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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
LLANÇÀ DE DATA 9-04-2018
A la Casa Consistorial de Llançà, essent les dinou hores del dia nou d’abril de
2018, es reuneix l’Ajuntament Ple, en primera convocatòria, a l´objecte de
celebrar sessió pública ordinària.
Sota la presidència de l’Alcalde, Sr. Pere Vila i Fulcarà, assisteixen els regidors
i les regidores que a continuació s’indiquen:
Sr. Joan C. Mora i Torrent, Sr. Juan José Serrán i Báez, Sra. Sònia Sarola i
Vilà, Sra. Sònia López i Mallol, Sr. Francesc Guisset i Lagresa, Sra. Sílvia
Barris i Roca, Sr. Guillem Cusí i Batlle, Sr. Simon Calsina i Comorera, Sra.
Anna Giralt i García, Sr. Claudio Grande i Hernández.
Assisteix com a Secretari el Sr. Carles Fita i Alegre, titular de la Corporació.
L’Alcalde declara obert l’acte i tot seguit s’entra en l’ordre del dia.
1.- Lectura i aprovació, si escau, de les actes anteriors de dates 11-122017 i 5-02-2018.
L’Alcalde demana si es poden aprovar les actes de les sessions de dates 11 de
desembre de 2017 i 5 de febrer de 2018, que ha estat trameses amb
anterioritat junt amb la convocatòria.
Intervé el portaveu del grup municipal ERC-AM, Sr. Guillem Cusí, dient que
agraeix la rectificació de la primera acta tal i com varen demanar; així doncs
aproven les dues actes.
Per unanimitat, s’aproven les actes del Ple corresponent a les sessions
ordinàries de dates 11-12- 2017 i 5-02-2018.

2.- Proposta de festes locals per al 2019.
L’Alcalde llegeix el text del dictamen.
Per unanimitat s’aprova:

Des del Servei Territorial del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
de la Generalitat de Catalunya, mitjançant escrit RE 2018/1288, de data 12 de
febrer de 2018, informen que cal presentar la proposta amb caràcter definitiu de
les Festes locals 2019
Correspon al Ple municipal proposar la fixació de dues festes locals, retribuïdes
i no recuperables, de conformitat amb el que disposa l’ l’article 46 del Reial
decret 2001/1983, de 28 de juliol.
D’acord amb l’article 37.2 de l’Estatut de Treballadors que indica que de les
catorze festes laborals, dues tindran carácter local; i d’acord amb el Decret
177/1980, de 3 d’octubre, en el qual s’estableix que les dues festes locals
seran fixades per Ordre de la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies, a
proposta del municipis respectius abans del proper 30 d’abril.
Atès que l’Ajuntament ha de comunicar la proposta a la Generalitat de
Catalunya abans del 30 d’abril i els dies de Sant Vicenç, 22 de gener, i de la
Mare de Déu del Carme, 16 de juliol, són tradicionalment les festes locals i l’any
que ve s’escauen en dimarts.
Per tot això, l’Ajuntament en Ple ACORDA :
Primer.- PROPOSAR al Departament de Treball, Afers socials i Famílies de la
Generalitat de Catalunya la fixació com a festes locals per a l’any 2019, els dies
22 de gener i 16 de juliol .
Segon.- DONAR TRASLLAT del present acord als Serveis Territorials a Girona
del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, als efectes oportuns.”

3.- Aprovació inicial del Document únic de protecció civil municipal de
Llançà.
L’Alcalde llegeix el text del dictamen.
Intervé el portaveu del grup municipal d’ERC, Sr. Guillem Cusí, dient que
s’abstindran, ja que és una aprovació inicial i volen estudiar l’expedient amb
cautela i també per un fet que volen remarcar, a diferència de l’aprovació del
Pressupost en què varen poder consultar els documents en l’ordinador de
l’ajuntament, aquesta vegada no tenien aquest document de Protecció Civil,
demana que per un proper Ple disposin de la documentació en l’ordinador
entrada correctament.
El Sr. Claudio Grande, del grup municipal APL, indica també l’abstenció.
Amb set vots a favor, dels grups municipals PDeCAT i PSC-CP; i quatre
abstencions, dels grups municipals ERC-AM i APL, 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.
La Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, disposa, a
l’article 15.1, 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.
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.
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.
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament ACORDA:
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.”
4.-Donar compte de l’aprovació de la liquidació del pressupost de
l’exercici 2017.
El Regidor de l’Àrea, Sr. Francesc Guisset, llegeix el dictamen que segueix:
En data 28 de març d’enguany es va aprovar la liquidació del pressupost de
l’exercici 2017, mitjançant Decret de l’Alcaldia, amb el contingut següent:
“Un cop finalitzat l’exercici 2017, cal realitzar la liquidació del pressupost i
determinar els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de
pagament a 31 de desembre, el resultat pressupostari, els romanents de crèdit i
el romanent de tresoreria.
La liquidació posa de manifest, respecte del pressupost de despeses i per a
cada aplicació pressupostària, els crèdits inicials, les modificacions i els crèdits
definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les obligacions
reconegudes, els pagaments ordenats i els realitzats.

Respecte del pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa
de manifest les liquidacions inicials, les seves modificacions i previsions
definitives, els drets reconeguts i anul.lats, així com la recaptació neta.
L’article 89.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril disposa que la confecció
dels estats demostratius de la liquidació haurà de realitzar-se abans del primer
de març de l’exercici següent.
L’article 90 del mateix RD disposa que la liquidació de cadascú dels
pressupostos, un cop efectuada la seva aprovació es donarà compte al Ple en
la primera sessió que se celebri.
L’article 91 disposa que l’entitat local remetrà còpia de la liquidació dels
pressupostos abans de finalitzar el mes de març de l’exercici següent que
correspongui, a la Comunitat Autònoma i al Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques.
El resultat pressupostari de l’exercici 2017 és el següent:
AJUNTAMENT
Dret reconeguts nets
- Obligacions reconegudes netes
RESULTAT PRESSUPOSTARI
Desviacions positives de finançament
Desviacions negatives de finançament
Despeses finançades amb romanent líquid de tresoreria
Resultat d’operacions comercials
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

9.999.138,13 €
9.476.254,92 €
522.883,21 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
522.883,21 €

CASAL DEL PENSIONISTA
Dret reconeguts nets
- Obligacions reconegudes netes
RESULTAT PRESSUPOSTARI
Desviacions positives de finançament
Desviacions negatives de finançament
Despeses finançades amb romanent líquid de tresoreria
Resultat d’operacions comercials
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

73.525,91 €
64.476,83 €
9.049,08 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
9.049,08 €

MUSEU DE L’AQUAREL·LA
Dret reconeguts nets
- Obligacions reconegudes netes
RESULTAT PRESSUPOSTARI
Desviacions positives de finançament
Desviacions negatives de finançament
Despeses finançades amb romanent líquid de tresoreria
Resultat d’operacions comercials
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

65.375,00 €
60.333,31 €
5.041,69 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
5.041,69 €

PATRONAT D’ESPORTS
Dret reconeguts nets
- Obligacions reconegudes netes
RESULTAT PRESSUPOSTARI
Desviacions positives de finançament
Desviacions negatives de finançament
Despeses finançades amb romanent líquid de tresoreria
Resultat d’operacions comercials
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

160.700,00 €
156.634,41 €
4.065,59 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
4.065,59 €

La liquidació del pressupost de l’exercici 2.017 ha obtingut els següents resultats:
AJUNTAMENT
Existència a caixa a 31/12/2017
Pendent de cobrament
Pendent de pagament
Cobrament efectuats pendents d’aplicació definitiva
Saldos de dubtós cobrament
Romanent de tresoreria

1.754.372,56 €
3.106.702,47 €
1.526.106,33 €
-147.423,00 €
-1.501.848,96 €
1.685.696,74 €

CASAL PENSIONISTA
Existència a caixa a 31/12/2017
Pendent de cobrament
Pendent de pagament
Romanent de tresoreria

25.168,41 €
0,00 €
3.522,34 €
21.646,07 €

MUSEU AQUAREL·LA
Existència a caixa a 31/12/2017
Pendent de cobrament
Pendent de pagament
Cobrament pendent d’aplicació
Romanent de tresoreria

43.186,47 €
0,00 €
7.490,09 €
-2.682,25 €
33.014,13 €

PATRONAT D’ESPORTS
Existència a caixa a 31/12/2017
Pendent de cobrament
Pendent de pagament
Pagament pendent d’aplicació
Romanent de tresoreria

53.822,40 €
0,00 €
11.662,66 €
0,00 €
42.159,74 €

S’ha emès informe preceptiu en el sentit que consta dins de l’expedient de la
Interventora accidental, d’acord amb l’article 191.3 II del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes
Locals, i en relació als càlculs de totes les magnituds i ràtios legals segons
disposa la LO 2/2012, de 27 d’abril d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera.
Per tot això, aquesta Alcaldia HA RESOLT :

Primer.- APROVAR la liquidació del pressupost de l’exercici 2017 d’acord amb
els resultats anteriorment exposats.
Segon.- DONAR COMPTE al Ple en la primera sessió que se celebri.
Tercer.- TRAMETRE els resultats de la liquidació a la Comunitat Autonòma i a
l’Administració de l’Estat, amb els mitjans telemàtics que correspongui.”
Per tot això i tenint en compte els fonaments de fet i de dret, així com la
documentació obrant en l’expedient, aquesta Comissió Informativa proposa al
Ple de l’Ajuntament de l’adopció del següent ACORD:
Únic.- DONAR COMPTE del Decret de l’Alcaldia de 28 de març de 2018, pel
qual s’aprova la liquidació del pressupost de l’exercici 2017, la qual consta a
l’expedient.
El Sr. Guisset afegeix, segons extreu de l’informe d’Intervenció, que és possible
la capacitat d’invertir ja que es tracta d’un ajuntament amb capacitat de
finançament, romanent positiu, una ràtio d’endeutament del 31,36%, s’està
complint el període mig de pagament a proveïdors inferior a 30 dies, l’estalvi
net se situa en el 6,48%, endeutament a 31-12-17 31,66%, i el deute viu a final
de 2017 estava en 2.405.473,60 € i es preveu que se situï fruit de les inversions
aprovades enguany en 2.878.381,60 € amb un endeutament previst de 31,36
%. La capacitat de finançament seria de 355.410,41€ i aquests serien els
paràmetres importants per valorar l’aprovació del pressupost presentada.
El Ple de la Corporació es dóna per assabentat.

5.- Aprovació i verificació del Text refós de la Modificació núm. 19 del Pla
general d’ordenació urbana de Llançà.
El Regidor de l’Àrea, Sr. Francesc Guisset, llegeix el text del dictamen.
Fa ús de la paraula el Sr. Guillem Cusí, del grup municipal ERC-AM, indicant
que voten a favor ja que és un projecte iniciat per l’anterior govern i que
consideren una millora i un bé municipal.
Intervé el Sr. Claudio Grande, del grup municipal APL, dient que el vot és
favorable.
Per unanimitat, s’aprova:
L’Ajuntament de Llançà, va trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Girona, amb la finalitat de que resolgui sobre la seva aprovació definitiva, el
projecte de Modificació Puntual núm. 19 del Pla d'Ordenació Urbana d'aquest
Municipi, redactat per l’arquitecte assessor municipal Sr. Lluis Rodeja i Roca, i
promogut per l’Ajuntament de Llançà, per tal de regular els sistemes
d’equipaments esportius del sector Les Esplanes.

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en sessió de data 20 de març
de 2018, ha acordat aprovar definitivament la Modificació puntual proposada,
supeditant-ne la publicació en el DOGC i consegüent executivitat a la
presentació d’un text refós verificat que incorpori les prescripcions acordades.
L’arquitecte municipal ha emès informe indicant que el Text Refós incorpora les
prescripcions de l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme esmentat.
Per això, i de conformitat amb el que es disposa en els articles 22.2.c) i 47.2.ll)
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, el Ple de
l’Ajuntament
ACORDA:
Primer.- APROVAR I VERIFICAR el Text Refós de la Modificació Puntual
número 19 del Pla d’Ordenació Urbana Municipal, de data Març de 2018,
promogut per l’Ajuntament de Llançà.
Segon.- DONAR TRASLLAT a la Comissió d’Urbanisme de Girona als efectes
de la seva publicació.”
6.- Adhesió a l’Associació Llançanenca d’ajuda a l’estudiant “CollAlcocer”.
L’Alcalde llegeix el text del dictamen.
Afegeix que els membres de l’Associació ho són pel càrrec que s’ocupa no per
la persona. En Comissió Informativa es va dir que hi havia algun càrrec anterior
que no ha volgut abandonar l’Associació, aquesta persona que actualment no
té vinculació directa amb el poble com la Sra. M. Carme Barceló, que fou
Directora de l’Institut, ha volgut seguir sent membre de l’Associació. El seu grup
preferiria que tots els membres fossin actius i participatius de la vida
llançanenca, si no és així, entenen que no és manera productiva de participar
en l’Associació, ho pensa el seu grup i ho traslladarien a la Sra. Barceló. No per
res contra ella, varen estar d’acord amb moltes coses quan exercia de
Directora a Llançà, però sí pels motius que ha exposat.
L’Alcalde manifesta que, creu recordar en una carta, que la Sra. Barceló
tornarà a partir de setembre a exercir com a mestra del centre educatiu, en la
propera reunió de la Junta ho traslladarà, ell veu coherent que ho representin
en funció del càrrec.
Per unanimitat, s’aprova:
Mn. Josep Clavaguera, en la seva qualitat de Rector de la Parròquia Llançà, va
adquirir la condició de Marmessor i va gestionar l’herència de la Sra. Maria Coll,
ocupant-se de la venda de la seva casa amb la finalitat de destinar els diners
als estudis de les nenes i dels nens de les famílies necessitades de Llançà.

Amb el producte de la venda, i a l’efecte de complir el mandat testamentari, va
promoure la constitució de l’Associació Llançanenca d’ajuda a l’estudiant “CollAlcocer”, en data 15 de juliol de 2005.
Atès que l’escriptura de constitució de l’Associació va ser fundada per un grup
de persones, totes elles en nom propi, i no en representació de cap institució,
tot i que en alguns casos és notòria la seva vinculació a diferents Institucions.
Atès que és convenient regularitzar aquesta situació, en el sentit de mantenir a
les persones físiques que vulguin seguir pertanyent a l’Associació i alhora
facultar a les entitats que representaven la seva adhesió, l’Associació
Llançanenca d’ajuda a l’estudiant “Coll-Alcocer”, ha sol·licitat que l’Ajuntament
s’adhereixi formalment com a institució.
Considerant que la promoció de l’ensenyament, i la cultura és un objectiu i un
servei bàsic dels ajuntament, i considerant que l’Associació Llançanenca
d’ajuda a l’estudiant “Coll-Alcocer”, de conformitat amb el que disposen els
seus Estatuts, col·labora i persegueix aquestes finalitats en benefici dels
llançanencs.
Vist l’Informe de Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a
seguir, i Informe d’Intervenció municipal.
De conformitat amb el que disposen els articles 22.2.b), i 47.2.g) de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
Aquest Ple de l’Ajuntament ACORDA :
Primer.- APROVAR inicialment l’adhesió de l’Ajuntament de Llançà a
l’Associació Llançanenca d’ajuda a l’estudiant “Coll-Alcocer”, i aprovar els
Estatuts que la regeixen.
Segon.- NOMENAR a l’Alcalde/essa i el/la Regidor/a que ocupi l’Àrea
d’Ensenyament de l’Ajuntament, representants d’aquesta Corporació en
l’Associació.
Tercer.- Sotmetre el present acord a informació pública per termini d'un mes
mitjançant anunci publicat en el Butlletí oficial de la Província de Girona i en el
web municipal, a fi que els interessats presentin les al·legacions que estimin
pertinents.
Quart.- ENTENDRE l’acord elevat a definitiu si durant el termini expressat no
es presenten al·legacions, i FACULTAR l’Alcalde-President, Sr. Pere Vila i
Fulcarà, per a la signatura dels documents públics i privats que siguin
necessaris per a formalitzar l’adhesió.
Cinquè.- NOTIFICAR aquest acord a l’Associació Llançanenca d’ajuda a
l’estudiant “Coll-Alcocer”, als efectes oportuns.”

7.- Moció per un major seguiment de les Mocions aprovades pel Ple i de la
seva execució.
El portaveu del grup municipal ERC-AM, Sr. Guillem Cusí, llegeix la Moció.

Intervé el Sr. Claudio Grande, del grup municipal APL, expressant el vot
favorable però proposa canviar una paraula Mocions “aprovades”, per Mocions
“presentades”. I que els agradaria que es dugués a terme i un control
d’execució.
El Sr. Francesc Guisset, del grup municipal PSC-CP, indica el vot favorable.
E. Sr. Joan Carles Mora, del grup municipal PDeCAT, expressa el vot a favor.
Per unanimitat, s’aprova l’esmena de la Moció, i un cop introduïda aquesta,
s’aprova per unanimitat la següent Moció:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Creiem que els grups polítics han de rebre la informació del desenvolupament
dels acords i la seva execució o se’ls ha de comunicar de manera justificada la
impossibilitat material de dur-los a terme. Considerem que caldria establir un
dispositiu polític transparent de seguiment i compliment de les mocions
aprovades pel Ple per evitar la seva omissió o que el desenvolupament dels
acords no s’adeqüi a la resolució adoptada.
Moltes de les mocions, preguntes i precs realitzats són producte de demandes
d’organitzacions, plataformes, entitats o associacions, també de la pròpia gestió
interna de la institució o de peticions dels ens locals. La part dedicada al
seguiment i control de la gestió corporativa i als precs i preguntes es configura
com un espai de fiscalització constructiva d’impuls i orientació política
necessaris per a la qualitat democràtica de l’Ajuntament de Llançà i alhora
esdevé un àmbit d’utilitat que possibilita l’aproximació de la ciutadania en
l’acció política d’aquesta institució.
Un cop les mocions han estat aprovades esdevenen compromisos, el
compliment dels quals cal garantir per a la credibilitat institucional i per a la
legitimitat política. En aquest sentit, els grups polítics de l’Ajuntament de Llançà
hem de rebre la informació del desenvolupament dels acords i la seva execució
o se’ls ha de comunicar de manera justificada la impossibilitat material de durlos a terme.
Per últim s’hauria de facilitar la màxima difusió, publicitat i transparència de la
informació de l’Ajuntament i les seves actuacions, fomentant així la participació
informada de les persones en qüestions d’interès públic de forma útil, veraç i
comprensible.
Per tots aquests motius, el Ple de l’Ajuntament ACORDA :
Primer. Aprofitar el portal de transparència de l’Ajuntament de Llançà per
incorporar en el termini màxim d’un (1) mes des de la seva aprovació, el text de
la moció presentada i el sentit de vot dels grups polítics. Aquest lloc web
contindrà també el calendari i grau d’execució dels acords adoptats per
l’Ajuntament de Llançà i altres dades de rellevància.
Segon. Que les mocions publicades tinguin un enllaç visible en la pàgina
principal del Portal així com en el web municipal.

Tercer. Incloure al Ple, amb caràcter quadrimestral (cada 2 plens ordinaris) un
punt de l’odre del dia d’informació de l’estat d’execució dels acords adoptats pel
ple de l’Ajuntament de Llançà producte de les mocions polítiques aprovades.
Quart. Per tal de garantir la participació ciutadana, el dret a la informació i la
màxima transparència, des del Portal de la Transparència les associacions, els
col·lectius o la ciutadania en general, pugui sol·licitar informació mitjançant
correu electrònic sobre el grau de compliment íntegre o parcial de les mocions.
Cinquè. Que les mocions aprovades des d’inici d’any 2017 siguin publicades
en el termini màxim d’un (1) mes des de l’aprovació d’aquesta moció, en el
Portal de la Transparència de l’Ajuntament.
Sisè. Dur a terme totes les iniciatives necessàries per posar en marxa, en un
període màxim de 6 mesos, un registre telemàtic de l’estat i grau d’avançament
de l’execució de totes les mocions aprovades pel Ple de l’Ajuntament.
Setè. Que en el següent Ple després de l’aprovació d’aquesta moció, s’informi
sobre el grau d’execució de les mocions aprovades des de gener de 2017.

8.- Moció per recuperar el poder adquisitiu del sistema públic de
pensions.
El portaveu del grup municipal ERC-AM, Sr. Guillem Cusí, llegeix la Moció.
Intervé el Sr. Claudio Grande, del grup municipal APL, dient que voten a favor i
que si s’aprova la Moció i algun treballador de l’Ajuntament de Llançà cobra per
sota dels 1000 €, s’actualitzin els salaris.
El Sr. Francesc Guisset, del grup municipal PSC-CP, manifesta que estan
conformes amb els acords si bé amb l’exposició de motius no ho estan
totalment. Proposa esmenar el punt 4t, la paraula “derogació” , es canviï per
superació de la reforma; i en el sisè, on diu període d’inactivitat de la persona
treballadora, afegir “atur involuntari de llarga durada”, no perquè no vol treballar
sinó perquè no pot accedir al mercat laboral.
El Sr. Joan Carles Mora, del grup municipal PDeCAT, indica el vot a favor.
Intervé el Sr. Cusí dient que pel que fa al punt 6è, no té cap inconvenient però
amb el 4t, entenen que la paraula que ho defineix és derogació.
L’Alcalde, en relació al que ha dit el Sr. Grande, manifesta que tenen el
compromís d’actualitzar-ho però que no serà fins l’aprovació de la relació dels
llocs de treball , amb comparatives i aquest sou serà el mínim que es posarà..
Per unanimitat, s’aprova l’esmena de la Moció referent al punt 6è, i un cop
introduïda aquesta, s’aprova per unanimitat la següent Moció:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El sistema públic de pensions ha estat víctima de la política econòmica del
Partit Popular per haver dilapidat el Fons de Reserva de la Seguretat Social,
fons creat l’any 2000 amb la finalitat d’atendre les necessitats futures del
Sistema de Seguretat Social en matèria de prestacions contributives i de la
seva gestió. Any rere any, fins el 2011 aquest fons ha anat incrementant la
seva dotació amb els excedents dels ingressos que financen les prestacions
contributives fins arribar a 66.815 milions d’euros. Des d’aquell any ha anat
disminuint la guardiola de les pensions fins arribar als 8.095 milions actuals que
té el Fons de Reserva.
La base de les futures pensions contributives són les actuals cotitzacions a la
Seguretat Social. Per tant, sense uns salaris superiors, i sense recuperar el
marc de les relacions laborals i sindicals a la situació anterior a les reformes
laborals del PSOE i del PP, no s’entra a solucionar el problema de no tenir
diners per a fer front a les pensions que es van generant. Tampoc ajuda a
mantenir el poder adquisitiu dels actuals pensionistes que la revalorització de
les pensions sigui del 0,25% quan l’IPC del 2017 ha estat d’un 1,1%.
L’any 2022 es calcularà la pensió de jubilació amb els últims 25 anys cotitzats,
resultat de la progressiva ampliació del període d’anys a computar en la
reforma impulsada pel govern del PSOE, a proposta de la Unió Europea, l’any
2011 que retarda l’edat de jubilació i augmenta el període de cotització per al
seu càlcul. El Govern de l’Estat ha proposat que es pugui triar per al càlcul
l'opció que prefereixi la persona treballadora, bé el sistema actual, bé comptant
tota la seva vida laboral, ja que per a molts pensionistes els darrers anys de la
vida laboral han deixat de ser aquells en que més han cotitzat, com a
conseqüència de la reforma laboral.
Les diferents polítiques econòmiques i de mercat de treball, i les diferents
reformes laborals, tant del PP com del PSOE, no només s’han fet d’esquenes a
les persones treballadores sinó que s'han fet lesionant i suprimint drets històrics
assolits per la classe treballadora i sense objectius que revertissin en les
condicions laborals de les persones i en la seva futura situació de pensionista. I
no és exagerat pensar que ambdós partits estan creant l’escenari per privatitzar
part de la pensió de jubilació.
La situació actual és tan greu que pràcticament s’ha buidat el Fons de Reserva
i les mesures que es van aplicant o proposant són pedaços que no serveixen
per anar a la base del problema que no és altre que salaris baixos generen
baixes cotitzacions.
Per tots aquests motius, l’Ajuntament en Ple ACORDA.
Primer. Instar el Govern de l’Estat a lligar per llei la revalorització de les
pensions a l’IPC: les pensions no poden revaloritzar-se per sota de l’increment
de cost de la vida, i impulsar els canvis legislatius per derogar qualsevol
mesura que ho contradigui.
Segon. Establir un salari mínim interprofessional de 1.000 euros, mesura que
ja s’ha adoptat en molts ajuntaments dels Països Catalans, permetent així
augmentar les cotitzacions més baixes.

Tercer. Adoptar mesures fiscals que premiïn les empreses que apliquin
polítiques retributives superiors a les recollides en els convenis col·lectius
d’aplicació, ja que amb uns salaris superiors s’incrementa l’ingrés per
cotitzacions.
Quart. Instar als Grups Parlamentaris a les Corts Generals a la derogació de
les reformes laborals realitzades pel PP i el PSOE.
Cinquè. Afavorir la negociació col·lectiva en polítiques retributives perquè
aquestes puguin recuperar el terreny perdut des de 2007 i recuperar el poder
adquisitiu que s’ha vist minvat per la crisi econòmica i que revertiria en un
increment de les cotitzacions.
Sisè. Adoptar les mesures necessàries perquè aquells períodes de llarga
inactivitat de la persona treballadora, degut a situacions d’atur involuntari de
llarga durada, de baixa cotització per salaris baixos o per prestació laboral a
temps parcial, siguin redimensionats per al seu còmput en el càlcul de la pensió
de jubilació.
Setè. Adoptar les mesures necessàries per part del Govern de l’Estat, tant
legislatives com de gestió i de control, per tenir com a despesa prioritària el
pressupost de les pensions derogant la reforma de l'article 135 de la
Constitució espanyola que obliga com a deure primordial al pagament del
deute: cal evitar que el govern estatal de torn pugui recórrer, per falta de
previsió i de sensibilitat social, als estalvis generats per les aportacions de
molta gent treballadora durant molts anys sense un acord amb els agents
socials.
Vuitè. Promoure el diàleg social a nivell de Catalunya, per tal que en un marc
català de relacions laborals i amb una Llei Catalana de Protecció Social no
sigui possible sostraure els ingressos generats per les cotitzacions de les
persones treballadores per fer front a la mala gestió i previsió fetes pels
diferents governs de l’estat.
Novè. Promoure l’equiparació de les pensions entre homes i dones,
diferenciades actualment a causa de la bretxa salarial, estudiant l’aplicació d’un
factor corrector que compensi la diferència de la pensió per la diferència de
cotitzacions durant la vida laboral a càrrec dels Pressupostos Generals de
l'Estat.
Desè. Comunicar aquests acords a les entitats municipalistes i als grups
polítics al Parlament de Catalunya.

9.- Moció per a la commemoració del Dia Internacional de les Dones.
El portaveu del grup municipal ERC-AM, Sr. Guillem Cusí, llegeix la Moció.
El Sr. Claudio Grande, del grup municipal APL, manifesta que voten a favor
però on parla de la República catalana feminista, creu que hauria de ser a tot el
món, si és que algun dia arriba a ser República.
Intervé el Sr. Francesc Guisset, del grup municipal PSC-CP, expressant el vot
favorable però ja que es tracta de la República Catalana i venint d’on ve la

Moció, troba a falta una reprovació dràstica i ferma a les paraules de Lluís
Salvadó. Hi falta l’autocrítica.
Fa ús de la paraula el Sr. Joan Carles Mora, del grup municipal PDeCAT,
indicant el vot a favor
El Sr. Cusí replica dient que les esmenes proposades són a la part expositiva i
no creu que s’hagi d’esmenar l’acord, el que sotmeten a votació són els acords
i sobre el que ha dit el Regidor socialista quan es varen conèixer aquest fets la
Moció ja estava presentada per això no se’n fa esment, i qualsevol persona, i
més en àmbit públic, que actuï d’aquesta manera, el grup municipal d’ERC i el
de Catalunya, reprova qualsevol actitud d’aquest tipus, no només les del Sr.
Salvadó, i que ell també ho ha fet arribar a qui escau del seu partit, són fets que
no comparteixen, com ha dit, reproven aquesta actitud vingui d’on vingui i
vingui de qui vingui.
El Sr. Guisset insisteix que s’esmeni la Moció i es reprovi qualsevol actitud
d’aquest tipus masclista, entre elles les del Sr. Salvadó.
El Sr. Cusí diu que si tothom està d’acord, però proposa un punt setè que ho
posi: es reprova qualsevol actitud masclista i altres actituds similars; no creu
que s’hagi d’especificar la del Sr. Salvadó. Sempre que siguin actituds
reprovables pels fets, paraules o actituds, dins l’àmbit públic.
El Sr. Cusí accepta la proposta i modifica el Dictamen afegint aquesta
consideració com a punt setè.
Per unanimitat, s’aprova la Moció amb l’esmena afegida en l’apartat setè:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
De nou, el 8 de març de 2018, commemorarem el Dia Internacional de les
Dones, una data d’homenatge als moviments a favor dels drets de les dones i
de reivindicació per continuar fent evidents les desigualtats de gènere. Una
reivindicació que va més enllà d’aquesta data i impregna els 365 dies de l’any,
l’acció de les administracions públiques i de totes i cadascuna de les persones
que conformen la nostra societat.
Tot i els avenços realitzats, les desigualtats i les discriminacions cap a les
dones encara estan presents i són massa punyents alhora. Les situacions de
vulnerabilitat són més crues per a les dones, i això es tradueix en una major
precarietat laboral d’aquestes i una feminització de la pobresa, entre d’altres.
De fet, un estudi recent d’Enginyeria Sense Fronteres fa evident que 7 de cada
10 víctimes de pobresa energètica són dones. Però la discriminació no queda
aquí. Més d’un 70% dels contractes a temps parcials ho són de dones. I en
aquesta mateixa línia l’Observatori Dona i Empresa assenyala que més del
70% de les empreses no tenen cap dona als seus Consells d’Administració.

Això contrasta amb l’àmbit educatiu, a on les dones representen el 60% de les
llicenciades i en canvi els càrrecs de més rellevància, en tots els sectors,
continuen sent ocupats majoritàriament per homes. El sostre de vidre doncs,
encara no s’ha trencat i segueix limitant les possibilitats d’ascens de les dones.
Segons l’últim informe de la Generalitat, la bretxa salarial entre homes i dones
se situa en un 26,6% a Catalunya i dades recents indiquen que tendeix a
agreujar-se. Al País Valencià i a les Illes les dades tampoc són positives: un
24,24% i un 15,88% respectivament. Qüestió que, a diferència d’alguns,
nosaltres sí que considerem que ens “hi hem de posar” per eradicar-la mentre
veiem com diversos països europeus adopten noves mesures per fer-hi front.
Cal continuar apostant de forma decidida per polítiques de conciliació de la vida
laboral i personal i familiar per garantir que les dones tinguin dret a gaudir de
temps de lleure i participació en igualtat de condicions que els homes. També
és important replantejar els permisos de maternitat i paternitat apostant per
permisos iguals i intransferibles. A més, cal continuar treballant per implantar al
nostre municipi uns horaris més racionals.
Cal seguir reivindicant el dret de les dones a decidir sobre el propi cos i el dret
a una maternitat lliure i segura, vetllant també perquè les dones joves de 16 i
17 anys puguin exercir aquest dret lliurement. Els darrers mesos la campanya
#MeToo de denúncia d’assetjament sexual ha fet evidents aquestes situacions
encara tan habituals i hem seguit amb preocupació el tractament judicial i
mediàtic de casos de violacions que han posat de nou el focus sobre les dones
i no tant sobre els agressors. També s’han fet públics casos d’agressions
sexuals que han sortit a la llum pública a Catalunya i que mostren que cal
continuar amb la tasca de prevenció, de reparació de les víctimes i castigar-ne
els autors.
Apel·lem a la mobilització a favor dels drets de les dones, avui i cada dia de
l’any, per seguir contribuint a una societat més justa i igualitària que faci de la
República Catalana una República Feminista de dones i homes lliures.
Per tots aquests motius, l’Ajuntament en Ple ACORDA :
Primer. L’Ajuntament de Llançà manifesta el seu compromís per continuar
treballant pels drets de les dones, en col·laboració amb les entitats de dones
del municipi i rebutjant qualsevol tipus de discriminació.
Segon. Treballar amb les empreses del municipi per l’elaboració de plans
d’igualtat que facin possible la reducció de la bretxa salarial, la promoció de
dones als càrrecs de decisió i l’adopció de mesures que permetin la conciliació
de la vida personal, familiar i laboral.
Tercer. Treballar per la prevenció de qualsevol tipus de discriminació cap a les
dones i de l’assetjament sexual o per raó de sexe en qualsevol espai, fent
especial incidència en l’àmbit laboral i els espais d’oci.
Quart. Donar suport a la iniciativa de la Vaga Internacional de Dones realitzada
per les feministes de diferents països del món i convocada a Catalunya pel
conjunt del Moviment Feminista i els sindicats majoritaris.

Cinquè. Tenir la perspectiva de gènere com a eix central de les actuacions de
l’Ajuntament i de les polítiques fetes des del govern municipal.
Sisè. Comunicar aquest acord a les associacions de dones del municipi, a Ca
la Dona, als grups polítics al Parlament de Catalunya, a l’Institut Català de les
Dones i a les entitats municipalistes.
Setè.- Tots els grups municipals del Ple de l’Ajuntament reproven qualsevol
persona que tingui una actitud masclista o pugui ser reprovable pels actes, fets
o paraules que hagi tingut, dins l’àmbit públic.
10.- Moció per l’alliberament dels presos polítics, el retorn dels exiliats i la
denúncia de la deriva antidemocràtica i autoritària de l’estat espanyol.
El portaveu del grup municipal ERC-AM, Sr. Guillem Cusí, llegeix la Moció.
Intervé el Sr. Claudio Grande, del grup municipal APL, expressant l’abstenció.
El portaveu del grup municipal socialista, Sr. Francesc Guisset, abans de
posicionar-se en el vot, demana al Sr. Cusí si aquest mateix ímpetu, i força de
la Moció on diu “des del món local no podem restar impertèrrits i ens alcem per
dir sense vacil·lar que continuarem defensant les nostres idees polítiques. No hi
haurà prou barrots per silenciar-les...” també comprèn persones que tenien un
pacte polític per accedir a Alcaldia, per les seves idees polítiques. Li pregunta si
el defensaria els seus drets, atès el que va dir el Sr. Cusí en el Ple de 27-102017 “Demana que l’única possibilitat de mantenir el pacte sigui que els
membres del PSC es desmarquin explícitament, tal com ha dit abans en la
meva primera intervenció, per tant, abandonin les files del PSC i passin a ser
regidors no adscrits”. Pregunta al Sr. Cusí si aquestes manifestacions s’adiuen
prou amb el que vostè pretén aprovar avui, ell tenia el dret polític a accedir a
l’Alcaldia, li pregunta, quan “insta a les entitats de Llançà ... “ si li defensarà els
seus drets fonamentals. I dir-li que no es desmarca de la línia socialista. Li
pregunta si això s’addiu amb drets fonamentals, civils, democràtics.., ells com a
legítims representants del poble han estat escollits democràticament.
Fa ús de la paraula el Sr. Joan Carles Mora, del grup municipal PDeCAT,
expressant el vot favorable.
El Sr. Cusí replica que ha fet una comparació que no creu que sigui la més
idònia, tot és opinable, només faltaria ; quan demana empara o defensa dels
drets, ell com a polítics i representant d’ERC, sempre defensaran els drets de
qualsevol polític sempre dins del marge de la legalitat i dins de la normalitat
política pel que fa a drets d’expressió, de lliure manifestació, quant a aquests
drets i altres que es puguin incloure dins la Moció. El Sr. Guisset esmenta
paraules del Ple d’octubre de 2017 sobre el seu grup ERC que demanava a
l’Alcalde i creu que implícitament als socialistes, que ells entenien i és un drets
a expressar-se, que les seves paraules i accions en aquell moment no
s’ajustaven a uns fets que eren els que eren, defensats pel seu grup i el

PDeCAT i per tant, creien que no s’adeien al fet que els Socialistes no
compartien, com s’ha posat de manifest els darrers dies, els ideals del seu soci
de govern del PDeCAT i només entenien continuar aquesta relació, i es
referma amb el que va dir, que si s’havia de trencar el pacte de govern per
l’efecte del 155 al qual el seu partit socialista va donar i dóna suport a data
d’avui. No s’entenia amb el discurs de tot aquest temps del Sr. Guisset, és
totalment contradictori que no s’ajusta amb fets i paraules dels Regidors
socialistes i amb el seu partit; per tant, es referma amb el que va dir aquell dia i
en la defensa o empara del seus drets, ho farà amb el seus i els dels 11
membres del Ple.
Intervé el Sr. Guisset preguntant al Sr. Cusí si es retracta en el que va dir,
perquè, el dret a normalitat política no existeix, i el Sr. Cusí no ho va concretar
en l’àmbit local, va dir “Llançà no pot mantenir un govern amb integrants d’un
partit que dona clar suport al govern espanyol. I tampoc ens ho podem
permetre un cop es comenci a construir la República ..., “No és ètic ni moral.” El
Sr. Cusí va fer un judici sobre els seus valors, el seu pensament, els seus
sentiments i la seva opinió, i en base a aquest judici de normalitat, per pensar
el que pensa i per pensar el que opina el Sr. Guisset no pot accedir a l’Alcaldia.
Que repassi el Ple el Sr. Cusí no defensarà a tots per igual, entén que la Moció
distingeix ciutadans de 1a i ciutadans de 2a. Gent botiflera, com se l’ha titllat o
un “meme” que fan córrer que el Sr. Guisset s’ha prostituït políticament.
Aquests no són els valors que han de defensar-se en un Ple, els drets
fonamentals i la llibertat política s’ha de defensar per a tothom per igual i no
només per al qui pensen com el Sr. Cusí. Entenen que tal i com es proposa la
Moció no la poden defensar ja que aquesta distingeix ciutadans de 1a i de 2a, i
no es pot aprovar en un Ple on s’han vulnerat flagrantment els drets polítics
d’una persona, aprovar els punts tercer i sisè. Com que en aquest mateix
Consistori s’han vulnerat els drets, no poden votar a favor i el seu grup
socialista votarà abstenció.
El Sr. Cusí replica, per al.lusions, que la normalitat política no és un dret com a
tal sinó una mera expressió per intentar donar a entendre a tothom el que volia
dir; el seu grup no li va impedir que accedís a l’Alcaldia, varen dir que no
entenien el pacte pels motius que ha expressat abans i els que també va dir en
el seu dia, que el trencament del pacte comporta que el Sr. Guisset no
accedeixi a l’Alcaldia, és normal, ja s’ha vist, si el Sr. Guisset no és alcalde no
és culpa del Sr. Cusí. I del que es distingeixi entre ciutadans de 1a i de 2a, és
l’opinió del portaveu socialista, no la seva; ho respecta però no ho comparteix.
Intervé l’Alcalde, dient que per al.lusions al seu grup i la seva persona, que
tenia previst parlar-ne a la pregunta que formularà després el Sr. Grande, ja
que el Sr. Guisset n’ha parlat, vol explicar dues coses. Donen suport a la Moció
perquè afecta a companys i amics del PDeCAT i ERC i per tota la deriva que
l’Estat està duent. El Sr. Guisset ha fet una explicació mixta de 2 coses, la
Moció concreta i tota una situació de comparativa entre ambdues coses,
evidentment qui proposa la Moció és ERC i ha respost al Sr. Cusí però ell vol

deixar clar força coses. Hi havia un pacte de govern en què el 29 de març
canviava l’Alcaldia i per escaure’s en divendres sant, es posposava uns dies; a
partir de l’assemblea local de PDeCAT es va reunir el 20 de març i es va decidir
que no cediria l’Alcaldia a partir d’una votació amb tres supòsits. Sí que es va
aprovar que si el grup socialista ho considerava adient, continuar amb el
recolzament del grup socialista amb el govern, i, com que podia haver passat
el contrari, deixaven oberta la possibilitat a algun altre grup, i si era el cas
governar en minoria. Es va tractar amb l’executiva, associats i el grup municipal
i van considerar que a Llançà podien haver altres alternatives abans que
governar en minoria. La situació fou prou complicada i l’assemblea mateixa va
decidir trencar el pacte, es va expressar la voluntat de l’assemblea. El grup
socialista va parlar amb la possibilitat de continuar el pacte. Aquests dies la
idea és de continuar junts, saben el mal que s’ha fet a tots plegats, al poble de
Llançà, amb una legislatura complicada i convulsa. Avui la sensibilitat està a
flor de pell, tothom rep crítiques, qui s’asseu al Ple forma part del sou i de la
feina. Es té la voluntat de continuar el pacte però les condicions no són les
mateixes, a ell li agradaria que no serveixi d’epitafi, és que s’intenti acabar la
legislatura el més dignament possible tots plegats perquè és el que mereix el
poble.
Amb nou vots a favor, dels grups municipals PDeCAT i ERC-AM; i tres
abstencions, dels grups municipals PSC-CP i APL, s’aprova:.
Catalunya ha tornat a patir, altra vegada, un nou atac repressiu per part del
govern de Mariano Rajoy i el bloc del 155, conjurats amb el poder judicial i
policial de l’estat. L’onada repressiva contra els catalans i les catalanes és
majúscula i el govern espanyol està disposat a tot, fins i tot a vulnerar els drets
civils, polítics i humans més bàsics per tal d’eradicar qualsevol signe de dignitat
del poble català. Intenten esclafar la voluntat de la sobirania popular
empresonant injustament els nostres legítims representants públics, tots ells
gent de pau.
El passat divendres 23 de març quedarà gravat a la memòria del nostre país
com un nou dia trist i negre. L’empresonament injust, arbitrari i abusiu dels
diputats i diputades Carme Forcadell, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull,
Dolors Bassa, i l’exili de Marta Rovira tornarà a ressonar en els annals de la
història del nostre país com un nou episodi fosc de repressió i de vulneració
dels principis democràtics més elementals. Un escenari que queda agreujat per
la recent detenció del President legítim de Catalunya, Carles Puigdemont,
totalment incomprensible davant la comunitat internacional.
Un divendres negre no només pel poble català sinó també pel poble espanyol,
on cada vegada i amb més intensitat els seus ciutadans estan perdent els drets
i llibertats més bàsics i inviolables en qualsevol país que es pretengui a si
mateix com a democràtic i civilitzat.
Davant d’aquesta nova injustícia, d’aquesta ignomínia, d’aquest acte
d’autoritarisme intransigent que ens recorda de manera inevitable les èpoques
més fosques de l’Espanya del segle XX, des del món local no podem restar
impertèrrits i ens alcem per dir sense vacil·lar que continuarem defensant les

nostres idees polítiques. No hi haurà prou barrots per silenciar-les. Avui, un cop
més, volem dir-ho molt alt i clar: sempre estarem al costat d’aquells
representants que defensen la voluntat del poble, del mandat de l’1 d’octubre i
el resultat de les eleccions del 21 de desembre.
I l’estat, en lloc d’actuar com una democràcia madura, on el diàleg i l’acord són
el motor de la cohesió de la societat, han decidit oferir cops de porra,
menyspreu, humiliació, amenaces i, finalment, presó. Una causa general contra
l’independentisme, una autèntica cacera de bruixes, feroç i salvatge, sense
mesura.
Potser, ingènuament, es pensen que manllevant-nos als nostres representants,
Carles Puigdemont, Carme Forcadell, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül
Romeva, Clara Ponsatí, Antoni Comín, Joaquim Forn, Josep Rull, Lluís Puig,
Dolors Bassa, Meritxell Serret, Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, Marta Rovira i
Anna Gabriel, ens rendirem i dimitirem d’exercir el nostre mandat democràtic,
emanat directament dels ciutadans i ciutadanes. Res més lluny de la realitat.
Ens mantindrem ferms en defensa de la causa més justa que hi pot haver: la
llibertat i el ple exercici de la democràcia.
Contra la dictadura del 155, trobareu un poble compromès i ferm. Perquè la
nostra lluita és la lluita dels homes i les dones lliures i justos, que volen ser
tractats com a ciutadans i no com a súbdits.
Per tots aquests motius, el Ple de l’Ajuntament de Llançà
ACORDA:
Primer.- Exigir la llibertat immediata de tots els presos polítics: Carme
Forcadell, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep
Rull, Dolors Bassa, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez.
Segon.- Exigir el retorn de tots els consellers i polítics catalans exiliats: Carles
Puigdemont, Clara Ponsatí, Antoni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret, Marta
Rovira i Anna Gabriel, i la garantia del respecte absolut als seus drets polítics,
ciutadans i humans sense veure’s sotmesos a cap judici pel seu lliure exercici
polític.
Tercer.- Declarar la vulneració de les llibertats de les persones, recollides i
protegides en tots els tractats internacionals i manifestar la persecució de la
lliure expressió, de la vulneració dels drets polítics i humans i del dret a decidir
dels ciutadans per part d’un estat que jutja les idees i empresona de forma
il·legal.
Quart.- Denunciar l’evident manca de separació de poders a l’estat espanyol,
així com la manipulació i coacció dels mitjans de comunicació per part de
l’estat.
Cinquè.- Demanar a les institucions europees que no continuïn emparant
accions pròpies d’una dictadura i apel·lar a la justícia internacional perquè
intercedeixi de manera immediata i garanteixi el respecte als drets dels
ciutadans catalans.

Sisè.- Instem a totes les entitats de Llançà a defensar els drets fonamentals,
civils, polítics, la llibertat, la democràcia i els nostres legítims representants
escollits democràticament del Parlament de Catalunya.
Setè.- Atenent a la crida del Molt Honorable President del Parlament de
Catalunya, el Sr. Roger Torrent, aquest ajuntament vol mostrar el seu suport a
la crida unitària del President i també a la plataforma “Espai Democràcia i
Convivència” que té com a objectius “la defensa de les institucions catalanes, la
convivència, la cohesió social i els drets i llibertats de la ciutadania”.
Vuitè .- Comunicar al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament
Europeu a Barcelona, a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets
Humans (ACNUDH) així com a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i
l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), l’aprovació de la present
moció.

11. Assumptes urgents
No se’n presenten.

12.- Precs i preguntes
Registre d’Entrada núm. 2952
El Sr. Claudio Grande, portaveu del grup municpal d’APL formula les següents
preguntes:
1a.- Ens poden explicar el Sr. Pere Vila i el Sr.
Guisset com
pensen governar Llançà, amb un govern trencat i sense confiança? Afegeix que
el Sr. Pere Vila ja ho explicat però els agradaria que el Sr. Francesc Guisset
expressés la seva opinió. I també perquè li dóna la culpa a Esquerra o al
PDeCAT, que és qui ha trencat el pacte
Intervé el Sr. Guisset, dient que és de justícia que primer li pregunti al Sr.
Grande, com pensava governar en minoria amb el govern d’Esquerra, després
de trencar el pacte dues vegades amb ells i abans que expulsessin els
socialistes del govern i amb la confiança que vostè li tenia al Sr. Cusí, que ho
expliqui públicament.
El Sr. Grande replica que no li respongui amb una altra pregunta; insisteix que li
respongui com pensava tirar endavant un govern de minoria havent trencat 2
vegades el pacte. Va despenjar-se de l’equip de govern creant una crisi interna.
I així ho va publicar, les discrepàncies en el web del partit i quan s’havia pactat
que les divergències dins l’equip de govern es resoldrien dins del govern, i no
com va publicar-ho el 6 de desembre de 2016.

Contesta el Sr. Guisset que de la mateixa manera que el portaveu d’APL ho
faria amb el govern en minoria d’ERC-AM. El pacte s’ha trencat tal i com ha
explicat l’Alcalde i el compromís ara mateix és amb el poble de Llançà i tirar
endavant les grans inversions i no té compromís amb cap grup municipal.
El Sr. Grande li manifesta que el compromís amb el poble ha de ser des del
primer dia.
Diu el Sr. Guisset que així és i el que els manté ara amb el govern, tal com ho
ha dit en mitjans de comunicacions, són fidels amb el poble de Llançà i ho
seran fins al final del mandat.

2a.- Ens poden explicar com pensen pagar les grans obres que diuen que
volen fer?, com la biblioteca o la residencia?
El Sr. Guisset agraeix que li faci aquesta pregunta, ja denota que el grup d’APL
no sabien quines inversions fer ni com finançar-les, dubta molt que les tiressin
endavant.
Seguidament indica que sobre les grans inversions i en concret la biblioteca el
Projecte bàsic costa 52.635 € i havia una subvenció de la Diputació de
54.567,07 € han donat més diners reconeguts via subvenció que el cost del
Projecte bàsic; i el Pla executiu, té un cost de 43.560 i via Diputació han
reconegut una subvenció de 34.603,51 €; vol dir que pel cost total de planificar
la nova biblioteca municipal de Llançà són 96.195 €, la Diputació de Girona ens
paga 89.170,58 € que seria el 92,70 % a càrrec de la corporació provincial i el
7,30 % a càrrec de l’Ajuntament amb fons propis. Això pel que fa a planificació i
pel que fa a l’execució es faria l’any vinent, potser a crèdit.
El Sr. Grande insisteix com es pagarà, no és el mateix una subvenció que un
crèdit.
El Sr. Guisset respon que amb fons propis i amb subvenció, que aquesta es
rebria a mida que es facin els projectes bàsics i executiu. Si amb el 92% que es
rep de subvenció seria imprudent per part del Regidor d’Hisenda i de l’Alcalde,
no costejar una infraestructura tan subvencionada i l’Ajuntament només ha
d’aportar el 7,30% a través del seu pressupost.
Sobre la Residència, li diu que el poble de Llançà ha de saber que ja amb el
govern de CiU es disposava dels plànols de Can Marly i quan es varen reunir
amb el Director General de Patrimoni de la Generalitat, que era d’Esquerra
Republicana, perquè la cedís gratuïtament i tirar endavant la inversió no fou
possible perquè no la varen cedir gratuïtament malgrat l’interès públic i que
queia a trossos. El Sr. Grande pot recordar-ho que ni es venia ni cedia
gratuïtament res, ni que fos amb interès públic. Amb aquest antecedent, el
govern actual va treballar amb la possibilitat de fer-ho en altre emplaçament,
l’Avda. Antoni Margarits. A través del grup socialista en el Parlament de
Catalunya es va aprovar a la Comissió d’Afers socials i famílies en sessió de
data 5-7-2017 aprovà que el Parlament de Catalunya insta el Govern de la
Generalitat a fer estudi de viabilitat i la redacció de projecte bàsic i executiu de

la nova residència i centre de Dia del municipi de Llançà, dotant una partida
econòmica pressupostària tant per al projecte bàsic i l’executiu com per a
l’execució material d’aquesta infraestructura d’interès públic supramunicipal.
Quan es constitueixi la Generalitat hi haurà línies de subvenció així com les de
la Diputació per tirar endavant el projecte; la diferència es cobrirà amb fons
propis per intentar tirar endavant una infraestructura, molt cara ja ho sap, potser
3 M€ , l’Ajuntament
anirà avançant per fases i no perdre l’equilibri
pressupostari, aquesta és la idea
El Sr. Grande diu que estan d’acord que es facin però opina que haurien de dir
clarament que estan treballant per intentar fer una biblioteca i una residència,
amb estudi dels costos, però ara per ara, no saben com es disposarà dels
diners, no poden dir que ho faran, si no saben el preu o cost total no té massa
lògica.
El Sr. Guisset replica que això seria mentir, que el govern no té la intenció o la
voluntat de fer-ho, està totalment decidit a fer-les.
El Sr. Grande pregunta si al preu que sigui.
El Sr. Guisset diu que sempre que siguin preus raonables i ajustats per a les
necessitats del municipi; ho diu el programa electoral, primer es planificarà i
després s’executarà per fases, ell com a Regidor d’Hisenda i parlat amb la
Regidoria de Benestar, seria segons necessitats i mancances supramunicipals.
Li recorda al Sr. Grande que ha estat convidat a reunir-se amb ell al seu
despatx per explicar-li, i el Regidor d’Hisenda té la precaució de vigilar els
costos, té un càlcul aproximat de 3M€ per no incrementar l’endeutament i
mantenir l’equilibri pressupostari. Insisteix que s’anirà fent per fases, fent honor
al compromís amb el poble.
Intervé el Sr. Cusí, per al.lusions, demana al portaveu socialista que si vol fer
referència al grup municipal d’ERC que ho faci directament amb ells, entèn que
està ressentit i darrerament més, ho entén. Li pregunta si influeix que el
Director General de Patrimoni fos d’ERC en un govern que era de Junts pel Sí,
ara qüestiona la feina d’un Director en funció del seu carnet; es remet al que
moments abans li ha dit el Sr. Grande; el Sr. Sutrias pot ser militant o no
d’ERC, del PDeCAT o qualsevol altre partit, o independent, si vol anar al.ludint
a ERC pel seu ressentiment, o les feines que havia fet el grup municipal d’ERC
abans, li demana que es dirigeixi directament als seus representants en el Ple i
li podrà respondre i haver demanar la paraula per al.lusions en debat amb el Sr.
Grande, afegeix que si és fruit dels nervis, a l’Ajuntament hi ha una màquina
nova que fa unes til.les excel.lents.
El Sr. Guisset replica que no ha dit cap falsedat, el Sr. Grande li demana cura
amb els diners que són dels tots els llançanencs, i ell ha indicat que s’han vist
obligats a fer la infraestructura en altre lloc degut a que no han pogut aprofitar
els plànols de què disposava del govern de CiU per la denegació de cessió del
Director General d’ERC que no ha cedit gratuïtament Can Marly malgrat
l’interès públic, que es volia fer una residència que necessita el poble de
LLançà. El Sr. Cusí té una llaga que sigui que ERC no cedeix la residència de

Can Marly per al poble, i ha titllat aquí el PSC del 155 i és el que ha treballat
perquè hi hagi finançament de la Generalitat i ERC ha fet tot el possible perquè
no cedissin gratis la Residència de Can Marly, demana que ho corrobori el Sr.
Grande. El poble de Llançà ho ha de saber, la residència de Can Marly per un
Director General vinculat a ERC que va prendre la decisió política de no cedir
gratuïtament aquest equipament al poble, aquesta és la veritat.
El Sr. Cusí conclou que si no ho té mal entès, també pot dir-li el Sr. Pere Vila
que ha estat Diputat, els Directors Generals de Departament, no fan accions
polítiques sinó les encarregades pel govern que presideix la Generalitat, però si
el Sr. Guisset vol insistir sobre el Sr. Sutrias, ell diu és que hi havia una
directiva del Conseller d’Economia, que sí que era el Sr. Oriol Junqueras, un
acord del govern era de Junts pel Sí, en que no cedien patrimoni de la
Generalitat per intentar mantenir les finances de la Generalitat, no cedien a
ningú, fos del color que fos; pel la qual cosa que el Sr. Guisset no vulgui
tergiversar.
Registre d’Entrada núm. 2962
Pregunta número 1:
El Sr. Guillem Cusí, portaveu del grup municipal ERC-AM, formula la següent
pregunta per tal que sigui resposta per la regidoria pertinent, o en el seu cas
per l’Alcalde si correspon:
Quins protocols es varen seguir per suspendre les classes el passat 28 de
febrer, pel risc de nevades?
L’Alcalde explica el dia abans es va notificar per part dels organismes
competents en la matèria que s’anul·lava el transport escolar en previsió de les
nevades a partir del migdia, i aquí a Llançà el transport de l’Institut es va
suspendre i tant l’Institut com l’escola varen mantenir-los oberts però sense fer
classes, perquè aquell pare o mare que volgués portar l’alumnat, ho faria però
no seguirien el protocol educatiu. Desconeix l’hora però era al matí quan es va
comunicar amb el Cap de la Policia Local que estava nevant a Figueres, a
Llançà poc, ell estava acompanyant l’Alcaldessa de Roses als Jutjats i amb el
Cap de la Policia es va creure oportú, remuntant-nos a vuit anys enrere, que
era previsible que la gent marxés de l’escola, institut i Llar d’Infants. La decisió
es va prendre entre la Direcció de l’escola, Institut, Llar d’Infants, Ajuntament i
Cap de la Policia, i aprofitant que l’Alcalde també acompanyava ho va
comunicar al President del Consell Comarcal; i molts Alcaldes varen marxar
cap als ajuntaments. Per sort l’episodi finalment no va ser tan greu com fa
anys, ho celebra però en aquell moment s’havia de prendre una decisió
preveient el pitjor
Intervé el Sr. Cusí dient que el seu grup reclama, amb el ben entès que a “toro
passat és més fàcil opinar i prendre decisions”, demanen qui hagi més cura o

que es prenguin decisions amb més antel.lació. El dia 25 ja s’havia activat
prealerta del neucat; el 26 estava activada l’alerta del neucat i procicat; i el dia
27 el mateix Consell Comarcal va dir que se suspenia tot el transport públic a la
comarca; ho diu perquè anul.lar a mig matí les classes comporta un trasbals
per totes les famílies, pares, tieta, àvia... qui ha de buscar la criatura, hores en
què es treballa o es fan altres feines i no poden anar immediatament a recollir
la mainada al centre educatiu. Sempre cal prevenir i posar, encara que sempre
es critica massa prevenció, però si hi ha infant i mainada calia haver anul.lat
directament, no les classes lectives sinó en general i els pares sabent-ho no
duguessin els alumnes als centres educatius. Entenen que s’han seguit les
indicacions del CCAE i Protecció civil però creuen que es va trigar massa, en
hora desafortunada, per avisar del tancament del centres escolars.
L’Alcalde manifesta que el col.legi i l’institut no són competència de
l’Ajuntament sinó de la Generalitat i ells mateixos podien haver suspès el dia
abans, les classes i és que fins i tot algú del professorat va dir que era decisió
de l’Alcalde i que ell va rebre trucades d’alumnat que li demanava el tancament.
L’Alcalde ha de ser curós i prendre les coses seriosament, aquell moment les
previsions meteorològiques no eren bones però per sort en aquest zona hi ha
casos aïllats, es va pactar amb escola i Llar d’Infants, és que fins que no
marxés el darrer alumne no es tanqués cap centre, entén el que diu el Sr. Cusí
però també hi ha la pressió dels pares que volien que estigués obert, els
alumnes.

Pregunta número 2:
La Sra. Anna Giralt, Regidora del grup municipal ERC-AM, formula la següent
pregunta per tal sigui resposta per la regidoria pertinent, o en el seu cas per
l’Alcalde si correspon:
Han començat a realitzar la recollida de la FORM?
Contesta el Regidor de l’Àrea, Sr. Joan Carles Mora, que volen implantar la
recollida per fases, a l’abril la primera on es farà els professionals del municipi,
comerciants, restauració, hostaleria i els ha convocat el dia 18 a l’Oficina de
Turisme a les 8 del vespre, per informar-los. Es voldria que el nou servei
s’utilitzés bé i en aquests 2 mesos de treball amb informació i divulgació
mitjançant tríptics, perquè sàpiguen com fer-ho i l’empresa els explicarà com es
farà la recollida. Un cop passi l’estiu, època més complicada ja que l’orgànica
pel tema temperatura , es farà a la resta de municipi als particulars, per illes
més problemàtiques i ampliant-ho fins a tot el municipi.
Intervé la Sra. Giralt dient que celebren l’aplicació en tot el municipi i insisteix si
es faran campanyes, com fer-ho bé i la importància que això té, pel medi
ambient i pels rebuts que s’encarirà, ja va un increment del 15% per aquest
concepte, i atesa la situació de l’abocador comarcal que aconsegueixi reduir
aquestes fraccions.

El Sr. Mora diu que és exacte, és molt important fer pedagogia, que al ser el
primer cop que es fa en el municipi, que els professional siguin conscients i la
problemàtica per l’abocament que fan en els contenidors el dia a dia com per la
utilització que en fan, i afegeix que per això s’han reunit amb l’empresa.
Informar de l’horari, com han de deixar l’orgànica, i en la reunió hi haurà un
tècnic, que tinguin dos mesos per treballar amb el volum del dia a dia i així
l’estiu que no es trobi amb la problemàtica; un cop passat l’estiu, al setembre,
es posaran amb els particulars, no tot el poble de cop, sinó per illetes,
urbanitzacions, casc antic, Port, zona esportiva i després la resta del municipi.
La Sra. Giralt pregunta quan estarà implantat a tot el municipi.
El Sr. Mora respon que a final d’any, entretant amb l’empresa es farien
campanyes informatives, tríptics, pàgina web, reunions amb diferents sectors..
L’Alcalde fa ús de la paraula recordant que de sempre, i atès que és la primera
vegada que ha passat, els precs i preguntes estiguin presentades en el
Registre de l’Ajuntament el divendres abans del Ple, màxim a les 2 de la tarda,
perquè abans de les 3 el personal els puguin fer arribar als tècnics oportuns i
als Regidors o Regidores escaients; aquesta vegada no ha estat així , demana
que siguin curosos atès que hi ha dos mesos entre Ple i Ple ordinari, han
presentat a les 7 de la tarda del divendres per via telemàtica; dissabte i
diumenge està tancat i les preguntes les han rebudes aquest matí i algunes
qüestions requereixen d’informe tècnic, no ha estat avui el cas, però podia
haver estat així; malgrat el que diu el ROM com que està acordat que el Ple és
dilluns, les 48 hores no es compleixen, potser caldria modificar el ROM.
EL sr. Cusí replica que ja ha dit que és la primera vegada, ha estat degut a un
problema informàtic i quan el varen detectar ho va dir a Secretaria accidental
que els donava error i no havien estat ben registrades, resulta que han acabat
registrades per triplicat, no sap si l’error era del seu ordinador o del programa,
fou un fet accidental, no fou voluntari, intentaran presentar-les amb més
antel.lació perquè si hi ha problemes es puguin solucionar abans dels
divendres a les 2.

Prec número 1:
El Sr. Guillem Cusí, portaveu del grup municipal ERC-AM, formula el següent
prec per tal que sigui respost per la regidoria pertinent, o en el seu cas per
l’Alcalde si correspon:
Un cop realitzada la reunió per a comerciants per oferir un nou servei lúdic de
“carpes”, preguem ens informin en que consisteix el projecte, a qui va adreçat,
quines condicions s’han establert, per quan i on s’ha previst la instal·lació, etc
Respon el Regidor de l’Àrea, Sr. Francesc Guisset, que es tracta d’un nou
servei atesa la mancança d’aquest format d’oci nocturn. Estarien a la pineda
entre l’Institut i els Bombers; són uns mòduls que es posarien a l’aire lliure,

carpes on puguin consumir a la fresca, i atès que és un nucli allunyat del nucli
habitat, es podrien fer concerts o música en viu més fàcilment, que permeti la
convivència entre el veïnat i l’oci nocturn. S’adreça a comerciants de Llançà, no
es descarta fer una concessió administrativa, interessa promocionar el comerç
de Llançà, les condicions encara estan en fase de projecte, han fet 2 reunions,
l’Ajuntament està disposat a facilitar les condicions d’infraestructura.
Afegeix que estan en situació de feed back, no se sap quines necessitats
tindrà el servei, i demana que en les reunions es valori, quines necessitats hi
haurà, horaris de tancament, quin tipus de música, l’ajuntament dotarà de xarxa
de clavegueram, llum, mòduls de lavabo, aigua, però evidentment els
subministraments principals serien al seu càrrec; és una fase de projecte, es
valora la viabilitat del projecte.
El Sr. Cusí demana si hi ha esborrany de projecte, suposa que es devia
presentar o el projecte redactat que es pugui esmenar, si és així demana que
se’ls faciliti; ha parlat d’horaris sense concretar, ell no és comerciant i per això
no estava a la reunió però li han fet arribar comentaris que seria a les 4 de la
matinada, es preveuen concerts i música en viu, i no queda clar sobre el
tancament, quina llicència s’acollirà el concessionari. Si és única per tot el
recinte, per cada un d’ells, també vol saber com s’adjudicarien les carpes, per
licitació pública, per concurs, o en funció de les peticions que hi hagi; també vol
saber què pagaran, en funció d’Ocupació de Via Pública o algun tipus de taxa,
si no ha entès malament, tot el que es derivi de l’activitat anirà a càrrec del
comerciant, pregunta si el llum, aigua i clavegueram serà una despesa per a
tothom igual, les connexions a càrrec de comerciants o assumit per
l’Ajuntament, demana més concreció i si hi ha esborrany o projecte fet, el que
varen presentar als comerciants, que se’ls faci arribar una còpia.
Contesta el Sr. Guisset que ho ha entès bé el Sr. Cusí, és una iniciativa de
l’Ajuntament, l’administració s’involucra en aquesta promoció econòmica per
aquesta mancança que té el poble de Llançà, convida al Sr. Cusí a les
properes reunions, ara està en fase projecte, no està redactat, es valoren les
necessitats per dotar la millor fase i en principi les llicències haurien de ser
individuals, es faria licitació per concurs públic amb establiment de cànon i les
bases, serà tot fruit de les converses i reunions en què actualment es treballa.
L’ajuntament facilita la infraestructura i totes les despeses individualitzades de
consums, subministraments i altres serien a càrrec seu; ara no es disposa de
projecte o esborrany.
El Sr. Cusí diu que entén que es reuneixen amb una idea, i si l’horari de
tancament és al es 4 seria de discoteca, estan regulats per la Generalitat i creu
que serà de discoteca per a les carpes.
L’Alcalde intervé perquè es tracta d’un altre tema de programa electoral; abans
s’ha tractat la Residència i ara la vida nocturna o activitat d’oci nocturn a
Llançà. Interessa al govern que surti bé i la necessitat que els locals de Llançà
participin demostra la voluntat que es té per als locals de Llançà que tinguin
aquesta oportunitat, ja es veurà com acaba, ell abans havia fet reunions i a les

primeres, hi havia set assistents i va decaure l’interès en les següents; ara
sembla ser que hi ha la possibilitat real que s’aconsegueixi, i l’Ajuntament té
clar que es vol donar l’empenta com a qualsevol negoci local, ara es comença
de no res. Vol ser clar amb el tema horari, no serà desmesurat i en aquesta
línia es farà, si tira endavant, és que es farien proves de medicions de sonoritat
atès que malgrat que sembla que allà s’està aïllat, Llançà té les
característiques que té i una zona on hi ha emissió de música molt dies a l’any
pot ser un problema, s’adoptarien mesures correctores si escau, i si s’hagués
de reubicar es faria, abans de prendre la iniciativa, si es perjudica al veïns no
és idoni. S’ha de respectar l’oci però també el descans dels veïns. No se sap si
serà possible per a l’estiu, aquesta és la voluntat, s’està treballant a marxes
forçades perquè així sigui però la posta en funcionament no és tan complicada
això es lloga i els industrials indiquen que sembla que pot instal.lar-se
ràpidament però cal tenir tots els aspectes clars i hi hagi resposta.
L’Alcalde diu que ha intervingut perquè més enllà de discussions, ja que és
política i tots ho analitzarem, i tenim el punt que potser es farien les coses
diferents, i això és la política, entre tots hem d’estar d’acord que és un tema
que se solucioni i tots els grups voldrien comptar amb el recolzament i sigui un
tema transversal, per al jovent, Llançà havia estat un referent.
El Sr. Cusí manifesta que no només se centra en el tema de l’horari i s’agafa al
que ha dir l’Alcalde de fer-ho bé, i com que s’ha referit a l’estudi acústic, ells
entenen que abans d’adjudicar la ubicació potser caldria fer l’estudi acústic
abans, per la zona proposada amb forma de vall on retrona, que ell abans quan
vivia a La Bateria els diumenges sentia el xiulet de l’Àrbitre dels partits; el
govern tindrà el suport del seu grup en aquest sentit, aquest àmbit
ludiconocturn va coix i tota iniciativa suma i això serà un bé per al poble, però
insisteix que es faci bé de veritat; abans de concretar la ubicació que es faci
aquest estudi acústic, potser no és el lloc més adient i potser seria millor en
altra banda; repeteix que es faci un projecte seriós, amb cara i ulls, que si no
pot estar per aquest estiu o a la meitat.
El Sr. Guisset diu que s’ha estudiat en les reunions altres ubicacions però es va
concloure que el lloc triat era el més idoni, però atès el que s’ha referit l’Alcalde
i el Sr. Cusí, la voluntat és fer-ho bé i no molestar els veïns, o bé compaginar el
dret al descans i el dret a l’oci, ja s’ha demanat pressupost per fer un estudi
acústic i serà amb caràcter previ a tirar endavant qualsevol projecte.
Intervé el Sr. Claudio Grande, del grup municipal APL, expressant que estan a
favor que es faci una zona d’oci nocturn però diu que allà hi ha alguns veïns i
se sap que només que un es queixi es tancaran els locals; calia haver fet abans
l’estudi per presentar als comerciants aquesta ubicació. Continua dient que
creu que és la zona on en el futur hi haurà una zona poliesportiva, un pavelló, si
hi ha aquesta instal.lació, pregunta què es farà, si es desplaçarà o es buscarà
un lloc abans per no haver de desplaçar res.

El Sr. Guisset respon que en reunions es va discutir primer, el projecte,
després la millor ubicació i un cop decidida s’ha tirat endavant l’estudi acústic,
si realment aïllat del centre residencial, aparcament, control policial .. etc i les
pistes de paddle a l’altre costat; i els comerciants estaven d’acord i varen
decidir aquest; després quin màxim de decibels es podien emetre. Ara està la
fase d’estudi acústic i quan es tiri endavant la sala polivalent en el futur, ara hi
ha primer la Residència i la Biblioteca, tot per fases; es decidirà si no és
compatible l’ús de carpes amb el lloc ara proposat, doncs es buscaria un altre
lloc alternatiu, com ha dit l’Alcalde, era una petició de molts anys per a la gent
del poble
L’Alcalde conclou que les carpes, si l’informe de sonoritat ho permet, finalment,
anirien a la pineda, i a la part asfaltada és la plaça de la futura sala polivalent,
seria l’aparcament, i la sala aniria a sobre de la plaça.
El Sr. Grande pregunta i perquè a la pineda.
L’Alcalde respon que la pineda, per l’accés més directe des de la carretera,
aprofitar l’esplanada per aparcar, i es poden posar lones enganxades als arbres
per mitigar la música però cal revisar-ho bé tot això.
El Sr. Cusí indica que si se’ls convoca a la propera reunió si els poden
convidar, assistiran.
L’Alcalde assenteix.

Prec número 2:
La Sra. Anna Giralt, Regidora del grup municipal ERC-AM, formula el següent
prec per tal que sigui respost per la regidoria pertinent, o en el seu cas per
l’Alcalde si correspon:
Davant la dificultat que comporta la conciliació laboral i familiar amb poder
exercir algunes tasques com a regidor dins el consistori, pel que fa a la
consulta d’expedients relatius a ple i al seu posterior treball corresponent,
preguem s’habiliti un sistema telemàtic per tal no sigui una exigència haver de
treballar físicament des de l’ordinador assignat com a regidors dins l’edifici
consistorial.
Contesta el Regidor de l’Àrea, Sr. Juanjo Serrán, que parlant amb els tècnics
(informàtics) hi ha possibilitat de crear una enllaç mitjançant un contrasenya
personalitzada podran accedir-hi des de qualsevol ordinador, estan treballant
perquè per al proper Ple estigui operatiu.
La Sra. Giralt indica que si es poden consultar els expedient per al Ple, que
també per a qualsevol altra consulta, agrairien també es pugui realitzar per
aquest mitjà

Prec número 3:

El Sr. Simon Calsina, Regidor del grup municipal ERC-AM, formula el següent
prec per tal que sigui respost per la regidoria pertinent, o en el seu cas per
l’Alcalde si correspon:
Un cop realitzades les obres d’arranjament del nou vial d’accés al cementiri i
degut que aquest s’ha realitzat dins una propietat privada, ens poden informar
de l’acord o conveni que s’ha realitzat entre ambdues parts?
Respon el Regidor de l’Àrea, Sr. Joan C. Mora, que és per acord de Junta de
Govern l’11 de maig, està publicat i el poden consultar a Secretaria que és un
acord de cessió gratuïta per quatre anys, prorrogable si cap de les dues parts
diu el contrari, i si la propietat vol executar el Pla parcial que l’afecta per
urbanitzar el sector industrial, es rescindirà el contracte
El Sr. Calsina manifesta que tenen un dubte, que si el camí i la sala de vetlles
estaven valorades en 120.000 €, es va fer canvi de partida traient 90.000 € , si
el camí ha costat 30.000 €.
El Sr. Mora respon afirmativament.

Prec número 4:
El Sr. Simon Calsina, Regidor del grup municipal ERC-AM, formula el següent
prec per tal que sigui respost per la regidoria pertinent, o en el seu cas per
l’Alcalde si correspon:
Un cop finalitzada la temporada d’estiu 2017, els mòduls de la platja del port es
varen mantenir instal·lats de manera permanent. Ens poden informar pel que fa
al mòdul d’WC en quin període han estat en servei i en quins períodes estaran
en servei enguany?
Respon el Regidor de l’Àrea, Sr. Joan C. Mora, que durant l’hivern estaven
oberts cap de setmana en horari comercial, a partir de Setmana Santa ho
estaran cada dia, en horari de l’Oficina de Turisme de Port fins a final de
setembre en que es tancarà i l’hivern es farà com l’anterior.
El Sr. Calsina expressa que dóna mala imatge que estiguin instal.lats, intenten
obrir-los i estan tancats.
El Sr. Mora diu que s’ha pensat en posar-hi una cartell indicador dels horaris
d’ús.
I sense cap més altre assumpte a tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió a dos
quarts de nou del vespre, de la qual s’estén la present acta que, després de
llegida i aprovada, signen electrònicament l’Alcalde i el Secretari mitjançant
certificació que consta a l’expedient.

