Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PL/2020/1

Ple municipal

Ordinària

Data

6 / de febrer / 2020

Durada

Des de les 19:00 fins a les 21:40 hores

Lloc

Sala de Plens

Presidida per

Francesc Guisset i Lagresa

Secretari

Carles Fita i Alegre

Nom i Cognoms

Assisteix

Claudio Grande Hernández

SÍ

Elsa Rodríguez Castaño

SÍ

Guillem Cusí Batlle

SÍ

Juanjo Serrán Báez

SÍ

Maria Solé Serradell

SÍ

Neus Ferré i Casao

SÍ

Núria Escarpanter i Olivet

SÍ

Simon Calsina Comorera

SÍ

Sílvia Barris Roca

SÍ

Sònia Sarola Vila

SÍ

Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President
obre la sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en
l’ordre del dia

Codi Validació: 37LM2RXX667QSSLGLH3MXD7SJ | Verificació: https://llanca.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 35

Tipus de convocatòria

Número: 2020-0001 Data: 04/05/2020

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DEL PLE

Francesc Guisset i Lagresa (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 04/05/2020
HASH: 7acd15eded20ff6f6d60a4ce3c670bd5

Carles Fita i Alegre (1 de 2)
Secretari General
Data Signatura: 04/05/2020
HASH: c6c8b4b890eec2123365dc3ae52cdaac

ACTA

A) PART RESOLUTIVA

Aprovació de l'acta de la sessió anterior, de data 19-12-2019
Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, celebrada el dia 19 de
desembre de 2019, que ha estat tramesa junt amb la convocatòria, s'aprova
per unanimitat, sense esmenes.

1.1 ALCALDIA-Expedient 98/2020. Proposta contra la privatització del Registre
Civil de Llançà
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA DEL PLE

Fa ús de la paraula el Sr. Guillem Cusí, portaveu del grup municipal
d’Esquerra Republicana de Llançà, dient que pel que fa a l’acta anterior, la
seva impressió és que consta d’unes 40 pàgines i repeteixen pel que fa a les
gravacions dels Plens, que siguin públics i es transmetin. Pel funcionari que
redacta escoltant hores les gravacions d’audio, és un prec avançat abans dels
precs i preguntes, ho diuen molt sovint, creuen que és molt necessari i avui
n’és un exemple.
Pel que fa l’acta anterior, aproven l’acta.
El Sr. Grande també manifesta aprovar l ‘acta anterior.

Número: 2020-0001 Data: 04/05/2020

Favorable

L'Alcalde llegeix el text del dictamen.

El Registre Civil es va crear l’any 1870 com a conseqüència de la revolució de
1868 que va portar la I República amb el seu laïcisme, separant l’Església de
l’Estat, fins llavors era només l’Església qui inscrivia els naixements.
El Govern espanyol està tramitant un avantprojecte de llei per privatitzar el
Registre Civil, i traspassar aquesta competència als registradors de la
propietat. Cal recordar que els registradors han vist disminuir els seus
ingressos amb la finalitat de la bombolla immobiliària, i que el propi Mariano
Rajoy és registrador de la propietat.
Les administracions públiques, central i autonòmiques han invertit en els
últims anys centenars de milions d’euros per informatitzar el Registre Civil,
diners que s’hauran regalat o dilapidat amb aquesta privatització.
Aquesta privatització suposarà per a la ciutadania greus perjudicis:
Hauran de pagar per serveis que fins avui eren gratuïts: inscripcions de noces,
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Per unanimitat, s'aprova:

naixements, defuncions, etc. Es crea un nou copagament o re pagament de
serveis ja prestats.
Hauran de desplaçar-se per obtenir un servei que fins ara es prestava en el
seu municipi. En la majoria de municipis no existeix Registre de la Propietat, i
caldrà desplaçar-se a aquell municipi que ho tingui per poder realitzar tràmits
imprescindibles per a la vida de qualsevol.
A més aquesta privatització suposarà la desaparició de la immensa majoria
dels jutjats de pau, en privar-los de la seva principal funció, amb la
conseqüent pèrdua d’ocupació pública i de serveis de proximitat.
Per tot això, aquest Ple de l'Ajuntament

Tercer.- L’Ajuntament de Llançà insta al Govern Central a la retirada de
l’avantprojecte de llei del Ministeri de Justícia que preveu la privatització del
Registre Civil i impulsarà la desaparició dels jutjats de pau.
Quart.- Donar trasllat d’aquests acords al Govern Central, al Govern de la
Generalitat i als diferents Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats.”

1.1 ALCALDIA Expedient 262/2020. Nomenament de representants en el nou
CILMA
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
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Segon.- L’Ajuntament de Llançà dona suport i valora la necessitat que els
jutjats de pau continuïn prestant els seus serveis de forma directa, sense
veure disminuïts els seus recursos i competències, i insta a la societat i al
Govern Regional a la defensa del Registre Civil com a servei públic i gratuït,
que asseguri l’agilitat i facilitació dels tràmits que ha de realitzar la ciutadania,
assumint les competències de caràcter executiu que corresponen a les CCAA
en aquesta matèria de conformitat amb el previst a la Llei 20/2011, de
Registre Civil.

ACTA DEL PLE

Primer.- L’Ajuntament de Llançà manifesta la necessitat que el Registre Civil
es mantingui tal com està en l’actualitat prestant un servei gratuït i públic a la
ciutadania.

Número: 2020-0001 Data: 04/05/2020

ACORDA:

L' Alcalde llegeix el text del dictamen.

Per unanimitat, s'aprova:
El Ple d’aquest Ajuntament, amb data 27 de juny de 2019, va aprovar el
nomenament de la Regidora Sra. Sílvia Barris i Roca, com a representant de
l’Ajuntament de Llançà en el Consell d’Iniciatives Locals del Medi Ambient de
les comarques de Girona - CILMA
La Diputació de Girona, en data 28-01-2020, comunica que l'Assemblea
Extraordinària del CILMA va aprovar un acord de dissolució i liquidació de
l’entitat, amb efectes econòmics i administratius de 31 de desembre de 2019.
La Diputació de Girona va aprovar un Reglament de constitució del nou
Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques gironines,
publicat al BOP núm. 156 de 14 d’agost de 2019.
A partir de l’1 de gener de 2020 va entrar en funcionament el nou CILMA, com
a òrgan sense personalitat jurídica, per facilitar i potenciar la consulta i la
participació dels ens locals de la demarcació de Girona en les polítiques de
sostenibilitat de la Diputació de Girona.
Segons el Reglament, és necessari designar un representant i un substitut
per a que assisteixin a les reunions del Consell.
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Fa ús de la paraula el Sr. Claudio Grande, portaveu del grup municipal APL,
dient que voten a favor i els agradaria que es treballés més des de Llançà,
tema eficiència energètica i altres.
L’Alcalde respon que el punt de partida és aquest, la nostra representant
traslladarà les iniciatives i propostes municipals.

ACTA DEL PLE

L’Alcalde explica que es tracta d’un tema de configuració jurídica, fins ara era
com una Associació de municipis i ara seria un ens sense personalitat jurídica
adscrit a la Diputació de Girona, la cooperació com òrgan consultiu de les
polítiques de Medi Ambient per part de la Diputació i no ha variat la seva
finalitat, només canvia la seva configuració, per una qüestió d’eficiència
organitzativa i administrativa per dur a terme les accions.

Número: 2020-0001 Data: 04/05/2020

Intervé el Sr. Guillem Cusí, portaveu del grup municipal d’Esquerra, avançant
el vot favorable ja que es designen dues persones i una és la Regidora de
Medi Ambient, i demana una mica d’explicació. Han mirat el BOP on hi ha el
Reglament i només consta el funcionament de l’Organisme, voldrien saber,
per part de la Regidoria de Medi Ambient, amb quines pretensions s’hi
assenta allà i quines pretensions té el nou CILMA, si hi ha una iniciativa nova
per part del nou organisme, quins nous reptes es plantegen o és que encara
no hi ha hagut una reunió prèvia on es marquen aquests objectius, i amb
quina intenció s’hi va per part d’aquest Ajuntament.

Per tot això, el Ple municipal
ACORDA:
Primer.- NOMENAR la Regidora Sra. Sílvia Barris i Roca, com a representant
titular de l’Ajuntament de Llançà en el Consell d’Iniciatives Locals del Medi
Ambient de les comarques de Girona - CILMA
Segon.- NOMENAR la Regidora Sra. Elsa Rodríguez i Castaño com a
representant suplent de l’Ajuntament de Llançà en el Consell d’Iniciatives
Locals del Medi Ambient de les comarques de Girona - CILMA.

1.3 SERVEI D'URBANISME, OBRES I ACTIVITATS. Aprovació inicial Pla Especial
de Protecció del Patrimoni de Llançà.
Favorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 6, dels grups municipals PSC-CP i Junts
per Llançà; en contra: 0, Abstencions: 5, Esquerra
Republicana de LLançà i Alternativa per Llançà ;
Absents: 0

ACTA DEL PLE

Quart.- Les Regidores designades podran ser substituïdes per Decret
d’Alcaldia en casos justificats.”

Número: 2020-0001 Data: 04/05/2020

Tercer .- Notificar aquest acord a les Regidores designades, que es
considerarà acceptat tàcitament, llevat manifestació expressa; i publicar-ho en
el Butlletí Oficial de la Província de Girona, i en el web municipal i en el tauler
d’anuncis de l’Ajuntament.

Fa ús de la paraula el Sr. Cusí, del grup municipal Esquerra Republicana de
Llançà, dient que per una qüestió tècnica, a l‘hora de consultar l’expedient el
documenta del Pla especial estava penjat en un we-transfer, és un document
que pesa molt i des d’ahir ja està caducat, no podien tenir accés, l’han
consultat però no l’han pogut descarregar en estar caducat i demana si es
poden tornar a facilitar i si els poden fer arribar una còpia en paper.
Afegeix que aquest Pla especial ja es va aprovar inicialment l’agost de 2008,
el té a la mà, era un Pla que aquell dia era ambiciós i era bo, al seu entendre, i
pel que han pogut veure, ja que no es pot estudiar l’actual totxo, és complicat,
s’ha de tenir cura, voldrien una comparació entre els dos o si els poden
informar per escrit, a grans trets quines són les principals diferències entre el
2008 i el que s’aprova inicialment avui, en temes que s’hagin inclòs o exclòs,
quant a patrimoni. El vot en aquest sentit serà d’abstenció perquè volen
estudiar-lo amb tranquil·litat i si cal, presentarien al.legacions. És més aviat a
favor però esperen l’informe de les diferències, que els facilitaria la feina.
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L'Alcalde llegeix el text del dictamen.

El Sr. Grande, del grup municipal Alternativa per Llançà, manifesta que també
s’abstindran, no han tingut temps de mirar detingudament, els plànols no es
veuen bé a l’ordinador, estaria bé que els tècnics els ho expliquessin bé.

“El Pla general d’ordenació urbana de Llançà, vigent a partir de la seva

publicació en el DOGC núm. 360, de 18 de juliol de 2002, defineix un precatàleg d’elements que pel seu interès arqueològic, històric, artístic,
paisatgístic o arquitectònic, han de disposar d’una especial protecció.
L’article 118 del Pla General d’Ordenació Urbana de Llançà actualment vigent
disposa que l’instrument general de protecció de patrimoni és el Pla Especial
de Protecció del Patrimoni, que inclou el catàleg de construccions d’interès.
El Ple de l’Ajuntament de Llançà, mitjançant acords de data 3 d’octubre de
2007 i de 6 d’agost de 2008, va aprovar inicialment el Pla Especial de
Protecció del Patrimoni de Llançà, sense que s’arribés a acordar l’aprovació
definitiva, motiu pel qual ha esdevingut ineficaç.
Per tal de dotar el municipi dels instruments oportuns per a protegir el
patrimoni local, així com fomentar la conservació, millora i reposició dels
elements catalogats, es considera convenient redactar una reformulació
d’aquest Pla Especial adaptat a les exigències i necessitats actuals.
Per Decret d’Alcaldia número 2019/129 de data 30 de gener de 2019 es va
encarregar als Serveis Tècnics Municipals l’elaboració i redacció del Pla
Especial de Protecció del Patrimoni de Llançà i es va acordar suspendre
l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d'edificació, o

Número: 2020-0001 Data: 04/05/2020

Amb sis vots a favor, dels grups municipals PSC-CP i Junts per Llançà; i cinc
abstencions, dels grups municipals Esquerra Republicana de LLançà i
Alternativa per Llançà, s'aprova:
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El Sr. Cusí diu que demanaran cita amb els Serveis tècnics, serà més fàcil i el
tema del paper és per fer la comparativa, en pantalla d’ordinador seria
complicat per comparar documents d’aquesta magnitud, a vegades és
inevitable.

ACTA DEL PLE

L’Alcalde indica que l’abstenció suposa que poden estudiar a fons l’assumpte,
aquí es tracta d’una formalitat, ara s’aprova inicialment i dins els tràmits està
la possibilitat de consulta. El tema de we-transfer, no hi ha problema, si no
tenen inconvenient poden venir amb un pen-drive i se’l descarreguen, també
poden venir personalment a fer consultes. El tema del Pla en paper que
demana el Sr. Cusí, per coherència, no s’hauria de malbaratar paper i li prega
que faci personalment la consulta, tot i que no hi ha cap inconvenient, se’ls
dona les facilitats. Pel que fa a l‘informe tècnic, li diu que es tracta d’una
actualització, amb elements arquitectònics degradats i no s’han inclòs, és una
posta a punt, recull bàsicament els elements arquitectònics del poble, i els
dirigeix als tècnics,

enderrocament de construccions, i d'altres autoritzacions municipals connexes
establertes per la legislació sectorial, fins a l’aprovació inicial del Pla Especial
de Protecció del Patrimoni que, com a màxim, serà d’un any.
De conformitat amb l’art. 85.2.d) del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya i amb l’art.
52.2.c) 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 de l'Ajuntament
ACORDA:

-

Zones amb clau 1. Queden excloses de les zones de clau 1 les
parcel·les que tinguin façana als carrers Olot, Camprodon, Compte
Jofre, Lladoners i Núria.
Les edificacions, elements i parcel·les incloses en les fitxes del Pla
Especial objecte d’aprovació.

Els efectes de la suspensió s’extingiran definitivament un cop transcorreguts
dos anys des de l’inici de la vigència de l’acord de suspensió potestativa de
conformitat amb l’article 74.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme i 103.1 del Decret 305/2006,
de 18 de juliol, que aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.
No obstant l’anterior, de conformitat amb l’article 102.4 del Decret 305/2006,
de 18 de juliol, que aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, mentre estigui
suspesa la tramitació de procediments i l’atorgament de llicències en aplicació

Número: 2020-0001 Data: 04/05/2020

Tercer.- SUSPENDRE la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de
projectes de gestió urbanística i d’urbanització, com també suspendre
l’atorgament de llicències de parcel·lació, d’edificació, ampliació, reforma,
rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació
d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes
establertes per la legislació sectorial, de conformitat amb l’article 73.2 del
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’Urbanisme. Els àmbits afectats són els que es concreten a continuació:
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Segon.- Obrir un PERÍODE D'INFORMACIÓ PÚBLICA durant un mes,
mitjançant anunci a la web municipal e-tauler (www.llanca.cat), al tauler
d'anuncis de l'Ajuntament de Llançà, en el Butlletí Oficial de la Província i
s'anunciarà al Punt Avui, d’acord amb els articles 85.4 del Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme de
Catalunya . Durant dit període quedarà l'expedient a la disposició de qualsevol
que vulgui examinar-ho o obtenir còpies perquè es presentin les al·legacions,
reclamacions, informes, opinions i suggeriments que s'estimin pertinents.

ACTA DEL PLE

Primer.- Aprovar INICIALMENT el document del Pla Especial de Protecció del
Patrimoni de Llançà, d’acord amb l’article 85.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de
3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya.

del què estableix l’article 73.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, es poden tramitar els
instruments o atorgar les llicències fonamentades en el règim vigent que
siguin compatibles amb les determinacions del nou planejament inicialment
aprovat, en el cas que, per la naturalesa dels canvis proposats, no es posi en
risc l’aplicació del nou planejament, una vegada definitivament aprovat.

Cinquè.- Donar TRASLLAT d’aquest acord als Serveis Tècnics d’aquest
Ajuntament.”

Número: 2020-0001 Data: 04/05/2020

Agencia Catalana de l’Aigua de la Secretaria de Medi Ambient i
Sostenibilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya.
A Costes de la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme del
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
Servei Territorial de Carreteres de Girona de la Secretaria General de
Territori i Sostenibilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya.
Servei Provincial de Costes a Girona de la Direcció General de
Sostenibilitat de la Costa i del Mar del Ministeri per la Transformació
Ecològica.
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Administrador de Infraestructures Ferroviàries (Adif), empresarial
dependent del Ministeri de Foment.
Parc Natural del Cap de Creus.
Servei d'Arqueologia i Paleontologia de la Subdirecció General del
Patrimoni Arquitectònic, Arqueològic i Paleontològic del Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Servei de Patrimoni Arquitectònic de la Subdirecció General del Patrimoni
Arquitectònic, Arqueològic i Paleontològic del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya.
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Quart.- Sol·licitar, de manera simultània a la informació pública, informe als
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, els quals l’han
d’emetre en el termini d’un mes, llevat que una disposició n’autoritzi un de
més llarg, d’acord amb l’article 85.5 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme. Concretament, els
informes perceptius necessaris són els dels organismes següents:

ACTA DEL PLE

En qualsevol cas, la suspensió quedarà sense efecte amb l’entrada en vigor
de la figura de planejament la formulació de la qual hagi donat lloc a l’acord de
suspensió o, en el seu cas, amb la denegació de l’aprovació de la figura de
planejament.
Els acords de suspensió de tramitacions i de llicències es publicaran en el
butlletí oficial corresponent amb els àmbits gràficament identificats de
conformitat amb allò establert a l’article 73.3 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme.

1.5 SERVEIS D'INTERIOR. Proposta d'acord de Ple per l'aprovació inicial del
Document Únic de Protecció Civil del municipi de Llançà (DUPROCIM)
Favorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 6, dels grups municipals PSC-CP i Junts per
Llançà; En contra: 5, dels grups municipals Esquerra
Republicana de LLançà i Alternativa per Llançà
Abstencions: 0, Absents: 0

Fa ús de la paraula el Sr. Claudio Grande, del grup municipal d’APL,
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Intervé el Sr. Guillem Cusí, del grup municipal d’Esquerra, dient que han
repassat el document, que és bastant “farragós” d’unes 280 pàgines,
celebren que es tingui ja un DUPROCIM teòricament actualitzat, durant molt
de temps no es podia treballar amb un document com aquest vital per a
Llançà, una mostra fou fa quinze dies quan vàrem tenir problemes pel
temporal Glòria, si s’hagués disposat del document s’hauria pogut treballar
millor en tos els àmbits, no fou així, s’arrossega des de fa molt de temps,
d’altres legislatures. És un document que si no s’equivoca, en el seu dia el
redactava l’excap de Protecció Civil, qui avui dia és altra vegada Cap de la
Policia Municipal i va acabar sense finalitzar aquesta feina. Pel que han vist,
no sap si l’ha acabat el mateix Sr. Jaume Simon o amb feina del Sr. Tisaire,
un extern, però qui l’ha redactat el document mostra errades, sense entrar en
la part tècnica. Demanaria que com en altres poblacions, un membre o
representant de l’oposició, formi part, encara que sigui amb veu o sense vot,
pugui formar part del DUPROCIM, com a representants del poble, que ho són
per a les bones i dolentes, s’ofereixen per poder-hi ser, poder ajudar en el que
sigui possible quan s’hagi d’aplicar el DUPROCIM, es pot aprovar ara o en
altre sessió.
El Sr. Cusí afegeix que abans d’aprovar inicialment, es poden rectificar amb
esmenes o al.legacions durant l’exposició pública, però observa que en el
manual d’actuació per riscos especials, encara hi consta el malaurat company
i amic Jaume Antich, també el Sr. Lluís Feliu, excap de Bombers i fa anys que
és jubilat, com a mecànic el Sr. Teixidor, també és jubilat; com arquitecte
municipal hi consta el Sr. Fina, també malauradament traspassat, com a
responsable de Serveis Socials no hi ha cap contacte ni res; en tema de
transports, es parla d’empreses Microbusos Barceló, fa anys que no existeix; i
empreses de menjar, es refereix a locals com Bar Tio Mariano, Bar Edy, La
Casa del Mar, etc. Que estan tancats i només parla d’informació introduïda en
una taula de word o excel, si es repassa criteris més tècnics hi ha més
errades. Potser abans d’aprovar, seria adient retirar el punt de l’ordre del dia ,
es repassi pels tècnics abans d’exposar al públic, hi ha errades “garrafals”.

ACTA DEL PLE

L'Alcalde llegeix el text del dictamen.

El Sr. Cusí diu que no necessita disculpes de qui hagi comès l’error sinó que
demana el document bo.
L’Alcalde manifesta que assumeix l’error i els demana disculpes, no hi ha
voluntat de portar-los a la confusió, i se’ls donarà el document correcte perquè
puguin fer al.legacions.
S’inicia la votació i el Sr. Grande demana com es pot votar sense tenir el
document, no poden estar a ni favor ni en contra d’una cosa que no sap de
què va.
L’Alcalde replica que pot abstenir-se.
El Sr. Grande aleshores expressa el vot contrari, si no tenen la documentació.
L’Alcalde diu que esbrinarà què ha passat amb l’expedient, li repeteix que té
un període de 30 dies per fer arribar al.legacions.

Número: 2020-0001 Data: 04/05/2020

El Sr. Cusí manifesta que se’ls faciliti el document bo, i si hi ha aquests errors,
tinguin més cura, si s’ha aplaçat el Ple per la documentació i ara la que troben
penjada no és la correcta.
L’Alcalde manifesta que no hi ha error, ha estat d’accés a la informació, es
tracta d’actualitzar la informació de l’anterior DUPROCIM, ara donarà
instruccions als informàtics i serveis administratiu perquè els contactin a veure
que ha passat amb aquest expedient, demana disculpes per l’anomalia.
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L’Alcalde respon que ara mateix repassava el que deia el Sr. Cusí, hi havia un
document DUPROCIM previ, que el redactat data de 2018 o abans i ara es
pretén actualitzar, no sap quin document han estat consultant.
El Sr. Cusí contesta el que està penjat a l’expedient del Ple.
L’Alcalde diu que les errades que ha llegit el Sr. Cusí, una sèrie de manca
d’actualització, antics càrrecs o difunts, i el DUPROCIM que es pretén aprovar
avui actualitza aquesta informació amb els càrrecs vigents, intenten esbrinar
què hi ha a l’expedient.
El Sr. Grande manifesta que ho ha consultat dues vegades i no hi ha
l’actualitzat.
L’Alcalde indica que el que se sotmet a aprovació no hi ha aquestes errades i
miraran què se’ls trameti el de 2019.
El Sr. Grande insisteix que en el de 3-10-2019 conté totes les errades, cotxes
que ja són al desguàs i altres.
L’Alcalde diu que tindran 30 dies per al.legar, amb la supressió de les
persones esmentades i la renovació o actualització de càrrecs vigents en el
document, pot haver errors en el document penjat però no al definitiu.
El Sr. Grande repeteix que també podrien incloure l’oposició perquè treballi en
que Llançà estigui protegit.
L’Alcalde diu que les comissions informatives se’ls parlarà del Duprocim,
Plens per al debat i es poden iniciar reunions i tràmit d’al.legacions per fer-los
arribar propostes al govern.

ACTA DEL PLE

demanant si de veritat aquest és el document que es vol aprovar avui, i si
ningú no ha pogut revisar el document, consta gent morta, restaurant tancats..

Sotmesa la proposta a votació, amb sis vots a favor, dels grups municipals
PSC-CP i Junts per Llançà; i cinc en contra, dels grups municipals Esquerra
Republicana de LLançà i Alternativa per Llançà, s'aprova:
“ L’article 132.1 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya atribueix a la

Generalitat la competència exclusiva en matèria de protecció civil que inclou,
en tot cas, la regulació, la planificació i l’execució de mesures relatives a les
emergències i la seguretat civil, i també la direcció i la coordinació dels serveis
de Protecció Civil.

El Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el contingut mínim
per a l’elaboració i l’homologació dels plans de protecció civil municipal i
s’estableix el procediment per a la tramitació conjunta, d’acord amb les
Disposicions legals, Plans d’emergència i normativa a nivell municipal.
El Document Únic de Protecció Civil és el document que estableix el marc
orgànic i funcional previst per a un municipi, amb l’objecte de prevenir i
controlar els riscos sobre les persones i els béns i donar resposta adequada a
les possibles situacions d’emergència del municipi.

ACTA DEL PLE

Així mateix, s’estableix que els plans de protecció civil han de ser elaborats
segons una estructura de contingut homogènia, a l’efecte de la seva
integració, i alhora fixa el contingut mínim d’informació i les previsions que han
de contenir.
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L’article 15.1 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya,
disposa que els plans de protecció civil poden ser territorials, especials i
d’autoprotecció, i s’han d’aprovar i homologar d’acord amb la legislació vigent.

Primer.- APROVAR INICIALMENT el Document Únic de Protecció Civil
municipal de Llançà (DUPROCIM) que reuneix els Plans obligats pel
municipi, i que consta a l’expedient.
Segon.- SOTMETRE l’acord d’aprovació inicial a informació pública, pel
termini de 30 dies, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província de
Girona (BOP), al Tauler d’anuncis de la Corporació, i al web municipal, per a la
formulació de reclamacions i al·legacions.
Tercer.- En el supòsit de no presentar-se cap reclamació ni al·legació, l’acord
d’aprovació inicial esdevindrà definitiu.”
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Per tot, aquest Ple municipal ACORDA:

B) Assumptes urgents

El portaveu del grup municipal d’Esquerra, Sr. Guillem Cusí, demana la inclusió
en l’ordre del dia, com a assumpte urgent la Moció per declarar Llançà,
municipi feminista, ja presentada en el Ple anterior.
Per unanimitat s’aprova incloure-la en l’ordre del dia:
Moció per declarar Llançà, municipi feminista

L’Alcalde replica que no és cert, ell va dir que no hi havia un informe del
Secretari però sí que va dir que com a causa la Llei de contractes del sector
públic no ho recollia aquest imperatiu i se’ls va informar; i també es va dir que no
es veu inconvenient en aprovar la proposta sempre i quan l’adopció de les
mesures concretes que s’apliquin no vulnerin la Llei de contractes del sector
públic ni cap altra norma d’obligat compliment.
El Sr. Cusí diu que no rau en la figura de l’Alcalde qui ha de dir en quins termes
jurídics han de presentar els documents sinó que rau en el Secretari, el jurista
de la casa, i reitera que va demanar l’informe i aquest a ells no els ha arribat. No
varen esmenar en el seu dia la Moció perquè no tenien el motiu explicat pel
Secretari, a qui correspon, perquè no s’ajustava a normativa.
L’Alcalde li diu que la Presidència té la facultat de poder-li explicar els motius
pels quals entén que s’ha de proposar aquesta esmena perquè l’Alcalde té
formació jurídica i espera que el vulgui respectar, així que podria donar-li
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L’Alcalde diu que per part de l’equip de govern ha estudiat la moció hi ha informe
jurídic que l’avalua, volien discutir-ho en la Comissió Informativa, i creuen que la
moció cal aprovar-la però simplement demanen una esmena al pacte sisè, que
hagi empara legal a la clàusula prohibitiva en contractació amb empreses, que
es podria fer evitar la contractació sempre i quan hi hagi el marc normatiu que
ho permeti.
El Sr. Cusí diu que si només és aquesta esmena, introduir entre les paraules
“establir” i “clàusules” , “dins el marc normatiu aplicable” , hi estan d’acord però
volen denunciar que a la Comissió Informativa del mes de desembre, l’Alcalde
va dir que la moció no s’ajustava a normativa, li varen demanar en què no
s’ajustava a normativa, no se’ls va especificar, es va demanar un informe del
Secretari que informés en què no s’ajustava a normativa perquè ells, que eren
els ponents de la Moció poder rectificar-la en allò que indiqués el Secretari, no
han rebut l’informe i no han sabut res més, denuncien que quan demanen una
cosa, la necessiten i més per esmenar un text en què ells són els ponents.
Accepten l’esmena perquè es pugui aprovar la Moció, amb la finalitat que es
duguin a terme els paràmetres que inclouen els acords.

ACTA DEL PLE

La Regidora d'Esquerra Republicana de Llançà, Sra. Maria Solé, llegeix el text
del dictamen.

l’explicació amb tranquil·litat i competència.
Per unanimitat, s'aprova esmenar el punt sisè de la part dispositiva de l'acord,
afegint "dins el marc normatiu aplicable" a l'inici.
Introduïda l'esmena, s'aprova per unanimitat la Moció següent:
La Carta Europea per a la Igualtat de Dones i Homes en la Vida Local es
defineix textualment com “una carta perquè els governs locals i regionals es
comprometin a utilitzar les seves facultats i les dels seus associats a favor d’una
igualtat més gran” (Consell de Municipis i Regions d'Europa i el seu Comitè
d'Electes Locals i Regionals, 2005).

L’article 14 de la Constitució espanyola proclama el dret a la igualtat i a la nodiscriminació per raó de sexe. Per la seva banda, l’article 9.2 consagra
l’obligació dels poders públics de promoure les condicions perquè la igualtat de
l’individu i dels grups en què s’integra siguin reals i efectives.
L’Estatut de Catalunya recull al Títol I, article 19.1. que “totes les dones tenen
dret al lliure desenvolupament de llur personalitat i capacitat personal, i a viure
amb dignitat, seguretat i autonomia, lliures d’explotació, maltractaments i de tota
mena de discriminació”.
La Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, recull en el
seu preàmbul que “el dret fonamental de la igualtat de dones i homes constitueix
un valor cabdal per a la democràcia i és una necessitat essencial en una
societat democràtica moderna que vol erradicar el sistema patriarcal
androcèntric i sexista”.
L’article 18.1 de la mateixa llei remarca que “les polítiques i les actuacions dels
poders públics han de fer visibles i reconèixer els grups i entitats de defensa
dels drets de les dones, donar-los suport i impulsar-ne la participació en el
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La igualtat entre dones i homes és un principi jurídic universal reconegut en
diversos textos internacionals sobre drets humans, entre els quals destaca la
Convenció sobre l’eliminació de totes les formes de discriminació contra la
dona (CEDAW), aprovada per l’Assemblea General de les Nacions Unides el
desembre de 1979 i ratificada per Espanya el 1983. En aquest mateix àmbit
és procedent evocar els avenços introduïts per conferències mundials
monogràfiques, com la de Nairobi de 1985 i Pequín (Beijing) de 1995.
La igualtat és, així mateix, un principi fonamental a la Unió Europea. Des de
l’entrada en vigor del Tractat d’Amsterdam, l’1 de maig de 1999, la igualtat
entre dones i homes i l’eliminació de les desigualtats entre les unes i els
altres són un objectiu que s’ha d’integrar en totes les polítiques i accions de
la Unió i dels seus membres.

ACTA DEL PLE

La Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i
homes, recull en la seva exposició de motius que:

disseny, l’elaboració, el desenvolupament i l’avaluació de les polítiques
públiques”.
Els feminismes es conceben com a factor de justícia social i per a l’erradicació
de tota mena de discriminació, també com a ingredient necessari per a la
democratització real de la societat i per al benestar de tota la població: homes,
dones, infants, jovent i gent gran.

Essent conscients del deure de les administracions i dels/les representants
polítiques, en la seva funció d’agent impulsor de la consciència en matèria de
drets i contra les discriminacions masclistes, el Ple municipal ACORDA:
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Des del món municipal no podem mirar cap a una altra banda, és més important
que mai que fem palès el nostre compromís amb el feminisme, -com a motor de
canvi que ens ha de permetre el ple exercici dels drets de les dones en tots els
àmbits de la vida,- i que destinem energies i recursos per incorporar la
perspectiva feminista en totes les nostres accions per tal de derrocar les
desigualtats patriarcals en tots els àmbits i des de les seves arrels.
Hi ha molts motius que evidencien la situació de discriminació que pateixen les
dones:
- El desequilibri en igualtat d’oportunitats laborals i professionals, entre homes i
dones.
- L’empobriment de gènere i discriminació econòmica que pateixen les dones, i
que arriba fins a situacions de pobresa extrema en el cas de moltes dones grans
amb pensions mínimes i insuficients.
- La bretxa salarial existent i les discriminacions directes o indirectes de gènere
a l’accés a la feina i/o als processos de selecció i promoció laboral.
- El desequilibri de gènere en el repartiment de les baixes per maternitat i
paternitat i/o la cura de persones grans i/o dependents.
- La manca de reconeixement econòmic i social de la feina de cures. Per l’urgent
i imprescindible redistribució de tasques amb els homes i l'arranjament de
papers de les dones, moltes migrants, a les quals s'externalitza aquest treball en
moltes ocasions.
- Els costos i accés a l’escola bressol de 0 a 3 anys.
- La violència masclista que es manifesta amb diverses formes i amb cada
vegada més cruesa.
Els governs locals poden utilitzar les seves competències per cooperar a favor
d’una igualtat més gran. El feminisme és una oportunitat perquè tots i totes,
homes i dones, comencem a viure d’una altra forma les nostres ciutats i la
convivència que s’hi produeix, i exercim la igualtat de manera efectiva en tots els
aspectes de la vida.

ACTA DEL PLE

Quan el feminisme ha donat fonament a les lluites de les dones a favor de
l’emancipació i les fites aconseguides són un llegat de les dones que ens han
precedit, ens trobem amb l’auge de l’extrema dreta i les retallades que
amenacen els drets de les dones i impedeixen plantejar-ne nous escenaris.

PRIMER. Declarar Llançà, municipi feminista.
SEGON. Sumar-se al Decàleg per a la construcció de ciutats feministes elaborat
per les alcaldesses de la comarca del Baix Llobregat, el Centre d’Estudis
Comarcals i el Consell de les dones del Consell Comarcal del Baix Llobregat, fet
públic el 23 de març de 2018 en el marc de la presentació del 5è Congrés de
dones del Baix Llobregat. I implementar progressivament les mesures que s’hi
proposen, dedicant-hi els recursos necessaris per fer efectives les polítiques
feministes i d’equitat.
TERCER. Adherir-se a la Carta Europea per a la Igualtat de Dones i Homes a la
Vida Local.

SISÈ. Establir, dins el marc normatiu aplicable, clàusules per evitar l'escletxa
salarial entre homes i dones als contractes i licitacions que efectuï l'ajuntament,
evitant la contractació amb aquelles empreses en les quals es detectin aquesta
escletxa salarial en qualsevol dels seus estaments, posant especial atenció a les
diferències salarials intersectorials en sectors especialment feminitzats (neteja
d’edificis municipals, servei d’atenció domiciliària i ajuda a la llar, entre d’altres).
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CINQUÈ. Treballar per la universalització i extensió dels serveis públics
relacionats amb la sanitat, serveis socials i atenció a les dones i atenció de la
infància: des d’escoles bressols i hospitals, fins als serveis de dependència i
atenció a les persones.

ACTA DEL PLE

QUART. Fer visible el compromís de suport municipal amb les demandes del
moviment feminista.

VUITÈ. Traslladar aquests acords a Ca la Dona, a la Direcció General d’Igualtat
de la Generalitat de Catalunya, a l’Institut Català de les Dones (ICD), a PIMEC
(Petita i Mitjana Empresa de Catalunya), a l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques, a la Federació de Municipis de Catalunya, al Consell Comarcal, als
sindicats i al conjunt d’entitats socials del municipi.

C) PRECS I PREGUNTES

1.- Precs i preguntes del grup municipal d’ERC-AM al Ple:
1. Pregunta que realitza el regidor Guillem Cusí:
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SETÈ. Establir un protocol d’actuació per evitar la discriminació laboral de les
persones LGTBI i dones migrades i racialitzades i apostar públicament per la
seva contractació pública i privada, així com per la seva visibilitat.

Per tal sigui resposta per l’alcaldia.

La Sra. Escarpanter manifesta que pren en consideració les seves
apreciacions, que sí es veritat que va diferenciar perquè la llei diu que pels
laborals es obligatori compliment però curiosament no per als funcionaris, però
l’Ajuntament no pot aplicar-ho a una part i l’altra no, és complicat, li agradaria,
malgrat el rics que diu el Sr. Cusí, aquesta decisió quan entri en funcionament
que hi hagi el màxim consens, valora molt la feina de tots i que se sentin a gust.
Demana el màxim consens amb els treballadors.
2. Prec que realitza el regidor Guillem Cusí:
Per tal sigui respost per la regidoria de Benestar Animal.
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El Sr. Cusi, celebra encara sigui més tard del que els hagués agradat, i replica
que la llei es tant per la privada que per la pública, aquí ni tant com en altres
empreses, entén que serà pel 100 per 100 de la plantilla, atès que l’anterior Ple
va diferencia personal laboral i funcionari, i demana que s’agilitzi per abans de
l’1 d’abril atès que el Ministeri donava una pròrroga fins els 31 de desembre i
no multava, a partir de l’1 de gener es poden imposar sancions de 625 a 6050
€ pe expedient o per cas, que no es trobin amb una sorpresa desagradable, si
es pot agilitzar per a l’1 de març.
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La Sra. Núria Escarpanter, Regidora de l’Àrea, contesta que a data d’avui no,
però s’iniciarà el dia 1 d’abril, ja que per aplicar-ho, aquest Reial Decret es va
aprovar sobretot per defensar els interessos del personal a l’empresa privada, a
vegades hi havia excessos, se’ls exigia treball fora d’horari o més hores. A
Llançà la protecció social i la precarietat laboral ja no es així, les
administracions es regeixen per normes establertes i el tema del fitxatge encara
no és efectiu a l’Ajuntament, ho serà a partir de l’1 d’abril. Ella com a Delegada
d’aquesta Àrea, amb el govern diu que s’ha de consensuar al màxim amb els
treballadors, ha tingut reunió amb els representants sindicals i a final de mes es
reunirà amb els Caps d’àrea, per informar com anirà el procés: consistirà en un
fitxatge, es pretén que hi hagi un control de l’horari d’entrada i sortida de tots
els treballadors, segurament s’implantarà, pensant en les diferents realitats dels
treballadors i llocs de treball, una en dependències i altres en mobilitat, control
de la jornada laboral i les hores de descans. El seu interès és que l’1 d’abril
junt amb els treballadors hi hagi consens amb flexibilitat horària, complint la Llei
amb matisos que es poden pactar amb els treballadors, compliment amb les
seves obligacions amb una flexibilitat horària.

ACTA DEL PLE

Compleix l’ajuntament, a data d’avui, amb el que disposa el Reial Decret Llei
8/2019, del 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra
la precarietat laboral a la jornada de treball, i més concretament el seu Capítol
III?
Afegeix que es tracta del fitxatge dels treballadors municipals.

Intervé el Sr. Cusí, portaveu d’Esquerra, celebra la iniciativa del pipi-can i la
platja de gossos, s’ha de reconèixer, d’altra banda els preocupa, partint de la
base que el benestar animal és important i quan la gestió es fa correctament,
hi ha el tema que l’adquisició de la instal.lació en sí, tinguin en compte, ara
finalitzen les obres del tractament de residus comarcal el qual preveu al costat
la ubicació de la nova gossera o centre de recollida d’animals comarcal, si no
recorda malament va finançada el 70 % entre Diputació de Girona i Ajuntament
de Figueres, el 30 % restant és el que haurà d’assumir la resta de municipis de
la comarca un cop estigui en funcionament, final de 2020 o el 2021, no ho
recorda bé. Els preocupa que tenim el refugi que s’adquireix, les condicions
són mínimes, caldran millores possiblement, és bo tenir el refugi i el servei
aquí, per la Policia i voluntariat, volen saber si és efectiu o donen a l’abast en
poden compaginar els servei Policia més voluntaris i si s’ha fet comparativa de
despeses entre el que comportarà la nova gossera comarcal o bé el que es
pretén tenir la municipal i es renunciarà a la quota, com a municipi a la gossera

Codi Validació: 37LM2RXX667QSSLGLH3MXD7SJ | Verificació: https://llanca.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 17 de 35

Pel que fa a com i quan entrarà en funcionament el refugi d’animals, aquest ja
esta funcionant avui, afortunadament, consta de tres “habitacles”, un d’ells amb
tretze cambres destinades als gossos que es recullen abandonats. Sobre el
funcionament, hi ha un grup de whatsapp amb l’associació, la policia i ella, i
persones que cerquen els animals, un cop es troba l’animal aquest va ja
destinat a un d’aquest “habitacles”. Aleshores s’engega una dinàmica a xarxes,
s’avisa que l’animal ha estat trobat i gairebé el 90% funciona, gràcies a
identificacions de la policia i la implicació ciutadana l’animal acaba tornant a
casa dels seus amos, molt poc percentatge es destina a la gossera.
Hi ha també gossos de donació per part d’un particular.
Un altre, és per a gats de fora de colònies controlades; i un tercer “habitacle”
per gats malalts. Aquest refugi funciona fa uns dos anys i tenen la intenció de
millorar els “habitacles”.

ACTA DEL PLE

Respon la Regidora de l’Àrea, Sra. Núria Escarpanter dient que li fa il·lusió que
en el Ple es comenci a tractar d’animals, des de la seva formació sempre han
tingut certa sensibilitat, l’ Ajuntament ja disposa d’aquesta Regidoria i celebra
que se’n tracti en Ple, temàtica a veure amb el benestar animal i els sigui curiós
i es pregunti al respecte.
Quant a la pregunta, aquesta partida anirà a Inversions, a crear pipi-cans i
millores del refugi i a la platja de gossos, avui no pot presentar cap projecte
perquè el pressupost s’ha aprovat fa poc, i estan treballant en un pipi-can al
mig del poble, pensa que els diners han de donar per una infraestructura que
tingui més despesa i, en tot els hi farà avinent quan els projectes vagin
endavant.
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En el pla d’inversions i finançament previst per l’any 2020 es preveuen tant
l’adquisició d’un refugi d’animals amb valor de 39.400 €, com instal·lacions i
millores en espais – àrea Benestar Animal per valor de 30.000 €.
Preguem ens expliqui en què destinaran els 30.000 € d’instal·lacions i millores.
I quan i com entrarà en funcionament el refugi d’animals.

comarcal.
Respon la Sra. Escarpanter que actualment l’Ajuntament de Llançà paga
18.000 anuals al Consell Comarcal perquè resolgui la problemàtica d’animals
en el municipi. El refugi podrà tenir millores però serà un refugi, no es pretén
que a Llançà, que no té tants de mitjans i té el servei comarcal seria absurd
voler tenir una gossera. A Llançà és un primer servei en el poble, i quan no es
pugui resoldre més enllà del que és trobar o atendre les primers condicions de
l’animal. Creu que Llançà haurà de continuar gaudint del servei des de la
gossera comarcal, els 18.000 anuals són molts diners i com que avui es
disposa de l’Associació amb suficient voluntariat i la seva Regidoria per
solucionar els “problemes” dels animals, es poden sentir orgullosos.

Contesta la Regidora Sra. Sílvia Barris que en la memòria s’ha reflectit tots els
danys del temporal, camins de ronda, platges, recs, mobiliari, enllumenat, etc.
es va intentar fer una memòria molt acurada però fins que no es repara no
saben si en sortiran de nous. Els desperfectes gairebé pugen 100.000 € sense
IVA i a mida que s’hi treballi, es veurà, el més gros ha estat pressupostat per
posar en poble en condicions. Sobre l’altre import, no té constància
El Sr. Cusí indica que l’Hora Nova publica una xifra superior, potser afegeix
l’IVA i a la memòria no hi és, per això ho demanava; quan hi hagi una
actualització demana que els facin arribar. Aprofita, com ja havia dit en anteriors
ocasions, com a membres del Consistori es posen a disposició del govern,
sempre que hi hagi incidències com les recents del temporal i d’ajuda a
l’Ajuntament; si no estava entès les anteriors vegades que s’han ofert, ho
reiteren si malauradament es torna a repetir.
L’Alcalde els agraeix la seva bona predisposició i vol fer-los avinent que en la
darrera reunió del Consell d’ Alcaldes en presència del Delegat del Govern de
la Generalitat, Presidència de Diputació, membres de l’ACA, Costes de l‘Estat...
es va fer avinent que l’informe era una primera aproximació dels danys,
bàsicament per als efectes d’una possible declaració zona catastròfica, també
es va demanar que amb tranquil·litat es pot tornar a avaluar. Tot estarà
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Preguem ens detalli quins han estat els danys i les incidències a Llançà,
ocasionats pel temporal “Gloria”. També voldríem saber el cost que ha suposat
o suposarà la reparació dels desperfectes i altres despeses derivades de les
conseqüències del temporal.
El Sr. Cusí afegeix els han fet arribat la memòria dels danys però que no retira
la pregunta, demana si es pot actualitzar, els donen una xifra i en mitjans de
comunicació apareix una altra, pregunta si han descobert més danys, si és
correcte o es preveu dins uns dies, en què poden sorgir danys a posteriori.

ACTA DEL PLE

Per tal sigui resposta per la regidoria d’Interior.
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3. Pregunta que realitza el regidor Guillem Cusí:

centralitzat al Consell Comarcal, i s’enviarà a Presidència de Diputació i
després es valoraran els danys per fer-los arribar subvencions i ajut en
col.laboració de la Generalitat de Catalunya. Quan disposi d’alguna novetat,
se’ls informarà.
4. Pregunta que realitza el regidor Guillem Cusí:
Per tal sigui resposta per la regidoria de Voluntariat i Associacions.

El Sr. Cusi, manifesta que o bé no l’ha entès o no se li ha contestat, si no va
errat, aquell edifici des del mes de juliol, que sí tenia subministrament elèctric
va deixar de tenir-ne, indiferentment de la titularitat, fa anys que és municipal, i
demana per quin motiu ara no n’hi ha, quan l’utilitzen la UELL i altres entitats, el
perquè a data d’avui encara no n’hi ha.
L’Alcalde repeteix, hi havia, la Generalitat el va tallar, el juliol es va fer una
revisió de l’ECA i es varen detectar anomalies en la instal.lació, no s’ajustava a
la reglamentació bàsica de subministrament d’electricitat i atès que no
s’ajustava, es va retirar el llum. I l’Ajuntament ha demanat la portada a
ENDESA del subministrament.
El Sr. Cusi pregunta si el comptador a data d’avui pertanyia a la Generalitat i
per aquest motiu es talla el subministrament, ja que la portada és municipal, o
per quin motiu.
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Contesta l’Alcalde que l’edifici havia estat titularitat de la Generalitat de
Catalunya i va donar de baixa el servei de subministrament i des d’aleshores no
hi havia subministrament elèctric. Arran de les peticions de la UELL i altres
associacions que també hi tenen la seu, demanen subministrament directe, fins
ara la passada edició organitzada per la UELL es va celebrar gràcies que
l’Ajuntament va portar al grup electrogen, i la seva reclamació és que hi hagi
una portada efectiva de llum subministrada segons la regulació actual. En
aquest punt, l’Ajuntament ja ha fet la petició a ENDESA i, en principi, no sabem
la data concreta, com ja va informar-se al President de la UELL, que
l’Ajuntament té interès que es pugui celebrar tot tipus de normalitat i seguretat
per al participants en aquestes edicions, creu que a dos mesos vista hi haurà
aquesta portada de llum, sense necessitat de cap grup electrogen, per
l’impacte de soroll, mediambiental i molèstia a veïns; si no fos efectiva aquesta
portada, l’Ajuntament posarà tots els mitjans que li resultin possibles per tenir
llum a la propera edició que se celebri.

ACTA DEL PLE

L’Associació Unió Excursionista Llançanenca s’ha vist immersa en els últims
mesos en una greu problemàtica, derivada de la manca de subministrament
elèctric en el local que usen com a seu d’aquesta entitat.
Ens pot explicar el motiu pel qual l’edifici de l’antic parc de bombers (seu de
l’UELL) no disposa de subministrament elèctric?
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L’Alcalde explica que el President de l’entitat sabia perfectament d’aquesta
anomalia no imputable a l’Ajuntament. Es varen tenir converses, la necessitat
de subministrament directe; la UELL fa dos edicions a l’any, des d’aquell local,
es va insistir sobre la instal·lació definitiva, el que suposa un cost per a
l’Ajuntament, instal.lació, portada i consums, i l’Ajuntament amb criteris de
responsabilitat econòmica ho ha avaluat, de tot en tenia coneixement el
President. Ha respost al President de la UELL que s’està parlant amb el SEM,
de la proposta per tenir una base operativa permanent i aquest servei les 24
hores en aquell edifici; sense desmerèixer la feina de la UELL, es disposaria
d’aquesta base mèdica i compartir la seu amb altres entitats. Això es va
informar al President, i continua l’Alcalde dient que la relació que el Sr. Cusí
refereix com a tèrbola, que no comparteix aquest criteri tot i que respecta la
qualificació. El President li va manifestar que no està disposat a compartir
aquesta base amb el SEM. El va entristir i decebre, que se li imposava que si
l’Ajuntament, en una decisió legítima i sobirana, decidia que allà hi anava la
base de SEM, la UELL cancel.lava les marxes i curses.
Evidentment l’Ajuntament de Llançà no es pot veure sotmès a cap tipus
d’imposició del UELL; que una entitat amb fins social i sense ànim de lucre
vulgui imposar a l’Ajuntament quin tipus d’usos dona a un local, amenaçant no
fer les curses si havia de compartir el local. Com a Alcalde no li ha agradat
gens la proposta i li ha contestat al President que l’Ajuntament mai es pot
veure sotmès a cap imposició de les entitats, tot i això vol manifestar
l’agraïment i reconeixement a la UELL i demana que reconsideri la seva
decisió de cancel.lar curses i marxes de muntanya amb prestigi per al poble;
l’Ajuntament decidirà en última instància qui tindrà seu allà amb criteris de
sostenibilitat i estabilitat econòmica. Pot afirmar que la propera edició a l‘abril
podran disposar la totalitat dels baixos i creu que també, no està a la seva mà,
tindran subministrament elèctric. Si per qüestions alienes a l’Ajuntament, tot i

ACTA DEL PLE

El Sr. Cusi manifesta que no entén que des del juliol no s’hagi pogut solucionar
fins ara, un problema similar en un particular és mes àgil, potser amb
l’administració pública són més lents. D’altra banda, sigui pel motiu que sigui
pel qual no hi ha llum allà, indiferentment de la relació tèrbola entre el govern i
UELL, no entenen que el generador es posi just només per les curses. Aquell
edifici es fa servir amb llum natural poques hores, no se’ls ha ofert altra
alternativa a la UELL mentre no se soluciona la problemàtica. Desconeix si
l’Alcalde ha respost la carta ha fet arribar la Junta de la UELL on se li feia la
petició de respondre si hauria llum o no per a les seves tasques i fer feina
imprescindible per a la cursa de les 24h del Cap de Creus. Pregunta perquè no
se’ls ha posat alternativa a la UELL, als Amigos Rocieros i altres , no fan un ús
puntual però sí activitats.
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L’Alcalde respon que la Generalitat va donar de baixa el subministrament, va
haver una revisió tècnica el mes de juliol on es determina que la connexió no
complia i es va tallar, cosa que sabia perfectament el President de l’UELL.
Aleshores es va dir al President que hi hauria subministrament directe, davant
la insistència del President que necessita i beneficiarà altres associacions, que
hi hagi llum directa, l’Ajuntament ha tramitat a ENDESA la portada.

facilitar-los ajuda material i humans, no és possible, tindran el grup electrogen.

El Sr. Claudio Grande, del grup municipal d’APL, diu que té una mateixa
pregunta sobre el tema.
L’Alcalde indica que seguiran l’ordre amb què han estat presentades.
5. Prec que realitza la regidora Neus Ferré:
Per tal sigui resposta per la regidoria d’Interior.
La Policia Local de Llançà ha tornat a fer palès, mitjançant una denúncia del
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L’Alcalde diu que de mà esquerra, tota. Ha assumit en primera persona tota la
problemàtica, va parlar, reunir-se moltes vegades amb el President, té
missatges que no vol fer públics de moment, el to era de greu desconsideració
vers l’alcalde i el govern. Amb ànim conciliador, de mà esquerra, va anar a la
junta de la UELL per esbrinar l’objectiu de fons a la petició de cancel.lar
definitivament i veure la realitat. La sorpresa fou imposar una condició sine qua
non, si l’Ajuntament s’atreveix a proposar el trasllat de la SEM, cancel.laven
totes activitats. L‘ajuntament no li va amagar res, sempre se li va dir que hi
havia aquesta proposta sobre la taula i que s’estava estudiant, és competència
municipal i no decisió de la UELL, sobre la pregunta de les contrapartides,
s’estudia la possibilitat de signar un conveni que l’entitat que presta el servei
públic, la contraprestació serà contribuir a pagar part de la portada llum, pagar
consums de serveis i pagar un cànon de lloguer que s’ajusti. L’ajuntament hi
treballa.
El Cusí vol saber si o no, a data d’ahir, la UELL farà la Marxa i resta d’activitats
que realitza, o no
L’Alcalde conclou que la decisió última és de la UELL , a qui agraeix la feina de
marxes i curses puntuables a la Copa de Catalunya; a la carta se li demana
valorar i reconsiderar l’impacta negatiu o mala imatge i l’ajuntament es posa a
la seva disposició per disposar dels mitjans material i personal que calgui per a
l’èxit, gran quantitat de voluntaris que ajuden a que sigui possible, la carta ho
diu clarament, que l’Ajuntament farà el que calgui, com sempre ha fet, perquè
la Marxa sigui possible; voldria pensar que ho reconsideraran pel bé de Llançà.

ACTA DEL PLE

El Sr. Cusi demana aclariment, si l’Alcalde s’ha compromès amb el President
de l’UELLL que l’abril, amb motiu de la Marxa de les 24h del Cap de Creus, que
podran disposar del local i llum, si n’hi ha, i si no n’hi ha, amb un grup
electrogen. La reflexió és que cap associació no pot imposar un criteris, però si
hi ha una iniciativa del govern en ubicar el SEM allà, i si es porta a terme,
tindrà repercussió per a les actuals entitats amb ús allà a data d’avui. Pregunta
si es va informar a UELL, President o la Junta i si li han donat alternatives, com
a partir de una data no podeu disposar del local però se us posa a disposició un
altre local. El seu grup municipal no tenia coneixement del tema del SEM,
voldrien tenir mes detalls, quines contrapartides; perquè és una empresa
privada que va guanyar un concurs públic de la Generalitat, hi ha d’haver unes
contrapartides o benefici al poble, ja que se’ls cedeix gratuïtament un local.

La Sra. Ferré indica que celebra el gran pas amb vehicles híbrids pel tema
ambiental, però demana quants dies varen tenir nomes dos vehicles, ja que diu
que no va afectar el servei però la rua de Reis es va veure una furgoneta que
no semblava gaire segura.
L’Alcalde manifesta que va haver aquests dos vehicles, una la furgoneta era
operativa però en situació molt deficitària, es varen reparar el més aviat
possible els altres vehicles i segons informa la Prefectura, el servei no es va
veure afectat.
6. Pregunta que realitza la regidora Maria Solé:

ACTA DEL PLE

Contesta l’Alcalde que certament la flota de vehicles policials té uns anys,
afectada per solvència tècnica atesos els serveis que fan. A finals de novembre,
fruit del desgast dels vehicles, dos vehicles P1 i P4 no varen passar la ITV, per
deficiències i s’havien de reparar, es van reservar fins que no tinguessin
habilitació pressupostària. Avui tots els vehicles l’han passat la ITV i estan
disponibles. A la incidència apuntada, metre el P1 i P4 estaven a l’espera de
dotació pressupostària, estaven en servei el P5 i la Furgoneta 1, els que tenia
la patrulla evidentment des la Prefectura insistien en la necessitat d’estar tots
operatius, eren necessaris per als serveis.
Afegeix que, segons va informar públicament, el servei no es va veure afectat,
amb la Prefectura ara el criteri és que treballaran amb vehicles híbrids,
contribuint a evitar la contaminació, i estudia la fórmula del renting com a
mecanisme més adient perquè no torni a passar una situació com aquesta.
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sindicat SAP-PL, les condicions precàries en què han de treballar en ocasions.
Preguem ens expliqui el motiu pel qual el cos de policia no ha pogut disposar
durant dies dels vehicles policials.

La setmana passada es va procedir a la neteja de les platges del Port i Grifeu
per part de l’ajuntament. Agrairíem que se’ns informés de com s’ha procedit per
a realitzar aquestes neteges i quines pautes s’han seguit.
La Regidora Sra. Sílvia Barris informa que després del temporal, de seguida es
van arranjar les platges, els sots de l’entrada traient lo mes gros amb
maquinaria i allò més petit de forma manual.
La Sra. Solé diu que l’associació Platges Netes varen anar al Cau del Llop,
Tonyines i La Farella, on retiraven allò no orgànic, en canvi al Port i Grifeu de
seguida es va fer la neteja amb maquinària gran, apartar-ho tot sense separar
allò orgànic del que no ho era, to barrejat, plàstic, pneumàtics, canyes,
branques, animals morts ... Pregunta perquè en uns lloc la prèvia de separar
orgànica del que no i en altres es va barrejar tot .
La Sra. Barris explica el Port i Grifeu per la imatge i necessitat, L’associació
Platges Netes són voluntaris i ells varen fer les altres el 16 de febrer. No s’ha
portat a l’abocador, no es podia travessar la riera, en funció de com arribi allà a
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Per tal sigui resposta per la regidoria de Medi Ambient.

dalt s’intentarà triar el més gros, ells tampoc no han fet una separació de cada
cosa i per a totes les platges. Fan una feina lloable, sense cap mena de dubte.
La Sra. Solé replica que amb aquestes piles de tot barrejat, la mala imatge és
la mateixa que si es fa ràpid o posteriorment, ara s’haurà de separar igualment.
La Sra. Barris indica que els restauradors es queixarien, si la platja del Port es
deixava 3 setmanes fins que no es pugui fer l’actuació, s’havia de fer feina per
part de l’Ajuntament, després arriba setmana Santa, no es pot esperar totes les
platges, una per una seria inviable, ni amb mitjans tot i que l’entén, tant de bo
es pogués fer, es té una sola associació i el personal municipal.
7. Pregunta que realitza la regidora Neus Ferré:

Intervé la Regidora Sra. Elsa Rodríguez explicant que dissabte 18 a l’agenda
estava el correfoc dels diables de l’Onyar i al tríptic posava diables de La
Jonquera ; indica que després de parlar amb el Diables de l’Onyar, amb el seu
pressupost que era de 2.500 € no era suficient, i amb aquest import retallarien
en diables i en temps, a més havia de sumar el sopar de tots els diables,
aproximadament 3.000 € per això el govern va demanar pressupost al Diables
de La Jonquera, aquest varen fer l’espectacle que va durar 45 minuts culminant
amb focs artificials a la Plaça, amb un cost de 1.700 € per això es va decidir el
canvi.
La Sra. Ferré considera que és fantàstic que es miri per les arques del municipi,
però tal com va fer no havia tancat la presentació d’un llibre, dos mesos abans,
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Contesta la Regidora Sra. Sònia Sarola que es tracta de dues Àrees de Cultura
i la de Festes, cada Regidora contestarà la seva part. Inicia el divendres 17 hi
havia entrega de beques, la presentació i benvinguda de les pubilles i la Nit de
Música; la seva idea era fer la presentació del llibre de l‘Amor Pumareda, li
hagués agradat molt que ella el presentés, està dedicat a la dona, però per
problemes de l’editorial es va poder fer. Com que l’agenda ha d’anar a
impremta es treballa dos mesos abans i no es va afegir. El tríptic es fa abans
de la festa, i allà és cert que tenia l’oportunitat li varen oferir fer la presentació
d’un llibre de Josefina Font, de Figueres, que trobava interessant afegir-ho en
els actes de divendres; com que l’entrega de les beques era a les 7 i l’altre acte
a quarts de 9 va pensar que tenia temps per incloure la presentació. Ho varen
publicar a xarxes, amb molta afluència de públic el que indica que la informació
va arribar a la gent. No ho considera que sigui una errada, el fet que no estava
a l’agenda és perquè en aquell moment no ho tenia.

ACTA DEL PLE

Ens poden raonar els motius de les múltiples errades de l’última agenda vers el
programa de festes de la Festa Major i els anuncis a les xarxes socials?
Afegeix que són errors d’horaris, dates, actes, informació de xarxes ....
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Per tal sigui resposta per la regidoria de Publicacions.

La Sra. Ferré replica que ja que hi havia altres errors, quan es publica en les
xarxes (socials), que es posi atenció als canvis, si es tracta d’una modificació
que és justificable, igualment que s’anunciï el canvi perquè tothom estigui al
cas i no es tracta d’una errada.
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Intervé l’Alcalde dient que el pregó ho va decidir ell, que atesa la situació
climatològica, va parlar amb el representant del Sr. Joan Pera, el seu fill Blai, i
com que és una persona molt vinculada amb Llançà, va considerar que un
artista de la seva dimensió ja que venia a visitar-nos calia fer una rebuda com
es mereix, el poble de Llançà li tingués aquest homenatge i era un honor fer el
pregó per al poble. El dissabte feia fred, i li va dir al seu representant, com que
tenia molta il.lusió i li agrada interactuar amb la gent del poble, saludar... i com
que dissabte, a més de tenir doble funció del seu espectacle, per la situació
potser no hi hauria èxit, és una persona molt professional i li va proposar
diumenge, després del documental de “Llançà temps de nostàlgia”. Ell volia ferho a la Plaça, prenent un cafè, saludant a la gent, i oferir-li un programa de
ràdio; l’Alcalde va prendre aquesta decisió per l’artista, que s’ho mereix igual
que el poble, per això es va ajornar a diumenge, aquesta incidència ho va
comunicar en xarxes, actualitzant-ho el més aviat possible, ja que diumenge va
haver- hi més gent saludant i fent-se fotos, li està molt agraït, un pregó de 15
minuts, molt correcte i fou decisió seva i per això ho explica.

ACTA DEL PLE

tampoc no estava tancada l’actuació dels diables de l’Onyar, en el programa
color salmó posa correfoc a càrrec de l’Albera de La Jonquera, ni tan sols diu
Els diables de l’Albera que és el seu nom, hi ha diferència de 30 minuts entre el
programa i l’agenda, en el pregó en un lloc posava dissabte, la fota a xarxes
constava diumenge.. es referia a aquestes errades.

Per tal siguin respostes per les regidories de Joventut i Benestar Social
respectivament.
Quan estarà actiu el nou local destinat al jovent, previst a Can Marli?
Quan estarà actiu el nou local destinat pel Casal del Pensionista, previst a Can
Marli?
L’Alcalde contesta que el local ata mateix està en procés d’habilitació i
adequació, s’hi ha fet l’electricitat, lampisteria, alumini, caldera, ascensor i aire
condicionat i faltaria per a la correcta adequació, la fusteria, pintura i neteja.
Atesa la destinació que el Sr. Cusí fa avinent, el govern encara ha de parlar
amb col.lectius, amb el jovent i el Casal del Pensionista , per concretar dates .
De tot seran informats oportunament, ara mateix informa que l’Ajuntament
adequa i habilita l’edifici perquè tingui un ús al més aviat possible i la destinació
final la decidirà el govern prèviament parlant amb els col.lectius.
El Sr. Cusi replica que la destinació final , si ara la volen canviar, però ja la
varen expressar en la Junta de portaveus i aprofita demanant quan es tornarà a
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8. Preguntes que realitza el regidor Guillem Cusí:

convocar i reclama l’estudi de costos i de viabilitat econòmica que va demanar
en Jutna de portaveus com al darrer Ple de desembre. També demana si hi ha
alguna novetat pel que volen fer o deixar de fer a part del que acaba de
comentar, diuen o no diuen, o hi ha novetats o altre projecte d’una altra àrea.

El Sr. Grande demana que se li digui quin ús ha fet APL del que es parla en
Junta de portaveus.

Número: 2020-0001 Data: 04/05/2020

L’Alcalde replica que en totes les reunions hi ha una qüestió de forma i una
qüestió de fons, la discrepància està en el fons, en les Juntes de Portaveus
s’ha de discutir en quins paràmetres es poden fer, cada un farà proposta i
tindran un debat; ell va manifestar que estaven suspenses i demana que es
reuneixin al seu despatx però les formes s’han de pactar. En el fons no demana
que hagi acord, demana acord en la forma. La informació és per treballar no
per fer un us demagògic i polititzat, que és el seu criteri. La informació que se’ls
ha facilitat i s’ha de tractar amb bona fe i lleialtat amb la institució, cosa que
l’Alcalde no ho va entendre així, per això les va suspendre per prudència i
responsabilitat, no se suspenen indefinidament. Ara el Sr. Cusí de mana
reflexió i ha de ser recíproca, Els emplaça per parlar de les formes en el seu
despatx, sobre el fons, només faltaria que l’oposició estigui d’acord amb les
propostes del govern; aquest és l’enriquiment del debat, parlem-ne i fem una
proposta que a tothom vagi bé, tant de bon hi hagués unanimitat i si no, un cop
acabada la Junta de Portaveus i si es mantenen les discrepàncies, en el Ple,
xarxes o on es cregui oportú, podran dir el que creguin convenient, l’important
és tenir clar la forma.
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Intervé el Sr. Cusi manifestant que si l’Alcalde creu que hi ha un ús demagògic,
és la seva opinió.
L’Alcalde manifesta que evidentment que ho és.
El Sr. Cusí diu que discrepa, que els grups poden aportar opinions i poden
discrepar, és la base del debat; ara l’Alcalde diu que no convocarà més Juntes
de portaveus perquè tant el Sr. Grande, portaveu d’APL com ell, portaveu
d’Esquerra discrepen amb l’Alcalde. Li demana que reflexioni, han de posar el
debat sobre la taula, mentre no prenguin decisions unilaterals, Can Marli
generarà despesa sense que el poble ho pugui aprofitar, cal una convocatòria
de la Junta de Portaveus, on debatre i acabaran decidint el que sigui perquè
són majoria absoluta, o el que més convingui. En la discrepància rau el debat.

ACTA DEL PLE

L’Alcalde indica que en l’anterior Ple ja va quedar palès el criteri sobre les
Juntes de portaveus, entre el que ell entén i el Sr. Cusí, fins que no hi hagi una
entesa sobre el que ha de servir una Junta de portaveu i la informació que s’hi
dispensa, sense un ús polític i demagògic, les suspèn i els emplaça per parlarne al seu despatx, el paper del govern és fer un ús social i amb aquesta
informació hi treballa; fer Juntes de Portaveu sense tenir clar i amb
discrepàncies, si les volen reprendre amb l’oposició no hi veuen cap
impediment però han de tenir clar què s’hi vol fer i quin ús es dona a la
informació, si és per al poble, endavant; si és per a un ús demagògic i polític,
no.

L’Alcalde respon que es dirigia al Sr. Cusí.
El SR. Grande manifesta que no parli d’APL.
L’Alcalde diu que de totes maneres voldria que també hi anés a la reunió.
El Sr. Cusi entén que la forma ja està descrita com a tal, en què consisteix una
Junta de Portaveus, aleshores l’ús que se’n faci o no del que es debat allà,
lògicament es pot parlar, però ja li va avançar el Ple de desembre, ells volen
posar llums i taquígrafs. No han rebut la informació que va demanar, no tenen
l’informe de viabilitat econòmica des de fa dos mesos, encara és hora que
l’esperen.
L’Alcalde conclou demanant que es posin d’acord en la forma.
9. Pregunta que realitza la regidora Maria Solé:
Número: 2020-0001 Data: 04/05/2020

Respon la Regidora Sra. Elsa Rodríguez que cada vegada que hi ha una festa
l’Ajuntament demana al Consell Comarcal el punt lila amb antel.lació, la festa
de Cap d’any de 2019 no es va comptar amb els professionals del Punt lila, el
volíem però el Consell Comarcal no tenia suficient professionals per poder
oferir quest servei en el municipi la nit de Cap d’any, i es va comptar amb la
Policia Local, seguretat privada i el Consorci Sanitari per prevenir situacions de
violència sexista davant l’absència del punt lila.
Per Sant Vicenç el punt lila, divendres 17 i dissabte, 18 en horari d’11 de la nit
a les 5 de la matinada, les dades registrades els 2 dies foren 72 consultes, 23
homes (32%) i 49 dones (68%); distribuïdes per dies, el dia 17, 1 home i 8
dones; el dia 18, 22 homes, 41 dones ,fa el total de 63; pel que fa a les edats
es concentren menors de 18 anys i a la franja entre 18 i 25 anys, en
percentatges, el 28% tenien menys de 18 anys, el 45 % entre 18 i 25 anys; el
10% entre 26 i 35 i el 17% entre 36-45 anys.
En relació a la procedència, persones del poble de Llançà majoritàriament o de
l’entorn, Colera, Portbou, Port de la Selva , Figueres, Vilajuïga, l’Escala,
Castelló d’Empúries, Peralada i d’altres més llunyanes, Girona, Manresa,
Tarragona, Tordera, Arenys de Mar, Canet de Mar, Mataró i alguns francesos.
La majoria de les persones que hi varen anar han mostrat el seu agraïment per
l’espai que visualitza la violència masclista en el context d’oci,
Es va realitzar una intervenció amb violència masclista a les 2:15 h. Una dona
de 48 anys, es va interessar especialment en el punt lila i en conèixer les
funcions, el que es va valorar molt positivament i va agrair tenir a disposició en
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En la sessió de ple amb data 7 d’octubre vam preguntar sobre la incorporació
de punts liles, i se’ns van proporcionar dades i estadístiques referents a les
festes del port i de la vila del juliol i de l’agost, respectivament. Així doncs, ens
agradaria conèixer les noves dades de les darreres festes (cap d’any, Sant
Vicenç, concerts...) i si les consideren significatives per a emprendre mesures
al respecte.

ACTA DEL PLE

Per tal sigui resposta per la regidoria de Joventut.

10. Pregunta que realitza el regidor Simon Calsina:

Número: 2020-0001 Data: 04/05/2020

La Sra. Solé agraeix les dades però demana que es facin publiques aquestes
dades, és una tema que val la pena visualitzar; d’altra banda no li contesta a la
pregunta si són dades rellevants i es farà alguna cosa al respecte. I quan va
fer la pregunta de la incorporació del Punt lila, no sap si és el Consell Comarcal
qui és el responsable, se li va dir que era l’Ajuntament, ara se li diu que és el
Consell Comarcal, però que no havia els professionals i es va dir que des de
l’Ajuntament estava gestionant la formació a voluntaris per part de
professionals de l’àmbit, pregunta si s’ha fet, si és el cas, ella no ha estat
informada i si encara es pretén formar-los, la idea és que els voluntaris siguin
del municipi.
La Sra. Rodríguez confirma que depèn del Consell Comarcal, Àrea de Joventut
i per a la formació esperen una data per comunicar als voluntaris que han
presentat instància a l’Ajuntament i fer-los la formació, potser no ho va explicar
tan detalladament.
La Sra. Solé indica que així es demana de l’Ajuntament però qui ho gestiona, fa
la formació i qui vulgui fer-ho, pregunta que aleshores han de contactar amb el
Consell Comarcal.
La Sra. Rodríguez respon afirmativament que són allà que gestionen el punt
lila.

ACTA DEL PLE

espai d’oci nocturn aquest tipus d’accions per entendre aquest tipus de
situacions
Conclou que totes i cadascuna les accions que s’emprenen les troben
significatives, ja que es partia de l’objectiu general de sensibilitzar i erradicar
general de sensibilitzar les situacions de violència sexista en els contextos i
àmbits de la joventut.

Per tal sigui resposta per la regidoria d’Activitats Públiques.

Contesta la Regidora Sra. Elsa Rodríguez que la festa de Cap d’any es va fer al
Pavelló municipal com els darrers últims anys. És una decisió del consistori i es
va creure oportú ja que era el lloc més idoni per a la festa, el cost fou del grup,
la seguretat privada i el consorci sanitari, 4.214 €. Es va enviar una carta a les
entitats del municipi per si alguna volia fer-se càrrec de la barra de bar, i ningú
no la va demanar, per això enguany la va realitzar gratuïtament l’empresa que
donava el servei de música i així oferir el servei de bar als assistents a la festa.
Vol remarcar que es va fer una crida als bars del municipi per fusionar una
única barra la nit de Cap d’any però no varen tenir resposta i a la reunió només
va anar una persona.
Intervé el Sr. Calsina explicant que les festes al pavelló varen deixar de fer-se,
no complia per les sortides d’emergència, pregunta si ha canviat la normativa o
el pavelló no compleix les normes de seguretat.
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Ens poden informar per què es va realitzar la festa de cap d’any al pavelló
municipal? Quin cost va tenir la festa? Qui es va fer càrrec de la barra?

La Sra. Rodríguez contesta que hi havia un pla de seguretat fet per Jaume
Simon que deia que complia totes les condicions i requisits d’emergència.
11. Pregunta que realitza la regidora Neus Ferré:
Per tal sigui resposta per l’alcaldia.
En l’anterior ple ordinari, un cop finalitzada la sessió, el govern va contestar les
preguntes d’un ciutadà. Preguem se’ns informi de quan hi hagin preguntes de
la ciutadania dirigides al ple (que no només al govern) i poder obtenir còpia
d’aquestes amb antelació.

2. Precs i preguntes que formula el portaveu del grup municipal d’APL, Sr.
Claudio Grande:
1- Ens poden fer una valoració de la festa de Cap d'Any al Pavelló?
Respon la Regidora Sra. Elsa Rodríguez que va ser una nit tranquil·la, sense
cap mena d’incidents. Va acabar a les 6 matinada, amb participants entre 100 i
150.
El Sr. Grande indica que no sap si la Regidora va estar a la festa de l’any
passat, o l’anterior, no sap si val la pena gastar-se 4.200 euros perquè hi vagin
25 nens, no entenen que repeteixin coses que no funcionen, cal fer un format
nou o tenen por. No volen arriscar-se amb un format nou. Si no recorda
malament, es va posar la carpa perquè el pavelló no reuneix normes de
seguretat per fer una festa.
Fa ús de la paraula la Sra. Núria Escarpanter dient que això sempre depèn de

Número: 2020-0001 Data: 04/05/2020

La Sra. Ferré comenta si en altres municipis es fa constar en acta, és que
tenen altra normativa o se la salten, o no va per tot arreu igual.
L’Alcalde respon que està regulat al ROM i hi ha criteri de legalitat emès pel
Secretari. Li traslladarà al Secretari per que faci informe sobre la participació
ciutadana, que no forma part del debat del Ple.
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La Sra. Ferré diu està bé que la ciutadania pugui participar en el Ple però
demana perquè no s’inclouen en l’ordre del dia i que constin en acta.
L’Alcalde respon que així ho regula el ROM, al finalitzar l’acte es formulen les
preguntes al grups amb representació política en el consistori i la manera que
legalment s’inclogui la participació pública era fora del Ple, si el Secretari no el
corregeix, en Ple només poden intervenir els Regidors amb representació

ACTA DEL PLE

L’Alcalde manifesta que són preguntes al govern. Com que han demanat còpia
de les preguntes per escrit, se’ls facilitarà i si fossin preguntes a l’oposició,
també se’ls facilitarà.

l’aforament que es preveu per a l’acte, desafortunadament en les festes de cap
d’any es preveu que el públic assistent no és de grans masses i el pavelló
reuniria les condicions per acollir aquesta festa.

El Sr. Grande pregunta si amb el pressupost de 150.000 € es podrà fer tot això.
La Sra. Barris diu que espera que sí, tot i que comença malament l’any, una
part de la partida anirà per als aiguats.
El Sr. Grande manifesta que quan parla dels carrers vol dir que es faran, no sap
si passeja pel poble, està malmès i demana perquè no s’arranja. Hi ha una
farola a la cruïlla de l’Estació des de fa un any i mig
La Sra. Barris respon que també hi passeja. La farola s’ha de canviar el quadre,
però li dona la raó, i anirà fent les foses, les que es trenquen, les que són per
actes vandàlics.
El Sr. Grande indica que culpabilitza els demés, que la farola està fosa des de
fa un any i mig, la baixada del Pavelló fa pena i no creu que costi tants diners
arreglar-ho. Afegeix que espera que amb aquest pressupost que té es faci tot el
que ha esmentat.
La Sra. Barris manifesta que ella també ho espera sempre i quan no sorgeixin
altres coses, la idea i bona fe de voler-ho fer, és aquesta.
Intervé l’Alcalde explicant que el pressupost és que es pressuposa que es
podrà fer, es calculen partides en base a tot el que ha dit la Regidora, llevat que
hi hagi qüestions excepcionals.
El Sr. Grande pregunta quin pressupost hi ha per arranjar l’Av. Europa, des de
l’estació fins al pont.
La Sra. Barris respon que possiblement el 2020 no es podrà fer, la idea era
poder-ho fer.
El Sr. Grande pregunta sobre el cost de la part alta del c/ Pompeu Fabra.
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Respon la Regidora Sra. Sílvia Barris que ja ho va dir en els anteriors plens.
Globalment es preveu el Jacint Verdaguer, amb canvi del col.lector global; el c/
Almogàvers, part alta de Pompeu Fabra, c/ Pirineus, tram final del c/ Empordà,
tram final del c/ Ramon Llull, c/ Fenolleda, tram del c/ La Coma, Arnau de
Vilanova, parxejats c/ Vilamartí, Taballera, Priorat, i c/ Venturar i Empúries,
parxejats de sots; aleshores en cas d’urgència s’anirà veient.

ACTA DEL PLE

2-Ens poden dir en quins carrers pensen fer millores, durant aquest 2020?

Número: 2020-0001 Data: 04/05/2020

El Sr. Grande els demana si saben quanta gent pot entrar en el pavelló
La Sra. Rodríguez contesta que unes 560 persones.
El Sr. Grande demana si els vigilants de seguretat sabien quanta gent podia
entrar al pavelló. No entenen que es facin festes si no saben la gent que hi
anirà i a més fer-la en un local que no reuneix les condicions
La Sra. Rodríguez manifesta que el Pla emès pel Cap de la Policia deia que es
reunien condicions. Possiblement té raó que s’ha de donar altre caire a la festa
de Cap d’any, s’intentarà que la festa es desenvolupi de la millor manera amb
major participació.
El Sr. Grande expressa que se n’alegra.

La Sra. Barris contesta que estan valorant-se per part dels tècnics municipal.
Ara quan es redacta el pressupost s’ha de preveure que no hi hagi sorpreses,
la valoració era per fer aquests carrers i ho valoren els tècnics.
El Sr. Grande insisteix que vol saber si amb 150.000 € podran fer totes
aquestes obres.
La Sra. Barris conclou que a ella l’informen que amb 150.000 € podrà fer tot
això.

Afegeix explicant que tenen en ment crear una deixalleria mòbil per apropar-la,
la municipal no està en el millor lloc, es poden crear-ne mòbils per facilitar-hi
abocament a l’abast de tothom; es començaran a instal·lar càmeres de
vigilància, en breu es netejaran els entorns del contenidors, que estigui més
net; cal desplegar la recollida de l’orgànica a les urbanitzacions. Es començarà
a sancionar, s’ha estat permissiu, i concretament en el tema deI cartró i vidre, el
Consell Comarcal té el servei en concurs; sí és cert que cal ampliar més illes,
però està aturat fins que es resolgui el concurs, nosaltres no podem gaudir de
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Contesta la Regidora Sra. Núria Escarpanter que la temàtica és important
debatre-la en Ple, realment a Llançà tenim un problema, suposa que arreu
també però afecta el poble i s’ha de solucionar. Quan va agafar la Regidoria fou
un repte personal i a nivell de poble, reitera que és un tema que porta molta
feina, evidentment el govern s’ha donat un termini llarg, espera més curt del
que potser haurà de ser, perquè intervenen molts factors. Per la responsabilitat
que ella té, és molt necessari que des de l’Ajuntament s’estigui a sobre, vol
aclarir que la millora l’aconseguirem gràcies a tots: millora amb l’ empresa, les
directrius que segueixi l’Ajuntament i també la ciutadania. Les accions que
s’han dut en aquests set mesos són: la orgànica, han aconseguit que tots els
negocis ja la tinguin dins l’establiment, no embruten contenidors públics,
agraeix a tots els negocis que estan participant, tots avui dia; altra millora és
que es netegen els contenidors cada 15 dies per zones es publica en xarxes
(socials), s‘estableix un dia per abocar mobles i trastos vells per evitar que cada
dia es trobin pel poble tots de trastos i coses velles al costat del contenidors,
les normes estan per seguir-les i tots sabem que l’incivisme ens persegueix;
han instaurant 20 contenidors de poda arreu per evitar que les persones que
facin les podes en jardins tinguin disponibilitat en 20 contenidors del poble. En
breu sortirà una campanya informativa amb díptics que recorden als ciutadans
quins són els horaris de deixalleria, runa i poda, són serveis gratuïts. Han tingut
trobades amb els jardiners , al costat de camp de futbol hi ha 3 contenidors per
abocar-hi poda i tenir-ho més a prop i facilitar-los la feina, especialment ara
que no poden travessar la riera per anar fins a l’abocador; estan duent a terme
una forta campanya de sensibilització, a la xarxa, s’incideix en neteja de la
Plaça Major i entorns però els estornells embruten, hi ha un Planning diari de
totes les accions de temes diaris, amb un grup de WhatsApp per al seguiment.

ACTA DEL PLE

3-Ens poden explicar com pensen millorar la neteja de Llançà i la recollida de
plàstic i cartró?

més contenidors per recollir cartró i vidre. Ella voldria veure millors resultats,
objectivament veu una petita millora però no es compleixen els objectius, és
una feina del dia a dia, té confiança en el poble i creu que ho aconseguiran.
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El Sr. Grande pregunta si s’ha llegit el contracte on es diu que trauran les
herbes dels carrers i no les treuen.
La Sra. Escarpanter discrepa, en xarxes es publica que es fa, evidentment no
totes, Llançà és molt gran.
El Sr. Grande manifesta que quan es va signar el contracte ja se sabia que era
molt gran.
La Sra. Escarpanter diu que podrien estar moltes hores en el debat, són
interpretacions diferents.
El Sr. Grande remarca que la neteja al voltant dels contenidors s’ha de fer cada
dia perquè ho posa el contracte, s’ha de fer un seguiment perquè ho diu el
contracte, també diu que trauran les merdes del gossos i no les treuen; i diu
que trauran les herbes i no les treuen. Es culpabilitza el poble, és veritat que hi
ha gent incívica però no sempre s’ha de culpar el poble quan el que s’ha de fer
és seguiment del contracte i que l’empresa compleixi el contracte que va signar
amb l’Ajuntament.
La Sra. Escarpanter nega haver culpabilitzat el poble, la millora de la neteja del
poble dependrà de tots, ella com a màxima responsable està d’acord en fer un
seguiment exhaustiu amb l’empresa, que ha de complir al màxim, no digui que
no es treuen les herbes o d’altres que sí es duen a terme.
El Sr. Grande replica que una cosa és que es tregui en un carrer i altra és que
es tregui a tot el poble, perquè el contracte ho diu, si no pot fer-ho, que es
canviï d’empresa; no sap si l’ajuntament ha sancionat a l’empresa alguna
vegada, si no compleixen alguna cosa se’ls haurà de dir.
La Sra. Escarpanter respon que estan molt al darrera, ella fa sis mesos que
porta l’àrea. Li demana que no pateixi, que intentaran arreglar-ho i confia que
es vegi una millora.
El Sr. Grande demana si s’ha fet un seguiment d’on falten contenidors o bé on
en sobren, si en un any s’ha de fer un contracte nou algú de l’ajuntament anirà
a mirar si en falten o en sobren en algun carrer
La Sra. Escarpanter respon afirmativament, que són diferents metodologies,
abans a Llançà hi havia molts més contenidors, en aquell moment es va
convenir que potser visualment era molt millor concentrar unes illes de
contenidors en menys llocs per d’alguna manera no tenir tants punts escampats
amb brutícia; són criteris, que potser sí en falten en alguns llocs
El Sr. Grande creu que l’empresa no funciona i que no es fa un seguiment pe
part de l’Ajuntament, creu que s’ha de treballar una mica més sinó Llançà
continuarà com està. en mesos es veurà el resultat.
La Sra. Escarpanter insisteix que el seguiment es fa, que potser caldria ser més
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El Sr. Grande indica que si enguany acaba el contracte amb l’empresa
Fomento, suposa que s’està treballant en un nou contracte o pregunta si
seguiran amb un d’igual.
La Sra. Escarpanter respon que encara no, ho tenen en ment i hi ha pròrroga
possible, sense que així sigui, s’ha de decidir.
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Intervé l’Alcalde afegint que li pot confirmar que es fa un seguiment exhaustiu
del contracte, ell també ha estat en les reunions amb els representants de
l’empresa per debatre cadascuna de les clàusules contractuals que ha referit el
Sr. Grande i com li ha explicat la Regidora, hi ha diferents interpretacions. Han
detectat mancances i ha revelat unes circumstàncies que en la propera
contractació s’hauran de recollir, i seran la base les properes contractacions. La
voluntat del govern és tenir una Regidoria específica, sota la titularitat de la Sra.
Escarpanter que fa el seguiment de l’empresa i vigila escrupolosament les
clàusules contractuals.
El Sr. Grande diu que segons el contracte s’ha de netejar sempre que sigui
necessari, no cada 15 dies, ho diu el contracte no és una interpretació; també
diu que darrera el camió de les escombraries hi ha d’anar un camió cisterna i
netejar l’entorn dels contenidors, i no s’ha fet mai; no diguin.
La Sra. Escarpanter pregunta quan ell era regidor, què va passar i que ho
expliqui al públic, sap que és un tema complicat, ella porta set mesos i ara li
pregunta si funcionen i ella li diu que no del tot, li insisteix s’està en el camí; el
Sr. Calsina en aquella època sap perfectament que no és fàcil, no demani
“peras al olmo”
El Sr. Grande demana resultats del que estan treballant.
La Sra. Escarpanter conclou demanant temps, ara la realitat per exemple és
que els restaurants tinguin la fracció orgànica a dins, la neteja dels contenidors
es fa tal i com es publica en xarxes... que tot és millorable i li demana temps, si
d’aquí uns anys continua essent un desastre, ella assumirà que ho és.
El Sr. Grande diu que espera que sigui abans de l’any que ve, per si es canvia
d’empresa.
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estricte i incidir-hi més, li garanteix que s’està a sobre i confia i té plena
confiança que en mesos es veuran resultats.

Respon l’Alcalde que la protecció civil és competència de la Generalitat, des
del CECAT; i a nivell municipal s’activa el DUPROCIM document únic de
protecció municipal que el dia d’avui s’ha aprovat i els plans INUNCAT i
PROCICAT, hi ha combinació de protecció civil de la Generalitat amb el Pla
local. Sí que estava activat
El Sr. Grande demana si s’havien netejat les rieres i els recs que estaven plens
de canyes.
L’Alcalde respon que els alcaldes han recriminat en els Consells d’Alcaldes que
l’ACA no ho ha autoritzat i hi hagueren col·lapses al final de les rieres, potser
haurien de fer una autocrítica veient el que ha passat.
El Sr. Grande considera s’hauria de pensar com no fer cas a l’ACA perquè cada
any passa el mateix i es queixa tota Catalunya, les denuncies de l’ACA
provenen de tots els ajuntament de la costa.
L’Alcalde replica que no contempla la desobediència, però ell i la Regidora Sra.
Barris ha fet avinent a l’ACA la necessitat de netejar les lleres de les rieres. És
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4-Davant l’episodi de mal temps viscut per la festa de la Vila, tenien previst
algun Pla d’emergència específic?

El Sr. Grande diu que entén que un vehicle quan es porta a la ITV, si li han fet
revisions ja saben si passarà o no, l’Alcalde ha dit que el servei no es va veure
afectat, ell creu que sí perquè varen estar tres dies sense vehicles, no sap com
volia que anés la Policia en cavall o en bicicleta, un dels vehicles no està ni
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5-Ens poden explicar quins problemes ha tingut la Policia amb els vehicles?
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competència seva i és una crítica que han fet molts alcaldes i el de Llançà
també.
El Sr. Grande demana si s’ha fet reunions amb la policia, bombers, protecció
civil, brigada municipal...
L’Alcalde contesta afirmativament, estava activat el DUPROCIM, hi havia
coordinació amb tots els serveis d’emergències de la Generalitat, Policia Local,
tutelades a través del Cap de la prefectura.
El Sr. Grande pregunta si la Policia estava avisada.
L’Alcalde respon que evidentment, ja que des de la Prefectura es tutela el
DUPROCIM.
El Sr. Grande vol saber quan hi ha nevada, focs o talls de subministrament
elèctric, si el CAP o la benzinera no tenen llum, si es tenen previstos
generadors per aquests casos.
L’Alcalde indica que l’apagada que va haver fou deguda a caiguda de l’alta
tensió a la zona de l’Empordà, va suposar la falta de llum per 300 mil persones,
per molts generadors.
El Sr. Grande considera que el CAP amb un generador petit pot funcionar.
L’Alcalde diu que el CAP és competència de la Generalitat de Catalunya, és
una petició que li passarà al delegat, ells saben amb quins mitjans han de
comptar per afrontar aquestes contingències.
El Sr. Grande manifesta que es passa la pilota d’uns als altres i no se soluciona
res, la riera és culpa de l’ACA, el CAP és de la Generalitat i quan hi ha una
inundació o una desgràcia, serà culpa de l’Ajuntament de Llançà, se’ls ha de
demanar que facin les actuacions que s’hagin de fer, i així tenir una Pla com
Déu mana, tenir les coses clares
L’Alcalde replica que el Pla d’actuació ja està ben definit.
El Sr. Grande diu que el que té ell avui hi ha moltes coses a discutir.
L’Alcalde li manifesta que disposarà de l’exposició pública del document per
al·legar, ell verificarà què ha passat, noms i cognoms diferents però el que és el
Ple i la manera d’actuar està clarament definit, es tracta que cada un assumeixi
les seves competències; les ajudes que atorgarà l’ACA per netejar lleres, que
faci una reflexió de com està tractat... no pot haver intromissió de
competències, per això hi ha el CECAT com el municipal, que hi hagi
coordinació, la Generalitat té molts més mitjans materials i personals que
qualsevol ajuntament i actua en determinades esferes i en les altres, els
municipals i l’Alcalde té competències com per exemple obertura o tancament
d’escoles; li consta que el Delegat va estar molts dies a Girona coordinant
aquestes actuacions, està parlant de circumstàncies excepcionals.
El Sr. Grande reclama que tots aquests temes es posin sobre la taula en la
Junta de Protecció municipal.
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L’Alcalde indica que l’ha respost en les preguntes d’Esquerra Republicana.
El Sr. Grande afegeix que l’empresa que fa les revisions no creu que tallin la
llum l’endemà, donen un temps; si és la Generalitat aquesta deu haver donat
l’ordre de tallar-la. L’Alcalde diu ha dit que des del primer moment ha estat amb
la Unió Excursionista, i el generador el varen portar el dia abans, i dissabte
encara no sabien si farien la Marxa. Té totes les cartes i les converses seves
amb el President de la UELL, ells potser demanen però l’Alcalde no dona;
tampoc no entenen perquè el SEM ha d’anar en un edifici públic, el SEM, si no
s’equivoca, va fer una licitació, va guanyar un concurs on deia que posaria un
pis i un local per a l’ambulància i ara li donarem nosaltres, no té massa sentit. I
quina mania tenen en donar coses a empreses que no són de Llançà, són ells
que haurien de buscar-se la vida.
L’Alcalde manifesta que la UELL tenia el grup electrogen a la seva disposició
divendres al matí, amb tota la conformitat per part dels voluntaris que hi eren,
tot estava correcte. Aleshores l’Ajuntament complia amb el seu compromís amb
la Unió Excursionista. El problema comença a instàncies del President, com
sap el Sr. Grande si té les cartes, se suposa que són privades però diu molt
per part del President com utilitza la informació que té amb l’Alcalde de Llançà,
que consti el que són converses privades les fa públiques, per això en la carta
que li va respondre al President lamenta la desconsideració cap a l’alcalde. El
divendres els constava que no hi ha via cap problema amb el grup electrogen,
a ell i al Regidor d’Esports; i l’endemà s’inicia la discussió absurda per acabar
fent el que ja estava previst, disposar de grup electrogen amb un diferencial a
favor de la UELL tal que se’ls havia proposat. Hi varen intervenir el Sr. Serrán,
ell com a Alcalde, i la Sra. Núria Escarpanter per fer entendre al President el
que se li havia proposat el dia anterior i així va ser. Aquí ell no acaba d’entendre
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6-Ens poden explicar els problemes viscuts per la UELL (Unió Excursionista
Llançanenca) en el local que utilitzen juntament amb altres associacions?

ACTA DEL PLE

homologat i creu que el servei va ser pèssim. Cal una previsió abans que el
parc mòbil de la Policia quedi d’aquesta manera.
L’Alcalde manifesta que són consideracions molt personals seves, no està
d’acord. A la ITV hi ha una sèrie de professionals on determinen si hi ha
anomalies o no; d’altra banda el servei, com ha assegurat, la Prefectura mai va
dir que havia afectació al servei, sí que hi havia només dos vehicles disponibles
el P5 i F1.
El Sr. Grande manifesta que hi ha tallers de Llançà on diuen si un vehicle
passarà la ITV o no.
L’Alcalde indica que és la Pre-ITV.
El Sr. Grande diu que són coses que s’han de preveure abans no passin,
L’Alcalde pren nota de les consideracions, avui dia la notícia important és que
tots els vehicles estan reparats.
El Sr. Grande replica que la notícia important és que la Policia va estar tres dies
sense vehicle, el normal és que funcionin.
L’Alcalde conclou que això són consideracions seves, que tenien dos vehicles a
disposició de la Patrulla.

I sense cap més altre assumpte a tractar, s’aixeca la sessió de la qual s’estén
la present acta que, després de llegida i aprovada, signen electrònicament
l’Alcalde i el Secretari així com certificació que consta a l’expedient.
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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El Sr. Grande replica que també presten servei a altres municipis, Portbou,
Vilajuïga, Garriguella.
L’Alcalde informa que la base d’emergències està aquí.
El Sr. Grande replica que si truquen de Garriguella i només tenen una
ambulància, no estaran aquí.
L’Alcalde li confirma però que la base està a Llançà, evidentment presta un
servei, creu que no hi ha desatenció, els professionals estan aquí i la
consideració que feia l’Alcalde al President, és que quina millor ubicació de
l’ambulància que en el punt de control d’aquestes marxes i curses de la UELL
quan pot disposar en cas d’emergència mèdica, una assistència immediata.
El Sr. Grande assegura que l’assistència l’han de prestar sí o sí, demana quin
problema hi ha.
La Sra. Escarpanter, diu que a vegades el salvament d’una persona pot ser
qüestió de segons; li pregunta si prefereixen tenir fora l’ambulància, no ho
acaba d’entendre.
El Sr. Grande diu que si el SEM ha de tenir un pis per als treballadors i un
aparcament per l’ambulància, perquè li ha de donar l’Ajuntament o deixar.
La Sra. Escarpanter respon que ni es dona ni es deixa res.
L’Alcalde li explica que presta un servei públic.
El Sr. Grande manifesta tindrem l’ambulància a Llançà i si això és el millor que
tenim.
L’Alcalde replica que tenim moltes coses bones, una base operativa 24h
d’emergències i una ambulància a disposició dels llançanencs, amb base que
ha d’estar a Llançà, el conveni pretén assegurar que es mantinguin aquí a
LLançà. Estem parlant d’un servei públic, no és privat, tot i que sigui empresa
privada presta un servei. Lo prioritari per a l’Alcalde i el govern és que en cas
d’emergència mèdica que pot anar a qüestió de segons o minuts tingui una
ambulància a disposició en el cas que es doni aquesta circumstància. És
prioritari per ell.
El Sr. Grande suggereix que així doncs parli clarament amb la Unió
Excursionista.
L’Alcalde conclou que ja ho ha fet, va ser clar i diàfan, va anar ell personalment
i la carta té tres pàgines explicant tot el que ha dit i respost al Sr. Cusí.
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la discussió.
Continua explicant que el SEM és una empresa privada que presta un servei
públic a favor dels llançanencs i entenen que com a responsables de la
seguretat i integritat de la salut de tots els llançanencs, és molt important
aquest servei operatiu les 24 hores. No es dona res, estan en negociacions
amb l’entitat per arribar a contraprestacions justes per tal que el servei es
mantingui a Llançà amb condicions immillorables per als vilatans.

