta tanca en mal estat i que pot posar en perill
els vianants.
El Sr. Cusí afegeix que dins la parcel.la hi ha un tancat amb una sèrie de
material d’obra i altre, que també està en mal estat i incorre en perill per a
mainada que hi pugui jugar; si es procedeix a reclamar a la propietat perquè
arrangi la tanca que és el més urgent, en el lateral de la tanca, s’hi posi un
contenidor, ja que hi ha àrees completes a pocs metres, potser seria bo
reubicar els contenidors quan hi ha àrees completes properes amb paper,
vidre, i que en quedin dos de rebuig allà sense cap sentit.

11.- Prec que realitza el regidor Guillem Cusí:
El proper dia 16 de febrer es celebra una nova edició de l’Street Food
Winter. El mateix dia 16 i coincidint en horaris, la companyia local de teatre I
per què no? estrenen la seva nova obra “La Gran Bellesa”. Preguem ens
raonin el motiu de la contraprogramació d’aquests dos esdeveniments.
La Regidora de Cultura, Sra. Sònia Sarola, contesta que no creu que sigui una
contraprogramació. L’ Street food es fa a partir de les 19:00 hores i fins
passada la mitjanit; la funció es fa a les 21:00 hores, creu que es pot anar a
una cosa i una altra, la companyia dels “I perquè no?”, ja havien programat una
funció per a l’endemà i l’Àrea de Cultura els ha ofert que facin una
representació l’estiu.
El Sr. Cusí diu que qualsevol obra de teatre, encara que hi hagi dues
representacions, dies diferents o hores, normalment l’estrena és la que hauria
d’agafar més rellevància a nivell de públic, intentar atreure’ns més; per molt que
es pugui fer tot, només faltaria, fer les tapes i anar al teatre i després tornar a
l’street food, no és normal que amb tant d’espai lliure aquest trimestre. Mirar
que no coincidissin ni dia i hores, és la seva opinió del grup, per a ells és una
contraprogramació que es podia haver estalviat, per exemple que estrenessin
l’obra altre cap de setmana, ja que entenen que l’street food ja estava tancat i
no fer coincidir dos esdeveniment de rellevància com una obra de teatre que
estrena la companyia I perquè no? , amb bona repercussió; amb l’street food
que també atrau molta gent, uns poden optar per una cosa o altra o per les
dues, malauradament el seu grup entenen que no serà així.

12.- Prec que realitza el regidor Guillem Cusí:
Davant la denúncia del SAP-PL sindicat de la Policia Municipal de Llançà,
preguem que el regidor delegat d’Interior doni les explicacions pertinents
envers el cas, sobre les accions que s’han dut a terme i faci una valoració
de la situació actual envers el cos municipal de policia.
Respon el Regidor de l’Àrea, Sr. Francesc Guisset, dient en primer lloc que vol
destacar que el SAP no té representació sindical a l’Ajuntament de Llançà, no
obstant això, li fa saber que, la representació sindical la tenen UGT i CCOO;
abans de la denúncia ell ja havia contactat amb els representants sindicals de
la Policia i les mancances o presumptes mancances, ja en tenien coneixement,
ja fa anys que són qüestions que cal millorar a la Policia Local de Llançà. Per
això l’equip de govern està invertint en la Policia Local des dels anys 2017 i
2018 per anar modernitzant i professionalitzar el cos, i d’altra banda sobre la
Comissaria, hi ha anat el tècnic municipal a prendre mides i reforçar amb portes
de seguretat i altre mesures perquè persones detingudes no puguin caure per
l’escala i altres mesures que evitin furts i robatoris dins la Comissaria. Si vol el
Sr. Cusí li pot detallar.
El Sr. Cusí demana que se li passin per escrit i diu que s’ha referit de
presumptes mancances que fa anys es donen. Deixant de banda el tema
estrictament laboral, i aprofita per celebrar que s’hagi convocat la Mesa de
Negociació col.lectiva, que és on el seu grup considera que s’ha de tractar amb
la resta de personal, hi ha coses que no pot dir que són de fa anys o
mancances, i que si fa mesos es va reunir amb representants sindicals, entén
que són vàlids com a plataforma per denunciar qualsevol anomalia que hi hagi.
Retornant al fil, afegeix que les mancances que la Policia va posar sobre la
palestra ho són, no només insignificants pel cost però molt importants pel que
fa al que són en sí. No creuen que sigui oportú no poder tenir durant setmanes
una grua municipal funcionant, els Agents vagin sense les PDAs que
necessiten per la feina del dia a dia, fins al punt que alguns utilitzen el seu
mòbil particular, descarregant-se una aplicació per fer feines com posar
sancions a vehicles mal estacionats, o que les impressores de la dependència
policial no funcionin o no tinguin ni un alcoholímetre, tenint en compte que la
Policia Local fa feines de seguretat ciutadana i alguns dels elements que ha
descrit són més que necessaris per aquestes feines. Si la Policia ha de fer un
atestat i si ho és per alcoholèmia, és difícil; si no tenen el material adequat com
una simple PDA, desconeix el cost, però si no la tenen, s’obstaculitzen les
feines no només de seguretat sinó també les de simple ordre públic, com
sancionar un vehicle mal estacionat. D’altra banda voldria denunciar el fet que
quan un Regidor d’ERC, junt amb el seu portaveu, junt amb el Regidor d’APL
varen fer la petició de Ple que se’ls va denegar, potser amb defecte de forma i
legalitat, però els sobta que no se celebrés, es podia dialogar veure quines són
les mancances, veure què havia fet l’Ajuntament, o bé amb una Junta de
Portaveus o una Comissió o una simple trucada, però el que després troben

greu és que a les preguntes del Sr. Grande en el Ple de desembre, el Sr.
Guisset contestés literalment, “l’Ajuntament no té cap problema amb la Policia
ni aquesta a la inversa”. Això xoca i es contradiu amb el que ara diu, o menteix
ara o va mentir aleshores.
El Sr. Guisset replica que tot i l’advertiment de l’Alcalde que les preguntes s’han
de presentar escrites, ha fet una bateria que mirarà de contestar. Ell quan va
sentir el Sr. Cusí a la televisió, per a la qual cosa té molta facilitat, ell va dir
carai la Policia Local li falta de tot i no fa la seva feina, totalment ociosa sense
PDAs i res, Llançà és la ciutat sense llei, tothom pot fer el que vol i a ningú no
se li posa cap multa. Demana al Sr. Cusí si no va arribar a la conclusió de que
alguna cosa falla. Les PDAs funcionen i els Policies Locals fan la seva feina de
control i seguretat ciutadana, regulació de trànsit, etc. Ell no sap a què ve el
que el Sr. Cusí va dir a la televisió i que els falta de tot i que és impossible fer la
seva feina.
Quant a la grua municipal, en l’exercici 2019 es preveu adquirir-ne una i li
pregunta si està al corrent, la grua ja està solucionada; l’alcoholímetre, en la
feina de fiscalització suposa que ha llegit l’acta de la Junta de Govern de 28-12019 on es deia que s’aprovaven els convenis marc amb els MMEE on hi ha la
cessió d’alcoholímetre per prevenir delictes contra la seguretat del trànsit. No
sap què és el que el Sr. Cusí fiscalitza o d’on treu la informació i que l’ha de
contrastar. I al que ha dit que el SAP pot denunciar, també deixa en mol mal
lloc els representants sindicals de l’Ajuntament, li pregunta si vol dir que no han
fet la seva feina i fer saber aquestes suposades deficiències, doncs sí que ho
han fet. I l’equip de govern ha iniciat una sèrie de millores per professionalitzar,
modernitzar i superar aquestes mancances, no han estat quiets, li detalla què
s’ha adquirit i està en funcionament:
- Creació de l’Oficina Tècnica
- Una tablet per gestionar serveis des del cotxe patrulla i poder gestionar
el Drag Alert.
- Nova uniformitat 2018 per a tots els agents
- Noves fundes d’armilles antibales.
- Uniformitat de gala per a tots els agents
- Tres noves emissores tipus “Rescat”.
- Programes informàtics amb l’aplicatiu DRAG a tots els ordinadors, es
tracta d’un sistema informàtic que ha representat el pas de fer-ho tot en
paper i a mà, a fer-ho tot informatitzat.
- Mesures de seguretat: adquisició quatre pistoles de pebre marxa Piexon
amb què s’ha dotat tots els Agents.
- Armilles antibales per als Agents interins.
- S’ha signat un conveni, al que ha fet referència, com cada any per
obtenir/disposar d’un alcoholímetre del Servei Català de Trànsit.
- Equips de protecció antidisturbis: sis cascos, sis escuts, sis defenses
llargues i sis passamuntanyes.
- Cinc tanques de protecció civil.
- Anoracs de Policia.
- Un PC nou i un monitor gran d’ordinador.

- Dos desfibril.ladors.
I dins les millores previstes per al 2019, d’acord amb converses amb
representants sindicals, li diu que seran les següents:
- Obres de millora en mesures de seguretat a les Oficines de la Prefectura
de la Policia Local, ja hi ha anat el tècnic municipal.
- La incorporació d’un/a auxiliar administratiu/va ja treballa a les Oficines
policials
- Un telèfon nou per a la patrulla de servei.
- Una grua totalment equipada, ara ja està fent-se les bases per a la seva
contractació
- Càmeres de videovigilància i una sala de control, ja ve de l’exercici
anterior.
- Encarregats quatre telèfons mòbils Android i quatre impressores d’última
generació per tal de fer-les servir com a PDA’s.
- Dotacions amb la convocatòria de dues places de nou ingrés encara
s’ha de concretar amb la Prefectura.
- Una destructora de documents.
- Encàrrec de la Uniformitat de gala dels nous Agents que estan a l’Escola
de Policia.
- Fundes de pistola per a la uniformitat de gala de tots els Agents.
El Sr. Guisset conclou que és el pressupostat per les mesures de seguretat que
li han traslladat per part de la Policia Local, no han estat parats.
El Sr. Cusí indica que ha entès que el concurs de la grua està marxa.
El Sr. Guisset li diu que estan redactant-ne les bases.
El Sr. Cusí ho celebra i diu que espera que no caigui com el projecte de la
Comissaria, que va ser amb els pressupostos; i sobre la Junta del 28 de gener
encara no la tenen i des de que no hi ha alcoholímetre, s’aprova el conveni i
arribin atenir-lo, quant de temps ha de passar. Afegeix que sí que fiscalitzen,
només faltaria, i per això demanaven celebrar un Ple extraordinari, per poder
debatre i no haver d’arribar a aquest punt i la situació en què estan en data
d’avui, si li diu que s’inventa coses a la televisió, només va dir el que va dir-se
l’11 de desembre i el que li han comentat Agents de la Policia i que just després
de demanar el Ple extraordinari, per veure si el govern si s’assentava a
comentar amb l’oposició, van anar amb els representants del sindicats i algun
altre agent que varen corroborar el que aquí s’està parlant, i ara que el Sr.
Guisset l’ha tractat d’irresponsable per parlar amb la premsa, ara de mentiders,
li diu que controli les seves paraules que se li poden girar en contra. I espera
que el Sr. Guisset li passi per escrit tot el que ha detallat, ja que farà el
seguiment i fiscalització, i matisa que aquesta situació arribi a premsa és
perquè hi ha un rerefons, quan el Sr. Grande li va preguntar ho va negar, i és a
l’acta que acabem d’aprovar en aquest Ple d’avui, per la qual cosa, o menteix
ara o aleshores, la qüestió és que la seva forma de treballar està fent que això
no funcioni.
El Sr. Guisset diu que ell no ha mentit, quan es parla de problema es tracta
sense solució, i aquesta problemàtica estava abordada per la seva Regidoria i

tenen dotacions pressupostàries suficients per atendre-les; de problemàtica
cap, és quan hi ha enrocament de les dues part i cap no vol cedir, el govern és
conscient que cal millorar la Policia Local i ho faran amb la despesa que calgui,
quant a l’alcoholímetre es renova cada any amb els convenis de col.laboració i
si una patrulla constata que hi ha una persona conduint sota els efectes de
l’alcohol evidentment no la deixaran marxar si la simptomatologia dóna positiva
a la manca de l’alcoholímetre, la Patrulla requerirà la presència dels MMEE i,
informa que des de Prefectura s’han fet 14 Protocols d’actuació dels Agents i
com afrontar aquestes actuacions, amb els MMEE instruiran les diligències a
les persones per delictes contra la seguretat de trànsit.
Pel que fa a la Comissaria ja va explicar-ho en el darrer Ple, hi havia dotació
pressupostària per a la Comissaria però està perfilant-se la seva ubicació i
aquest tema ja l’ ha tractat amb Prefectura i ell mateix ha visitat altres
comissaries, per veure quin tipus seria necessari per a Llançà, es disposa de
reserva en els pressupostos de 2019 per fer front a la necessitat d’adequar la
Prefectura actual; i quant al Ple extraordinari demanat, l’Alcalde ja els va els
motius pels quals no es convocava. No era matèria pròpiament de Ple, són
qüestions que afecten la seguretat i integritat dels Agents i forma part de la
seguretat del municipi i per això els tracta d’irresponsables que ho fessin públic,
és conscient del que està dient; són qüestions que s’ha de tractar en Meses de
Negociació general, per això se’l va convidar l’altre dia, i en aquests espai s’han
de solucionar aquests temes i no airejar-les, publicar-les, magnificar-les, per
atacar i utilitzar-ho com a eina contra l’equip de govern, es tracta que la Policia
disposi dels mitjans adequats i vetllar per la seguretat del poble i no tractar
aquest tema com a electoralisme pur i dur a tres mesos de les eleccions
municipals. Si l’oposició vol saber el rerefons, han fet el primer pas, venir a la
Mesa de Negociació general on es tracten les qüestions que el preocupen.
El Sr. Cusí replica que si s’airegen les coses és perquè puden i a la Mesa de
Negociació es parla del tema laboral i no en el Ple com se’ls va respondre a la
petició del Ple, i allà ho traslladaran com ho faran també els representants del
cos de la Policia municipal i altres problemes de la resta de treballadors i
funcionaris públics de l’Ajuntament. Conclou que de les obres de millora en les
actuals dependències vol saber com, quan i quin cost tindran i en què
consistiran, ja que si s’ha de fer una nova comissaria, quina necessitat hi haurà
de fer certes obres i aquestes obres si realment, perquè no saben valorar ara
mateix, s’han de dur a terme, poden esperar o no, volen que es resolguin
incògnites que queden sobre la taula.
El Sr. Guisset li diu que s’acaba de respondre a la pregunta, ja que ha dit “Com
que no ho sabem”, doncs per això es va fer l’expedient de modificació de crèdit,
totes les despeses s’han d’executar abans del 31de desembre i com que estem
amb aquestes preguntes, com les que acaba de fer, per això es va fer la
modificació de crèdit, a l’expectativa d’acabar de perfilar com ha de ser la
Comissari i avaluar el cost de totes les millores per adequar l’actual Prefectura,
ho veu com no han improvisat tal i com el Sr. Cusí va dir en el Ple d’aprovació
de la modificació de crèdit.

El Sr. Cusí li diu que aquesta és l’excusa que el Sr. Guisset posa per la qual es
va fer la modificació de crèdit que contenia el canvi de partida del projecte de la
Comissaria. És la realitat del Sr. Guisset.
Registre d’Entrada núm. 883/2019
El Sr Claudio Grande, representant del Grup Municipal d'APL, presenta les
següents preguntes al Ple ordinari del 04/02/2019 a l'Ajuntament de Llançà.
1.- Ens poden dir quin ha sigut el cost total de la carpa?
Contesta la Regidora de l’Àrea de Cultura, Sra. Sònia Sarola, que un total de
18.089,50 € IVA inclòs.
2.- Ens pot explicar el Sr. Guisset per que va mentir al darrer Ple a la pregunta
d´APL vers els problemes de la Policia Local?
El Sr. Grande indica que ja l’ha respost però li demana al Sr. Guisset que li
digui personalment.
El Sr. Guisset contesta que porta molts anys d’advocat i és la primera vegada
que en un Ple se li diu que ha mentit, demana al Sr. Grande si sap on està ja
que ell està en un Ple consistorial on no es vénen a dir mentides, suposa que el
Sr. Grande ve a fer-lo perdre el temps i ell no li vol fer perdre al Sr. Grande.
Mentir és una acusació molt greu que fa un Regidor a l’altre i evidentment ha
de concretar on està la mentida, no sap si ha tingut ocasió de llegir-se i
reflexionar el que ell va dir en l’anterior Ple.
El Sr. Grande llegeix literalment “L’Ajuntament no té cap problema amb la
Policia, ni aquesta a la inversa”.
El Sr. Guisset manifesta que no n’hi ha cap problema per la senzilla raó que
totes les reivindicacions i peticions s’han canalitzat en Mesa General de
Negociació i s’estan atenent, per tant, com també ha dit al Sr. Cusí, no hi ha un
enrocament i amb els treballadors de la Policia, hi ha una consciència de voler
seguir solucionant les millores i adequacions de la seva comissaria; si el Sr.
Grande continua llegint la pregunta, el Sr. Grande fa amb un treball de la seva
exposició, que ha sentit queixes pel carrer, li pregunta si es pot anar a un Ple
municipal dient que ha sentit queixes pel carrer, que ha vist algun vídeo de la
Comissaria; li diu si en un Ple es pot acusar un Regidor dient-li que menteix;
pregunta si a ell en la Mesa General se li va donar la possibilitat de veure el
suposat vídeo, o les queixes pel carrer. A l’Ajuntament hi ha una representació
sindical i és aquesta qui l’ha d’anar a veure i dir-li hi ha això i això.
El Sr. Grande pregunta si no hi havia anat mai.
El Sr. Guisset respon afirmativament, que li està dient que sí, abans de la
denuncia ell s’havia reunit amb representant sindicals i se’ls va dir i aquest és el

compromís, no us preocupeu que en l’exercici 2019 i ha detallat anteriorment
les inversions programades, aniran solucionant les deficiències i per això quan
se li va fer la pregunta, se li va dir que no, perquè ja estava acordat tot això,
altra cosa és que hi hagi un rerefons de condicions econòmiques. I això es
tractarà en la Mesa de Negociació General. Hi ha una pressió per part del
sindicat SAP perquè el Regidor cedeixi a una negació sectorial i el govern es va
tractar amb tots els treballadors municipals que qualsevol revisió o millora de
les condicions salarials dels treballadors es faria en Mesa de Negociació
General i no sectorial, i aquest és el rerefons econòmic que hi ha darrera
aquesta problemàtica que fa anys que ve i que ara s’ha dinamitat per aquesta
pressió mediàtica que s’ha exercit per part dels representants o sindicat en
concret, però no té a veure amb falta de mesures de seguretat, que ja està
canalitzat, pressupostat i totalment compromès per l’equip de govern tirar-ho
endavant. Quan se li pregunta si ha mentit, insisteix que no, perquè si el Sr.
Grande es prepara les preguntes del Ple i es llegeix l’acta, si després li demana
si hi ha el problema, li diu que hi ha reivindicacions de fa temps, no d’ara i que
tot s’ha de tractat en Mesa de Negociació General, es va constituir, hi era el Sr.
Cusí i és el lloc on s’han de solucionar aquestes discrepàncies, per tant ell no
ha mentit.
El Sr. Grande manifesta que si li hagués respost tot això en el Ple anterior,
potser no hagués passat el que va passar. Li sobta que totes aquestes
mesures surtin ara en quatre dies, la grua, l’alcoholímetre...
El Sr. Guisset insisteix que ho va dir en el Ple i que la grua està prevista en el
pressupost de 2019 i aquest es varen informar abans.
El Sr. Grande replica preguntant sobre les inversions de la Comissaria.
El Sr. Guisset manifesta que de les inversions de l’exercici 2018, s’estan
executant durant el 2019 i totes les altres estan en el capítol II.
El Sr. Grande diu que està tot controlat.
El Sr. Guisset diu que varen tenir les reunions amb els sindicats, que parlin
amb ell ja que tenen fil directe.
El Sr. Grande manifesta que al sentir que no hi havia problema amb la Policia
varen entendre que el sindicat de la Policia no s’havia queixat mai.
El Sr. Guisset diu que torna a l’origen, que es tracta d’informació que és
sensible, afecta la seguretat ciutadana, la seguretat dels Agents, amb bon
criteri es diu que són qüestions que es tracten en Mesa de Negociació General
i va considerar prudent no dir les qüestions en un Ple, ja que té les seves
competències, i les que debaten han de ser en Mesa de Negociació i aleshores
ho va respondre, no ha mentit en cap moment, li demana que llegeixi les
respostes a les seves preguntes.
El Sr. Grande li demana que quan li facin una pregunta li contestin a la
pregunta.
El Sr. Guisset respon que torni a llegir l’acta i entendrà la seva resposta.

3. Ens poden dir quantes paneres ha comprat l’ajuntament per Nadal?
Respon la Regidora de l’Àrea, Sra. Sílvia Barris, que en total 140.
El Sr. Grande demana que d’aquestes quantes se n’han regalat a persones que
no són treballadors de l’Ajuntament.
La Sra. Barris indica que en plantilla, 113 i la resta són voluntaris i personal que
està extern, relació externa.
El Sr. Grande pregunta quin criteri se segueix per donar paneres a uns
voluntaris sí i a d’altres no.
La Sra. Barris contesta que no és així el criteri, es reuneix la Junta de Govern,
es mira quins treballadors, el personal externs, quin voluntaris hi ha, s’avisa la
gent i la vénen a recollir.
El Sr. Grande manifesta qui hi haurà algun criteri per regalar aquestes paneres
a gent que no treballa a l’Ajuntament.
La Sra. Barris li diu que per exemple els voluntaris que ho han estat tot l’any,
treballant per al poble.
El Sr. Grande diu que està d’acord, que quan es fan regals d’aquesta manera
es podria fer de manera més públic ja que són amb diners de l’Ajuntament, hi
ha molt voluntaris i només es regalen a uns quants.
La Sra. Barris indica que això és el que diu el portaveu d’APL. I que li digui quin
són els que no en tenen.
El Sr. Grande manifesta que els agradaria disposar del llistat de les paneres
que han regalat, a la gent que no ho són de l’ajuntament.
La Sra. Barris repeteix que hi ha els treballadors, el personal amb contractació
externa i els voluntaris, que pot venir a veure la llista i que si hagués vingut a
buscar la seva panera, ho hagués pogut veure. La tenia a la vista. Hi ha els
voluntaris que ajuden l’Ajuntament tot l’any, no creu que a aquesta gent se li
hagi de dir que no, ja que estan fent una feina per al poble.
El Sr. Grande manifesta que no li discuteix però que s’hauria de donar a tots els
voluntaris.
La Sra. Barris replica que són els que ella coneix i els que tots els Regidors i
Regidores coneixen, i han comptat amb ells sí.
El Sr. Grande pregunta si amb 13 o 14 paneres hi ha per tots els voluntaris de
Llançà.
La Sra. Barris li diu que no busqui el que no hi ha, està parlant del que cada
any es fa aproximadament.
El Sr. Grande indica que l’any 2015 o 2016 no es va fer.
La Sra. Barris diu que es varen fer 124 0 130;
El Sr. Grande diu que no es varen fer a personal no municipal.
La Sra. Barris contesta que era un equip de govern diferent.
El Sr. Grande manifesta que li estranya que la Sra. Barris tragués una pràctica
que era habitual regalar paneres per Nadal a gent de fora i ara s’estigui fent el
mateix.
La Sra. Barris indica que haurien d’anar a buscar els llistats d’aquell any 2015 i
a qui es va donar i a qui no. I es podria parlar, que vingui un dia i que la llista no
la té.

El Sr. Grande insisteix que hi ha voluntaris que no han tingut panera.
La Sra. Barris replica que potser és que no han vingut a buscar-la. En tot cas
s’haurà de parlar.
El Sr. Grande torna a demanar un llistat del voluntaris que se’ls ha regalat
panera.
La Sra. Barris respon afirmativament.
4- Ens poden explicar en què ha innovat l’àrea de Cultura els últims dos anys?
Contesta la Regidora de l’Àrea, Sra. Sònia Sarola, que tornen a convidar les
persones als actes, creant una base de dades de persones interessades en la
cultura; ha fet un logotip de Cultura nou, han creat rolls up que s’instal.len en
tots els actes culturals; la recuperació del Butlletí d’Informació Municipal, la gent
de Llançà es mereix estar informada; es fan multitud de conferències de
diferents temàtiques, es programa teatre variat i de manera continuada, s’ha
canviat el format de l’agenda cultural, s’ha augmentat el número d’exposicions,
s’ha creat el Concurs de cuina, s’ha creat un concurs de puzzles i s’ha creat la
Fira del Formatge.
També diu que han donat suport a iniciatives populars: actes solidaris,
cinefòrum, jocs de Sant Vicenç, etc un munt d’associacions treballen cada dia
per mantenir les tradicions.
Afegeix que s’ha recuperat la Cantada d’Havaneres, l’audició de sardanes a
Sant Silvestre, el Concert de Cobla “Ciutat de Girona” el mes d’agost i l’audició
de sardanes el diumenge de Pasqua a la Plaça Major.

5. L´equip de govern coneixia la problemàtica del parc de bombers?
El Sr. Grande afegeix que ja se n’ha parlat i vol dir que ara està solucionat, si
no es podia haver solucionat abans.
Contesta l’Alcalde que de ben segur, que ja ha manifestat que aquesta és una
reivindicació a nivell general a tot el país, que afecta a molts de parcs, i quan es
va fer la primera mesura per part dels Bombers, no es va fer la previsió per part
dels propis comandaments de quins parcs afectava, a partir de la base que
qualsevol parc ha de tenir un mínim de tres efectius i per tant a Llançà, hi havia
només torna d’1 o de 2 i hagueren de tancar. Ell ja ho ha explicat, que després
es va mirar quines eren les prioritats i Llançà ho estava, no es tornarà a tancar,
fou una manca de previsió. Darrera i ha reivindicació laboral legítima i va
comportar distorsions.
Intervé el Sr. Cusí manifesta que per al.lusions i ha esperat a la fi de la
intervenció del Sr. Grande, vol aprofitar l’avinentesa per la problemàtica de la
Policia i reafirmen el que ha dit el Sr. Grande i que consideren que sí, el Sr.
Guisset ha mentit en Ple i per això i per la seva inoperància i incompetència,
demanen la seva dimissió.

L’Alcalde indica que, en tot cas, és el criteri de l’oposició.
I sense cap més altre assumpte a tractar, s’aixeca la sessió a dos quarts de
nou del vespre, de la qual s’estén la present acta que, després de llegida i
aprovada, signen electrònicament l’Alcalde i el Secretari mitjançant certificació
que consta a l’expedient.

