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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L
LLANÇÀ DE DATA  5-0
 
A la Casa Consistorial de Llançà, e
de dos mil disset, es reuneix  l’Ajuntament Ple, en primera convocatòria, a 
l´objecte de celebrar sessió pública 
 
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 l
 
L’Alcalde demana si es pot aprovar l’acta de l
de 2017, que ha estat repartida
 
Per unanimitat s’aprova l’acta del Ple corresponent a
3 d’abril de 2017. 
 
 
2.- Elecció de Jutgessa de Pau substituta.
 
L’Alcalde llegeix el text del dictamen.
 
Intervé el SR. Guillem Cusí, del grup municipal ERC
Bujons altra vegada que vulgui exercir el càrrec i feli
porta. Voldria demanar per a la propera ocasió, a l’hora de publicitar qui vulgui 
optar als càrrecs, no només limitar
d’anuncis de l’Ajuntament
perquè no se’n dóna la suficient difusió i desconeix si algú altre voldria 
presentar-se també. 
 
Respon l’Alcalde que està d’acord,
molts anys sempre hi ha un sol candidat per Jutge
per Jutgessa de Pau substituta, però una vegada es publica en el BOP i en el 

AJUNTAMENT DE LLANÇÀ   (ALT EMPORDÀ) 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 
6-2017 

A la Casa Consistorial de Llançà, essent les dinou hores del dia  cinc 
de dos mil disset, es reuneix  l’Ajuntament Ple, en primera convocatòria, a 

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. 

ía, 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.

Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior, de data 3-

L’Alcalde demana si es pot aprovar l’acta de la sessió anterior, de dat
de 2017, que ha estat repartida amb anterioritat junt amb la convocatòria.

Per unanimitat s’aprova l’acta del Ple corresponent a la sessió ordinària de data 

Elecció de Jutgessa de Pau substituta. 

L’Alcalde llegeix el text del dictamen. 

Intervé el SR. Guillem Cusí, del grup municipal ERC-AM, agraint a la Sra. 
Bujons altra vegada que vulgui exercir el càrrec i felicitar-la pels anys que 

ar per a la propera ocasió, a l’hora de publicitar qui vulgui 
no només limitar-ho a l’anunci del Jutjat de Pau i al tauler 

d’anuncis de l’Ajuntament. Fa molts anys que no es presenta ningú més, potser 
n dóna la suficient difusió i desconeix si algú altre voldria 

Respon l’Alcalde que està d’acord, fins i tot és una mica estrany que durant 
molts anys sempre hi ha un sol candidat per Jutge de Pau o una sola candidata 

u substituta, però una vegada es publica en el BOP i en el 

’AJUNTAMENT DE 

ssent les dinou hores del dia  cinc de juny  
de dos mil disset, es reuneix  l’Ajuntament Ple, en primera convocatòria, a 

Sota la presidència de l’Alcalde, Sr. Pere Vila i Fulcarà, assisteixen els  regidors 

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. 

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. 

-04-2017. 

anterior, de data 3 d’abril 
amb anterioritat junt amb la convocatòria. 

la sessió ordinària de data 

AM, agraint a la Sra. 
la pels anys que hi 

ar per a la propera ocasió, a l’hora de publicitar qui vulgui 
ho a l’anunci del Jutjat de Pau i al tauler 

a molts anys que no es presenta ningú més, potser 
n dóna la suficient difusió i desconeix si algú altre voldria 

és una mica estrany que durant 
o una sola candidata 

u substituta, però una vegada es publica en el BOP i en el 
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tauler d’edictes municipal, 
lo però agafa el compromís per a la futura convocatòria de publicitar
plana web i on s’escaigui per donar
 
Per unanimitat, s’aprova:
 
El Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau, disposa que 
l’Ajuntament en Ple ha d’elegir la persona que ocuparà el càrrec de Jutge/essa 
de Pau Substitut/a de Llançà, en previsió de la finalització d
Vist l’expedient incoat per a la designació de Jutge/essa de Pau Substitut/a de  
Llançà, l’anunci de la vacant, mitjançant convocatòria publicada en el BOP 
núm. 51 de data 14 de març 
del Jutjat Degà de 1ª Instància de Figueres i del Jutjat de Pau de Llançà, pel 
termini d’un mes. 
Vist que dins del termini establert s’ha
Bujons Bach, per a Jutge
De conformitat amb els articles 22
Reguladora de les Bases del Règim Local, article 101.2 de la Llei Orgànica 
6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial, articles 4 i 6 del Reglament 3/1995, de 
7 de juny, dels Jutges de Pau.
 
Aquest Ple municipal acord
 
Primer. ELEGIR la Sra. Neus Bujons Bach
domiciliada al c/ F. núm.5
substituta, càrrec que ja ocupa en l’actualitat.
Segon. Donar trasllat del present 
Partit Judicial de Figueres, qui ho elevarà a la Sala de Govern (article 101.3 de 
la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial i article 7 del Reglament 
3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau), per al seu nomenament
 
 
3.- Donar compte de l’aprovació de la liquidació del pressupost de 
l’exercici 2016. 
 
El Regidor de l’Àrea, Sr. Francesc Guisset, 
tractar en Comissió especial de comptes i a la Comissió Inf
i llegeix el següent dictamen:
 
En data 30 de març d’enguany es va aprovar la liquidació del pressupost de 
l’exercici 2016, mitjançant Decret de l’Alcaldia, amb el contingut següent:
 
“ Un cop finalitzat l’exercici 2016, 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. 

AJUNTAMENT DE LLANÇÀ   (ALT EMPORDÀ) 

municipal, és cert que no hi ha costum de venir la gent
lo però agafa el compromís per a la futura convocatòria de publicitar
plana web i on s’escaigui per donar-ne la màxima difusió. 

Per unanimitat, s’aprova: 

El Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau, disposa que 
l’Ajuntament en Ple ha d’elegir la persona que ocuparà el càrrec de Jutge/essa 

Llançà, en previsió de la finalització del mandat actual.
Vist l’expedient incoat per a la designació de Jutge/essa de Pau Substitut/a de  
Llançà, l’anunci de la vacant, mitjançant convocatòria publicada en el BOP 

e març de 2017, en el  tauler d’anuncis de l’Ajuntament, 
utjat Degà de 1ª Instància de Figueres i del Jutjat de Pau de Llançà, pel 

dins del termini establert s’ha presentat la sol·licitud  de
Bujons Bach, per a Jutgessa de Pau Substituta. 
De conformitat amb els articles 22.2 p) i 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, article 101.2 de la Llei Orgànica 
6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial, articles 4 i 6 del Reglament 3/1995, de 
7 de juny, dels Jutges de Pau. 

acorda: 

a Sra. Neus Bujons Bach, amb DNI núm. XX.XXX.
c/ F. núm.5 de Llançà, i proposar-la com a Jutgessa de Pau 

que ja ocupa en l’actualitat. 
Donar trasllat del present acord al Jutge Degà de Primera Instància del 

Partit Judicial de Figueres, qui ho elevarà a la Sala de Govern (article 101.3 de 
la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial i article 7 del Reglament 

7 de juny, dels Jutges de Pau), per al seu nomenament

Donar compte de l’aprovació de la liquidació del pressupost de 

El Regidor de l’Àrea, Sr. Francesc Guisset, indica que els resultats es varen 
tractar en Comissió especial de comptes i a la Comissió Informativa Permane
llegeix el següent dictamen: 

En data 30 de març d’enguany es va aprovar la liquidació del pressupost de 
l’exercici 2016, mitjançant Decret de l’Alcaldia, amb el contingut següent:

Un cop finalitzat l’exercici 2016, 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 

ia.  

la gent a mirar-
lo però agafa el compromís per a la futura convocatòria de publicitar-ho a la 

El Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau, disposa que 
l’Ajuntament en Ple ha d’elegir la persona que ocuparà el càrrec de Jutge/essa 

el mandat actual. 
Vist l’expedient incoat per a la designació de Jutge/essa de Pau Substitut/a de  
Llançà, l’anunci de la vacant, mitjançant convocatòria publicada en el BOP 

, en el  tauler d’anuncis de l’Ajuntament, 
utjat Degà de 1ª Instància de Figueres i del Jutjat de Pau de Llançà, pel 

de la Sra. Neus 

.2 p) i 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, article 101.2 de la Llei Orgànica 
6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial, articles 4 i 6 del Reglament 3/1995, de 

, amb DNI núm. XX.XXX.057-Z, 
com a Jutgessa de Pau 

de Primera Instància del 
Partit Judicial de Figueres, qui ho elevarà a la Sala de Govern (article 101.3 de 
la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial i article 7 del Reglament 

7 de juny, dels Jutges de Pau), per al seu nomenament si procedeix.  

Donar compte de l’aprovació de la liquidació del pressupost de 

indica que els resultats es varen 
ormativa Permanent 

En data 30 de març d’enguany es va aprovar la liquidació del pressupost de 
l’exercici 2016, mitjançant Decret de l’Alcaldia, amb el contingut següent: 

Un cop finalitzat l’exercici 2016, 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 
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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
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 ne
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
de març de l’exercici següent.
L’article 90 del mateix RD disposa que la liquidació de ca
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’exerc
correspongui, a la Comunitat Autònoma i al Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques. 
El resultat pressupostari de l’exercici 2016 és el següent:
 
AJUNTAMENT 
 
   Dret reconeguts nets 
- Obligacions reconegudes 
RESULTAT PRESSUPOSTARI
 
Desviacions positives de finançament
Desviacions negatives de finançament
Despeses finançades amb romanent líquid de tresoreria
Resultat d’operacions comercials
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT
 
 

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
 

AJUNTAMENT DE LLANÇÀ   (ALT EMPORDÀ) 

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 ne
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 ca
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 2016 és el següent: 

 
 
9.400.479,60 

Obligacions reconegudes netes 8.886.113,35 
RESULTAT PRESSUPOSTARI  514.366,25 

 
Desviacions positives de finançament 0,00 €
Desviacions negatives de finançament 0,00 €
Despeses finançades amb romanent líquid de tresoreria 0,00 €
Resultat d’operacions comercials 0,00 €
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 514.366,25 

 

CASAL DEL PENSIONISTA 

 

 
70.727,63 

Obligacions reconegudes netes 68.295,05 
RESULTAT PRESSUPOSTARI 2.432,58 

 
Desviacions positives de finançament 0,00 €

negatives de finançament 0,00 €
Despeses finançades amb romanent líquid de tresoreria 0,00 €
Resultat d’operacions comercials 0,00 €
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 2.432,58 

 

 

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 

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 

se abans del primer 

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 

L’article 91 disposa que l’entitat local remetrà còpia de la liquidació dels 
ici següent que 

correspongui, a la Comunitat Autònoma i al Ministeri d’Hisenda i 

9.400.479,60 € 
8.886.113,35 € 
514.366,25 € 

€ 
€ 
€ 
€ 

514.366,25 € 

70.727,63 € 
68.295,05 € 
2.432,58 € 

€ 
€ 
€ 
€ 

2.432,58 € 
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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
 
 

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
 
 
La liquidació del pressupost de l’exercici 2.016 ha obtingut
resultats: 
 
AJUNTAMENT 
Existència a caixa a 31/12/2016
Pendent de cobrament 
Pendent de pagament 
Cobrament efectuats pendents d’aplicació definitiva

Saldos de dubtós cobrament
 
Romanent de tresoreria                                   
 
CASAL PENSIONISTA 
Existència a caixa a 31/12/2016
Pendent de cobrament 
Pendent de pagament 
Romanent de tresoreria                                   
 
MUSEU AQUAREL·LA 

AJUNTAMENT DE LLANÇÀ   (ALT EMPORDÀ) 

MUSEU DE L’AQUAREL·LA  
 
60.470,00 

Obligacions reconegudes netes 58.161,51 
RESULTAT PRESSUPOSTARI 2.308,49 

 
Desviacions positives de finançament 0,00 €
Desviacions negatives de finançament 0,00 €
Despeses finançades amb romanent líquid de tresoreria 0,00 €

comercials 0,00 €
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 2.308,49 

 

PATRONAT D’ESPORTS 

 

 
160.700,00 

Obligacions reconegudes netes 146.886,88 
RESULTAT PRESSUPOSTARI 13.813,12 

 
Desviacions positives de finançament 0,00 €
Desviacions negatives de finançament 0,00 €
Despeses finançades amb romanent líquid de tresoreria 0,00 €
Resultat d’operacions comercials 0,00 €
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 13.813,12 

La liquidació del pressupost de l’exercici 2.016 ha obtingut

 
 

Existència a caixa a 31/12/2016  1.400.153,52 
  2.867.603,89 

1.451.850,00 
Cobrament efectuats pendents d’aplicació definitiva 

Saldos de dubtós cobrament 

-81.285,13 

-1.315.698,93 
 

Romanent de tresoreria                                    1.418.923,35 
 

  
Existència a caixa a 31/12/2016 14.752,24 

  0,00 €
2.148,63 

Romanent de tresoreria                                    12.603,61 
 

  

60.470,00 € 
58.161,51 € 
2.308,49 € 

€ 
€ 
€ 
€ 

2.308,49 € 

160.700,00 € 
146.886,88 € 
13.813,12 € 

€ 
€ 
€ 
€ 

13.813,12 € 

La liquidació del pressupost de l’exercici 2.016 ha obtingut els següents 

1.400.153,52 € 
2.867.603,89 € 
1.451.850,00 € 
81.285,13 € 

1.315.698,93 € 

1.418.923,35 € 

14.752,24 € 
€ 

2.148,63 € 
12.603,61 € 
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Existència a caixa a 31/12/2016
Pendent de cobrament 
Pendent de pagament 
Cobrament pendent d’aplicació
Romanent de tresoreria                                   
 
PATRONAT D’ESPORTS
Existència a caixa a 31/12/2016
Pendent de cobrament 
Pendent de pagament 
Pagament pendent d’aplicació
Romanent de tresoreria                                   
 
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 Alcaldi
 
Primer.- APROVAR la liquidació del pressupost de l’exercici 2016 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 Comun
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 30 de març de 2017, pel 
qual s’aprova la liquidació del pressupost de l’exercici 2016, la qual consta a 
l’expedient.  
 
El Sr. Guisset informa, segons informe de Tresoreria
ràtio d’endeutament serà 
restarà el deute viu 2.380.011,03 
27% a final d’any. L’Ajuntament compl
proveïdors i la corporació té una capacitat de finançament de 666.893,79 
s’està complint la regla de la despesa.
 
El Ple de la Corporació es dóna per assabentat.

AJUNTAMENT DE LLANÇÀ   (ALT EMPORDÀ) 

Existència a caixa a 31/12/2016 43.387,49 
  0,00 €

12.732,80 
Cobrament pendent d’aplicació -2.682,25 
Romanent de tresoreria                                    27.972,44 

 
PATRONAT D’ESPORTS  
Existència a caixa a 31/12/2016 55.578,45 

  0,00 €
19.463,46 

Pagament pendent d’aplicació 1.979,15 
Romanent de tresoreria                                    38.094,14 

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 

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 

Per tot això, aquesta Alcaldia  HA RESOLT : 

APROVAR la liquidació del pressupost de l’exercici 2016 d’acord amb 
els resultats anteriorment exposats.  

DONAR COMPTE al Ple en la primera sessió que se celebri. 
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 

Ajuntament de l’adopció del següent 

DONAR COMPTE del Decret de l’Alcaldia de 30 de març de 2017, pel 
qual s’aprova la liquidació del pressupost de l’exercici 2016, la qual consta a 

segons informe de Tresoreria, que  a data 31
serà del 27,84% i si segueix l’amortització prevista el 2017 

restarà el deute viu 2.380.011,03 € el que significa una ràtio d’endeutament del 
27% a final d’any. L’Ajuntament compleix el període mig de pagament a 
proveïdors i la corporació té una capacitat de finançament de 666.893,79 
s’està complint la regla de la despesa. 

El Ple de la Corporació es dóna per assabentat. 

43.387,49 € 
€ 

12.732,80 € 
2.682,25 € 

27.972,44 € 

55.578,45 € 
€ 

19.463,46 € 
1.979,15 € 
38.094,14 € 

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 

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 

APROVAR la liquidació del pressupost de l’exercici 2016 d’acord amb 

DONAR COMPTE al Ple en la primera sessió que se celebri.  
itat 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 

DONAR COMPTE del Decret de l’Alcaldia de 30 de març de 2017, pel 
qual s’aprova la liquidació del pressupost de l’exercici 2016, la qual consta a 

a data 31-12-2016 la 
prevista el 2017 

ràtio d’endeutament del 
eix el període mig de pagament a 

proveïdors i la corporació té una capacitat de finançament de 666.893,79 € i 
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4.-Donar compte de la t
de 2017 i seguiment del Pla d'ajust
 
 
El Regidor de l’Àrea, Sr. Francesc Guisset, llegeix el següent dictamen:
 
La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera, estableix l’obligació de 
compliment d’obligacions contemplades, en la Ordre HAP/2105/2012, de primer 
d’octubre, modificada per la Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre.
En l’article 16 de Ordre HAP/2105/2012, modificada per la Ordre 
HAP/2082/2014, de 7 de novembre, per la qual es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d’informació previstes en la LOESPF, disposa 
que els municipis de població no superior a 5.000 habitants hauran de trametre 
les actualitzacions del seu Pla de tresoreria i 
viu, segons disposa el mateix article.
En data 13 d’abril de 2017, el departament d’Intervenció emet l’informe 
corresponent. En el mateix expedient consten les dades trameses.
En data 13 d’abril de 2017, s’ha realitzat la 
corresponent a les dades de tresoreria i deute viu corresponent al primer 
trimestre de 2017, a través de la oficina virtual per la coordinació amb les 
Entitats Locals del MINHAP, tant de l’Ajuntament, com dels organismes 
Autònoms que l’integren, Casal del Pensionista, Museu de l’Aquarel.la i 
Patronat d’Esports. 
 
Per tot això, aquesta Regidoria proposa el següent
 
Únic.- DONAR COMPTE al Ple del compliment de les obligacions de 
subministrar informació segons disposa l’Ordre HAP/
la  Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, per la qual es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d’informació previstes en la LOESPF, en 
relació al Pla de tresoreria i detall de les operacions del deute viu.
 
Fa ús de la paraula el Sr. Guillem Cusí, del grup municipal ERC
es tracta del tancament de l’exercici del 2016 
junt amb el PSC-CP i APL
1.400.000 € i superàvit de 300.000 
demostra que era una bona 
feina de l’Àrea d’Intervenció, tot i fer inversions en aquell govern
aquests números de romanent i super
va fer l’anterior exercici i govern fou una bona feina.
 
L’Alcalde diu que així és i ho constaten els números.
 

AJUNTAMENT DE LLANÇÀ   (ALT EMPORDÀ) 

Donar compte de la tramesa de dades de l'execució del primer trimestre 
de 2017 i seguiment del Pla d'ajust. 

El Regidor de l’Àrea, Sr. Francesc Guisset, llegeix el següent dictamen:

La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera, estableix l’obligació de subministrar informació referent al 
compliment d’obligacions contemplades, en la Ordre HAP/2105/2012, de primer 
d’octubre, modificada per la Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre.
En l’article 16 de Ordre HAP/2105/2012, modificada per la Ordre 

4, de 7 de novembre, per la qual es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d’informació previstes en la LOESPF, disposa 
que els municipis de població no superior a 5.000 habitants hauran de trametre 
les actualitzacions del seu Pla de tresoreria i detall de les operacions de deute 
viu, segons disposa el mateix article. 
En data 13 d’abril de 2017, el departament d’Intervenció emet l’informe 
corresponent. En el mateix expedient consten les dades trameses.
En data 13 d’abril de 2017, s’ha realitzat la tramesa de la informació 
corresponent a les dades de tresoreria i deute viu corresponent al primer 
trimestre de 2017, a través de la oficina virtual per la coordinació amb les 
Entitats Locals del MINHAP, tant de l’Ajuntament, com dels organismes 

ue l’integren, Casal del Pensionista, Museu de l’Aquarel.la i 

Per tot això, aquesta Regidoria proposa el següent ACORD 

DONAR COMPTE al Ple del compliment de les obligacions de 
subministrar informació segons disposa l’Ordre HAP/2105/2012, modificada per 
la  Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, per la qual es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d’informació previstes en la LOESPF, en 
relació al Pla de tresoreria i detall de les operacions del deute viu.

Fa ús de la paraula el Sr. Guillem Cusí, del grup municipal ERC
es tracta del tancament de l’exercici del 2016 és el que correspon al seu govern

CP i APL, vol destacar les xifres positives amb tancament a
de 300.000 € respecte al de l’exercici 2015, la qual cosa 
bona gestió, responsable per part del pacte, i  una bona 

de l’Àrea d’Intervenció, tot i fer inversions en aquell govern
aquests números de romanent i superàvit, volia destacar que la gestió que es 
va fer l’anterior exercici i govern fou una bona feina. 

L’Alcalde diu que així és i ho constaten els números. 

el primer trimestre 

El Regidor de l’Àrea, Sr. Francesc Guisset, llegeix el següent dictamen: 

La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
subministrar informació referent al 

compliment d’obligacions contemplades, en la Ordre HAP/2105/2012, de primer 
d’octubre, modificada per la Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre. 
En l’article 16 de Ordre HAP/2105/2012, modificada per la Ordre 

4, de 7 de novembre, per la qual es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d’informació previstes en la LOESPF, disposa 
que els municipis de població no superior a 5.000 habitants hauran de trametre 

detall de les operacions de deute 

En data 13 d’abril de 2017, el departament d’Intervenció emet l’informe 
corresponent. En el mateix expedient consten les dades trameses. 

tramesa de la informació 
corresponent a les dades de tresoreria i deute viu corresponent al primer 
trimestre de 2017, a través de la oficina virtual per la coordinació amb les 
Entitats Locals del MINHAP, tant de l’Ajuntament, com dels organismes 

ue l’integren, Casal del Pensionista, Museu de l’Aquarel.la i 

DONAR COMPTE al Ple del compliment de les obligacions de 
2105/2012, modificada per 

la  Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, per la qual es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d’informació previstes en la LOESPF, en 
relació al Pla de tresoreria i detall de les operacions del deute viu. 

Fa ús de la paraula el Sr. Guillem Cusí, del grup municipal ERC-AM, dient que 
correspon al seu govern 

vol destacar les xifres positives amb tancament a 
2015, la qual cosa 

per part del pacte, i  una bona 
de l’Àrea d’Intervenció, tot i fer inversions en aquell govern i tancar amb 

àvit, volia destacar que la gestió que es 
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El Ple de la corporació es dóna per assabentat.
 
5.- Deixant en suspens l’aprovació provisional del 
del sector Roses 
 
L’Alcalde s’absenta de la sessió perquè és familiar de l’Arquitecte
Coll i no participarà en el punt ni votarà
 
El Regidor de l’Àrea, Sr. Francesc Guisset, indica que la Junta de 
Compensació provisional 
del Pla de millora urbana2 del sector Roses.
inicialment el PMU i es va obrir període d’informació pública i els veïns afectats 
es varen informar, així com es van demanar informes sectorials. Es varen 
presentar al.legacions i aleshores l’Arquitecte municipal informa el 18
que constata diferències i 
rectificar o ajustar aquestes diferències bàsiques per ajustar
urbanística, mitjançant una modificació puntual
franja de 10 a 14 metres d’amplada i un augment d’àmbit del Pla General en un 
extrem fins a la línia de la Zona maritimo terrestre, també en zones verdes i 
traçat del c/ Cap de Vol a la realitat física del terreny. Conclou l’Arquitecte que 
cal establir la modificació pun
coincidir en superfícies i àmbits per zones i sistemes
 
Seguidament el Sr. Guisset 
 
Intervé el Sr. Guillem Cusí, del grup municipal ERC
votaran en clau d’abstenció
dos volums que en una setmana no tenen temps de poder assimilar la 
informació que conté. Un dels motius de l’abstenció és aquest, l’altre que hi ha 
coses, segons ha explicat avui i a la Comissió Informat
Els últims moviments introduïts dataven de 2014, ara tot això es torna a moure i 
no ho entenen, hi ha un impàs des d’aleshores fins ara
aleshores es varen presentar i desestimar
revaloritzat i les considera aptes per introduir
termini. Que els informi el Secretari si un cop prese
poden incloure sense obrir altre expe
tenir tot el coneixement del 
necessitat real per al poble 
tenint en compte que el mercat de compravenda d’habitatge com està i la 
voluntat ètica i moral del poble si cal, si és nece
normativa de si a curt o llarg termini que es desenvolupi l’expedient i urbanitzar, 
massificant més el nostre poble i aquella zona que toca més al litoral, també 
llinda amb el terme de Port de la Selva i dema
una Junta de Portaveu o altra manera que el govern cregui adient per explicar i 
treure els dubtes de sobre i altres que sorgiran. R
complex que ara es remou de temps enrere, si els polítics no ho entenen el 
públic potser  tampoc, que la població hauria de saber què es fa amb el Pla 

AJUNTAMENT DE LLANÇÀ   (ALT EMPORDÀ) 

El Ple de la corporació es dóna per assabentat. 

Deixant en suspens l’aprovació provisional del Pla de Millora Urbana 2 

s’absenta de la sessió perquè és familiar de l’Arquitecte
Coll i no participarà en el punt ni votarà. 

rea, Sr. Francesc Guisset, indica que la Junta de 
Compensació provisional que desenvolupa el PEMU va presentar el projecte
del Pla de millora urbana2 del sector Roses. El 28-3-2014 es va aprovar 
inicialment el PMU i es va obrir període d’informació pública i els veïns afectats 
es varen informar, així com es van demanar informes sectorials. Es varen 

al.legacions i aleshores l’Arquitecte municipal informa el 18
constata diferències i discordances entre el PGOU i el PEMU

rectificar o ajustar aquestes diferències bàsiques per ajustar-se a la legalitat 
urbanística, mitjançant una modificació puntual de pla general. Es tracta d’

14 metres d’amplada i un augment d’àmbit del Pla General en un 
extrem fins a la línia de la Zona maritimo terrestre, també en zones verdes i 
traçat del c/ Cap de Vol a la realitat física del terreny. Conclou l’Arquitecte que 
cal establir la modificació puntual del PGOU i el document del PEMU hauran de  
coincidir en superfícies i àmbits per zones i sistemes. 

el Sr. Guisset  llegeix  el dictamen. 

Intervé el Sr. Guillem Cusí, del grup municipal ERC-AM, manifestant que
abstenció. Varen consultar l’expedient que és gros i farregós, 

dos volums que en una setmana no tenen temps de poder assimilar la 
n dels motius de l’abstenció és aquest, l’altre que hi ha 

coses, segons ha explicat avui i a la Comissió Informativa, que 
ls últims moviments introduïts dataven de 2014, ara tot això es torna a moure i 

un impàs des d’aleshores fins ara. Les al.legacions que 
es varen presentar i desestimar ara sembla que l’Arquitecte les 

revaloritzat i les considera aptes per introduir-les, tot i que estaven fora de 
els informi el Secretari si un cop presentades fora de termini,

poden incloure sense obrir altre expedient o si encaixa jurídicament. S
oneixement del desenvolupament de l’expedient,

necessitat real per al poble de desenvolupar urbanísticament aquella zona, 
tenint en compte que el mercat de compravenda d’habitatge com està i la 
voluntat ètica i moral del poble si cal, si és necessari o estem obligats per 
normativa de si a curt o llarg termini que es desenvolupi l’expedient i urbanitzar, 
massificant més el nostre poble i aquella zona que toca més al litoral, també 
llinda amb el terme de Port de la Selva i demanen, agrairia si es c
una Junta de Portaveu o altra manera que el govern cregui adient per explicar i 

de sobre i altres que sorgiran. Repeteix que és un tema 
complex que ara es remou de temps enrere, si els polítics no ho entenen el 
públic potser  tampoc, que la població hauria de saber què es fa amb el Pla 

Pla de Millora Urbana 2 

s’absenta de la sessió perquè és familiar de l’Arquitecte Sr. Jaume 

rea, Sr. Francesc Guisset, indica que la Junta de 
que desenvolupa el PEMU va presentar el projecte 

2014 es va aprovar 
inicialment el PMU i es va obrir període d’informació pública i els veïns afectats 
es varen informar, així com es van demanar informes sectorials. Es varen 

al.legacions i aleshores l’Arquitecte municipal informa el 18-4-2017 
el PEMU, i que cal 

se a la legalitat 
de pla general. Es tracta d’una 

14 metres d’amplada i un augment d’àmbit del Pla General en un 
extrem fins a la línia de la Zona maritimo terrestre, també en zones verdes i 
traçat del c/ Cap de Vol a la realitat física del terreny. Conclou l’Arquitecte que 

tual del PGOU i el document del PEMU hauran de  

AM, manifestant que 
l’expedient que és gros i farregós, 

dos volums que en una setmana no tenen temps de poder assimilar la 
n dels motius de l’abstenció és aquest, l’altre que hi ha 

que no li quadren. 
ls últims moviments introduïts dataven de 2014, ara tot això es torna a moure i 

es al.legacions que 
ara sembla que l’Arquitecte les ha 

les, tot i que estaven fora de 
tades fora de termini, si es 

dient o si encaixa jurídicament. Sense 
de l’expedient, i si hi ha 

desenvolupar urbanísticament aquella zona, 
tenint en compte que el mercat de compravenda d’habitatge com està i la 

ssari o estem obligats per 
normativa de si a curt o llarg termini que es desenvolupi l’expedient i urbanitzar, 
massificant més el nostre poble i aquella zona que toca més al litoral, també 

nen, agrairia si es convoqués   
una Junta de Portaveu o altra manera que el govern cregui adient per explicar i 

epeteix que és un tema 
complex que ara es remou de temps enrere, si els polítics no ho entenen el 
públic potser  tampoc, que la població hauria de saber què es fa amb el Pla 



  

 
AJUNTAMENT DE LLANÇÀ
 

especial Roses 2 a la zona de Fané, i celebraria aquesta reunió i treure de 
dubtes les preguntes que tenen i que hi hauran.
 
Respon el Sr. Guisset que
documentació carregosa i feixuga, els informes sectorials i altres departament 
també l’Arquitecte recomana que es faci una refosa de tots el
de l’aprovació inicial fins avui un cop s’hagi 
En segon lloc, un Pla especial de Millora urbana reordena una urbanització ja 
consolidada, s’ha de completar amb obres determinades d’urbanització o altres, 
és una pla per millorar una zona consolidada urbanísticament. Finalment diu el 
Sr. Guisset, a grans trets, no té inconvenient en reunir
l’oposició els dubtes que puguin tenir, i el tema de les al.legacions, si és cert 
que ho va dir en Comissió Informativa que en el termini d’exposició pública no 
hi hagueren al.legacions sinó posteriors, però l’Ajuntament controla la legalitat 
urbanística i ja sigui dins o fora del termini establert, el Secretari els tècnics 
tenen cura que la legalitat urba
de les al.legacions eren d’ordre urbanístic que calia tenir en compte i ara es 
proposa en Ple suspendre la tramitació i ajustar
urbanística. Per fer el que demana el grup ERC
acord. 
 
El Sr. Cusí indica que entenia que no es desenvolupava una nova zona, però 
creu que si es mou tot això és que hi ha alguna empresa o persona al darrera 
que vol construir-hi més, no es fa un Pla de Millor
amb perdó de l’expressió.
 
El Sr. Guisset replica que l’interès real és millorar
ja feta, pot haver una realitat especulat
PEMU, ja inclosa en el PGOU era desenvolupar la ur
parcialment. 
Amb sis vots a favor, dels grups municipals PDeCAT i PSC
abstencions, dels grups municipals ERC
 
 
Jaume Coll i Fulcarà en representació de Junta de Compensació Provisional 
del PMU-2 Roses, en data 29 de juliol de 2011, R.E. núm. 4897/11, aporta 
Projecte del Pla de Millora Urbana 2
Per Decret d’alcaldia de data 28 de març de 2014, es va aprovar inicialment el 
Pla de Millora Urbana 2 del sector Roses, incoat per Junta de Compensació 
Provisional del PMU-2 Roses, d’acord amb el Projecte tècnic obrant a 
l’expedient, subscrit per l’arquit
es va obrir un període d’informació pública durant un mes, mitjançant anunci en 
el taulell d’edictes de l’Ajuntament, en el web municipal, en el 
la Província de Girona i en el Punt Diari. 
personalment al tràmit d’informació pública als propietaris de l’àmbit, i es varen 
sol·licitar els informes sectorials procedents.
Durant el termini d’informació pública, no s’ha presentat cap al·legació.

AJUNTAMENT DE LLANÇÀ   (ALT EMPORDÀ) 

especial Roses 2 a la zona de Fané, i celebraria aquesta reunió i treure de 
les preguntes que tenen i que hi hauran. 

Respon el Sr. Guisset que, en primer lloc, com ha dit el Sr. Cusí és una 
documentació carregosa i feixuga, els informes sectorials i altres departament 
també l’Arquitecte recomana que es faci una refosa de tots els documents des 
de l’aprovació inicial fins avui un cop s’hagi fet la modificació del Pla General. 
En segon lloc, un Pla especial de Millora urbana reordena una urbanització ja 
consolidada, s’ha de completar amb obres determinades d’urbanització o altres, 
és una pla per millorar una zona consolidada urbanísticament. Finalment diu el 
Sr. Guisset, a grans trets, no té inconvenient en reunir-se i explicar amb 
l’oposició els dubtes que puguin tenir, i el tema de les al.legacions, si és cert 

issió Informativa que en el termini d’exposició pública no 
hi hagueren al.legacions sinó posteriors, però l’Ajuntament controla la legalitat 
urbanística i ja sigui dins o fora del termini establert, el Secretari els tècnics 
tenen cura que la legalitat urbanística es compleixi i el govern entenia que part 
de les al.legacions eren d’ordre urbanístic que calia tenir en compte i ara es 
proposa en Ple suspendre la tramitació i ajustar-la per una qüestió de legalitat 
urbanística. Per fer el que demana el grup ERC-AM s’ha de prendre aquest 

El Sr. Cusí indica que entenia que no es desenvolupava una nova zona, però 
que si es mou tot això és que hi ha alguna empresa o persona al darrera 

hi més, no es fa un Pla de Millora urbana “por amor
amb perdó de l’expressió. 

El Sr. Guisset replica que l’interès real és millorar i consolidar una urbanització
realitat especulativa al darrera però la causa principal del 

PEMU, ja inclosa en el PGOU era desenvolupar la urbanització, que ho està 

Amb sis vots a favor, dels grups municipals PDeCAT i PSC
abstencions, dels grups municipals ERC-AM i APL, s’aprova: 

Jaume Coll i Fulcarà en representació de Junta de Compensació Provisional 
s, en data 29 de juliol de 2011, R.E. núm. 4897/11, aporta 

Projecte del Pla de Millora Urbana 2-Roses i en sol·licita la seva aprovació.
Per Decret d’alcaldia de data 28 de març de 2014, es va aprovar inicialment el 
Pla de Millora Urbana 2 del sector Roses, incoat per Junta de Compensació 

2 Roses, d’acord amb el Projecte tècnic obrant a 
l’expedient, subscrit per l’arquitecte Jaume Coll i Fulcarà, amb condicionants, i 
es va obrir un període d’informació pública durant un mes, mitjançant anunci en 
el taulell d’edictes de l’Ajuntament, en el web municipal, en el Butlletí Oficial de 

i en el Punt Diari. En la mateixa resolució, es va citar 
personalment al tràmit d’informació pública als propietaris de l’àmbit, i es varen 
sol·licitar els informes sectorials procedents. 
Durant el termini d’informació pública, no s’ha presentat cap al·legació.

especial Roses 2 a la zona de Fané, i celebraria aquesta reunió i treure de 

, en primer lloc, com ha dit el Sr. Cusí és una 
documentació carregosa i feixuga, els informes sectorials i altres departament 

s documents des 
et la modificació del Pla General. 

En segon lloc, un Pla especial de Millora urbana reordena una urbanització ja 
consolidada, s’ha de completar amb obres determinades d’urbanització o altres, 
és una pla per millorar una zona consolidada urbanísticament. Finalment diu el 

se i explicar amb 
l’oposició els dubtes que puguin tenir, i el tema de les al.legacions, si és cert 

issió Informativa que en el termini d’exposició pública no 
hi hagueren al.legacions sinó posteriors, però l’Ajuntament controla la legalitat 
urbanística i ja sigui dins o fora del termini establert, el Secretari els tècnics 

nística es compleixi i el govern entenia que part 
de les al.legacions eren d’ordre urbanístic que calia tenir en compte i ara es 

üestió de legalitat 
AM s’ha de prendre aquest 

El Sr. Cusí indica que entenia que no es desenvolupava una nova zona, però 
que si es mou tot això és que hi ha alguna empresa o persona al darrera 

por amor al arte”, 

una urbanització 
la causa principal del 

banització, que ho està 

Amb sis vots a favor, dels grups municipals PDeCAT i PSC-CP; i quatre 

Jaume Coll i Fulcarà en representació de Junta de Compensació Provisional 
s, en data 29 de juliol de 2011, R.E. núm. 4897/11, aporta 

Roses i en sol·licita la seva aprovació. 
Per Decret d’alcaldia de data 28 de març de 2014, es va aprovar inicialment el 
Pla de Millora Urbana 2 del sector Roses, incoat per Junta de Compensació 

2 Roses, d’acord amb el Projecte tècnic obrant a 
ecte Jaume Coll i Fulcarà, amb condicionants, i 

es va obrir un període d’informació pública durant un mes, mitjançant anunci en 
Butlletí Oficial de 

En la mateixa resolució, es va citar 
personalment al tràmit d’informació pública als propietaris de l’àmbit, i es varen 

Durant el termini d’informació pública, no s’ha presentat cap al·legació. 
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Fora de termini consten les següents al·legacions:
 
- Régis Kuenzli, en data 20 de maig i 5 de juny de 2014, R.E. núm. 3121 i 

3640  
- Isabella Luckas, en data 16 de maig de 2014, R.E. núm. 3076
- Serge Laroze en dates 9 i 12 de juny  de 2014, R.E. núm. 3747 i R.E. núm. 

3912. 
- Herbert Nickel en data 9 de juny de 2014, R.E. núm. 3746
- Marcelle Lailler en data 12 de juny de 2014, R.E. núm. 3898
- Eric de Lignac en data 16 de juny de 2014, R.E. núm. 3958
- Eduard Peña Haitz advocat i Ramon Bosch Agustí arquitecte, en 

representació de Claude Berthe i Gilbert Aupin, Isabella Luckas, Marcelle 
Lailler, Babin de Lignac, Herbert Nickel i Serge Laroze, en data 18 de 
desembre de 2014, R.E. núm. 888.

 
Per l’arquitecte assessor municipal, en data 18 d’abril de 2017, s’ha emès 
informe, fent constar bàsicament el següent:
 
“ El PEMU-2 Roses té les següents diferències bàsiques amb les zonificacions 
descrites en el PGOU de Llançà, les quals caldria rectificar amb la tramitació 
d’una Modificació puntual, i que són les següents:
 
1.1-. A l’extrem est s’aprecia una franja de 10 a 14 metres d’ampla no 
coincident entre el límits del sector definit en el PGOU i del definit en el  PEMU. 
Atès que la base de PEMU és de major precisió, hauríem de considerar que es 
tracta d’una diferència en la precisió de les b
territorial amb que es redacta el PGOU i la base topogràfica realitzada amb 
taquímetre sobre el terreny amb que es redacta el PEMU.
Per altra banda el PEMU augmenta l’àmbit respecte del PGOU en l’extrem est 
des de el límit de mar fins a la línea de la ZMT.    
1.2-. La zona verda definida en l’extrem sud est del PEMU és d’uns 14 metres 
més estreta que la prevista en el PGOU, per contra
franja de zona verda vora el reg d’en Feliu i a la zona sud del terreny 
d’equipaments (clau E5), que caldria tenir en compte.    
1.3-. Adaptar el traçat del carrer Cap de Vol a la realitat física del terreny.    
1.4.- La modificació puntual de PGOU i el document de PEMU, hauran de ser 
coincidents en les superfícies i àmbits per a zones i sistemes.”
 
A la vista de les al·legacions interposades i de l’informe de l’arquitecte assessor 
municipal, i atès allò que disposa l’article 85 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, amb les 
modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, i 90 i 91 del 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’urbanisme.  
D’acord amb la Disposició addicional novena del Reial Decret Legislatiu 7/2015, 
de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei del Sòl i Rehabilitació 
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ni consten les següents al·legacions: 

Régis Kuenzli, en data 20 de maig i 5 de juny de 2014, R.E. núm. 3121 i 

Isabella Luckas, en data 16 de maig de 2014, R.E. núm. 3076
Serge Laroze en dates 9 i 12 de juny  de 2014, R.E. núm. 3747 i R.E. núm. 

Herbert Nickel en data 9 de juny de 2014, R.E. núm. 3746 
Marcelle Lailler en data 12 de juny de 2014, R.E. núm. 3898 
Eric de Lignac en data 16 de juny de 2014, R.E. núm. 3958 
Eduard Peña Haitz advocat i Ramon Bosch Agustí arquitecte, en 

laude Berthe i Gilbert Aupin, Isabella Luckas, Marcelle 
Lailler, Babin de Lignac, Herbert Nickel i Serge Laroze, en data 18 de 
desembre de 2014, R.E. núm. 888. 

Per l’arquitecte assessor municipal, en data 18 d’abril de 2017, s’ha emès 
r bàsicament el següent: 

2 Roses té les següents diferències bàsiques amb les zonificacions 
descrites en el PGOU de Llançà, les quals caldria rectificar amb la tramitació 
d’una Modificació puntual, i que són les següents: 

’aprecia una franja de 10 a 14 metres d’ampla no 
coincident entre el límits del sector definit en el PGOU i del definit en el  PEMU. 
Atès que la base de PEMU és de major precisió, hauríem de considerar que es 
tracta d’una diferència en la precisió de les bases topogràfiques d’àmbit més 
territorial amb que es redacta el PGOU i la base topogràfica realitzada amb 
taquímetre sobre el terreny amb que es redacta el PEMU. 
Per altra banda el PEMU augmenta l’àmbit respecte del PGOU en l’extrem est 
des de el límit de mar fins a la línea de la ZMT.     

La zona verda definida en l’extrem sud est del PEMU és d’uns 14 metres 
més estreta que la prevista en el PGOU, per contra el PEMU incorpora un 
franja de zona verda vora el reg d’en Feliu i a la zona sud del terreny 
d’equipaments (clau E5), que caldria tenir en compte.     

Adaptar el traçat del carrer Cap de Vol a la realitat física del terreny.    
puntual de PGOU i el document de PEMU, hauran de ser 

coincidents en les superfícies i àmbits per a zones i sistemes.” 

A la vista de les al·legacions interposades i de l’informe de l’arquitecte assessor 
municipal, i atès allò que disposa l’article 85 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, amb les 
modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, i 90 i 91 del 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei

D’acord amb la Disposició addicional novena del Reial Decret Legislatiu 7/2015, 
de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei del Sòl i Rehabilitació 

Régis Kuenzli, en data 20 de maig i 5 de juny de 2014, R.E. núm. 3121 i 

Isabella Luckas, en data 16 de maig de 2014, R.E. núm. 3076 
Serge Laroze en dates 9 i 12 de juny  de 2014, R.E. núm. 3747 i R.E. núm. 

Eduard Peña Haitz advocat i Ramon Bosch Agustí arquitecte, en 
laude Berthe i Gilbert Aupin, Isabella Luckas, Marcelle 

Lailler, Babin de Lignac, Herbert Nickel i Serge Laroze, en data 18 de 

Per l’arquitecte assessor municipal, en data 18 d’abril de 2017, s’ha emès 

2 Roses té les següents diferències bàsiques amb les zonificacions 
descrites en el PGOU de Llançà, les quals caldria rectificar amb la tramitació 

’aprecia una franja de 10 a 14 metres d’ampla no 
coincident entre el límits del sector definit en el PGOU i del definit en el  PEMU. 
Atès que la base de PEMU és de major precisió, hauríem de considerar que es 

ases topogràfiques d’àmbit més 
territorial amb que es redacta el PGOU i la base topogràfica realitzada amb 

Per altra banda el PEMU augmenta l’àmbit respecte del PGOU en l’extrem est 

La zona verda definida en l’extrem sud est del PEMU és d’uns 14 metres 
el PEMU incorpora un 

franja de zona verda vora el reg d’en Feliu i a la zona sud del terreny 

Adaptar el traçat del carrer Cap de Vol a la realitat física del terreny.     
puntual de PGOU i el document de PEMU, hauran de ser 

A la vista de les al·legacions interposades i de l’informe de l’arquitecte assessor 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 

d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, amb les 
modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, i 90 i 91 del 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 

D’acord amb la Disposició addicional novena del Reial Decret Legislatiu 7/2015, 
de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei del Sòl i Rehabilitació 
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Urbana, que modifica l’article 22.2 c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
de bases de règim local, e
 
ACORDA: 
 
Primer.- DEIXAR EN SUSPENS l’aprovació provisional del Pla de Millora 
Urbana 2 del sector Roses, incoat per Junta de Compensació Provisional del 
PMU-2 Roses, d’acord amb el Projecte tècn
l’arquitecte Jaume Coll i Fulcarà, fins a la tramitació i aprovació definitiva d’una 
Modificació Puntual de PGOU a l’objecte d’ajustar la zonificació i àmbit del 
PGOU amb la realitat existent.
Una vegada aprovada defin
esmentada anteriorment, caldrà aportar nou document de Pla de Millora 
Urbana 2 del sector Roses, ajustat a la Modificació Puntual que s’aprovi.

Segon.- NOTIFICAR la present resolució a la Junta de Compensació
Provisional del PMU-2 Roses, i 
compresos en l’àmbit del Pla de Millora Urbana 2 Roses.

L’Alcalde es reincorpora a la sessió.
 
 
6.- Aprovació inicial de la Modificació puntual núm. 19 del PGOU
 
El Regidor de l’Àrea, Sr. 
 
Fa ús de la paraula el  Sr. Guillem Cusí, d
manifestant el vot favorable
Grande com a exRegidor d’Esports i era amb el que volia desen
grup d’ERC estava d’acord amb el canvi del tipus de clau que ara es proposa.
 
Intervé el Sr. Claudio Grande, del grup municipal
favor. 
 
 Per unanimitat s’aprova:
 
L’Ajuntament de Llançà promou l’expedient de Modifica
PGOU, per regular en les Normes Urbanístiques, la qualificació 
equipament esportiu d’un terreny de titularitat municipal situat al carrer 8 de 
març, sector Les Esplanes,
d’aparcament, clau V4. 
L’interés públic de l’actuació ve determinat per la voluntat
esportiu del municipi, concretant
esportiva i recreativa que  permetin desenvolupar els usos d’aquesta parcel·la.
El document de la Modificació Puntual 
Serveis Tècnics  municipals, Sr. Lluis Rodeja.
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Urbana, que modifica l’article 22.2 c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
cal, el Ple de l’Ajuntament  

DEIXAR EN SUSPENS l’aprovació provisional del Pla de Millora 
Urbana 2 del sector Roses, incoat per Junta de Compensació Provisional del 

2 Roses, d’acord amb el Projecte tècnic obrant a l’expedient, subscrit per 
l’arquitecte Jaume Coll i Fulcarà, fins a la tramitació i aprovació definitiva d’una 
Modificació Puntual de PGOU a l’objecte d’ajustar la zonificació i àmbit del 
PGOU amb la realitat existent. 
Una vegada aprovada definitivament la Modificació Puntual del PGOU 
esmentada anteriorment, caldrà aportar nou document de Pla de Millora 
Urbana 2 del sector Roses, ajustat a la Modificació Puntual que s’aprovi.

NOTIFICAR la present resolució a la Junta de Compensació
2 Roses, i als propietaris dels terrenys que estiguin 

compresos en l’àmbit del Pla de Millora Urbana 2 Roses. 

L’Alcalde es reincorpora a la sessió. 

Aprovació inicial de la Modificació puntual núm. 19 del PGOU

 Francesc Guisset,  llegeix  el dictamen. 

Fa ús de la paraula el  Sr. Guillem Cusí, del grup municipal ERC
ant el vot favorable, per la raó que els qui va endegar l’acció fou el Sr. 

Grande com a exRegidor d’Esports i era amb el que volia desen
grup d’ERC estava d’acord amb el canvi del tipus de clau que ara es proposa.

Intervé el Sr. Claudio Grande, del grup municipal APL, dient que el vot és 

Per unanimitat s’aprova: 

L’Ajuntament de Llançà promou l’expedient de Modificació Puntual núm. 19 del 
PGOU, per regular en les Normes Urbanístiques, la qualificació 

un terreny de titularitat municipal situat al carrer 8 de 
sector Les Esplanes, on el planejament vigent preveu sistema viari 

L’interés públic de l’actuació ve determinat per la voluntat de fomentar el 
concretant les determinacions urbanístiques

esportiva i recreativa que  permetin desenvolupar els usos d’aquesta parcel·la.
ment de la Modificació Puntual ha estat redactat per l’arquitecte

municipals, Sr. Lluis Rodeja. 

Urbana, que modifica l’article 22.2 c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 

DEIXAR EN SUSPENS l’aprovació provisional del Pla de Millora 
Urbana 2 del sector Roses, incoat per Junta de Compensació Provisional del 

ic obrant a l’expedient, subscrit per 
l’arquitecte Jaume Coll i Fulcarà, fins a la tramitació i aprovació definitiva d’una 
Modificació Puntual de PGOU a l’objecte d’ajustar la zonificació i àmbit del 

itivament la Modificació Puntual del PGOU 
esmentada anteriorment, caldrà aportar nou document de Pla de Millora 
Urbana 2 del sector Roses, ajustat a la Modificació Puntual que s’aprovi. 

NOTIFICAR la present resolució a la Junta de Compensació 
als propietaris dels terrenys que estiguin 

Aprovació inicial de la Modificació puntual núm. 19 del PGOU 

 

el grup municipal ERC-AM, 
, per la raó que els qui va endegar l’acció fou el Sr. 

Grande com a exRegidor d’Esports i era amb el que volia desenvolupar i el 
grup d’ERC estava d’acord amb el canvi del tipus de clau que ara es proposa. 

APL, dient que el vot és a 

ció Puntual núm. 19 del 
PGOU, per regular en les Normes Urbanístiques, la qualificació com  

un terreny de titularitat municipal situat al carrer 8 de 
on el planejament vigent preveu sistema viari 

de fomentar el  sector 
les determinacions urbanístiques de regulació 

esportiva i recreativa que  permetin desenvolupar els usos d’aquesta parcel·la. 
l’arquitecte dels 
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El Secretari de la Corporació ha emès el corresponent informe jurídic.

Atès el que disposen els articles 85 i ss. del Decret legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, 
modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, i articles 117 i 118 del Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme 
de Catalunya.   
Atès que per a la seva aprovació pel Ple, es requereix majoria absoluta del 
número legal de membres de la Corporació, de conformitat amb els articles 
22.2.c) i 47.2.ll) de la Llei
Règim Local. 

El Ple de l’Ajuntament acord

Primer.- APROVAR inicialment la 
Llançà, per regular els sistemes d’equipaments esportius de Les Esplanes.
Segon.- SOTMETRE l’expedient a informació pública pel termini d'un mes, 
mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, en el DOGC, 
en el Taulell d’Edictes Municipal, en el web municipal (
Punt Diari, per tal que qualsevol que ho desitgi pugui examinar
durant el termini esmentat, totes les al·legacions o observacions que consideri 
oportunes. 
Tercer.- Simultàniament al tràmit d’informació pública, sol·licitar els informes 
als organismes afectats per raó de les seves competències sectorials.
Quart.- Ordenar la suspensió de tramitació i l’atorgament de llicències de 
d’edificació, reforma, rehabilitació o ampliació d’activitats o usos concrets i 
d’altres autoritzacions municip
sectorial, en els àmbits determinats en l’expedient, les determinacions de les 
quals suposin la modificació del règim urbanístic vigent, fins a la definitiva 
aprovació de la present modificació.
Cinquè.- Transcorregut aquest termini, donar compte del resultat de l’exposició 
pública al Ple de la Corporació per a l’aprovació provisional, si escau.
 
 
7.- Assumptes urgents 
 
L’Alcalde demana votar la urgència d’incloure en l’ordre del dia la 
presenta el grup municipal d’ERC
l’administració local per a la millora dels serveis públics i l’execució d’inversions 
prioritàries. 
 
Per unanimitat, s’aprova incloure
 
7.1  Moció referent a la reinversió del superàvit a l’administració local per 
a la millora dels serveis públics i l’execució d’inversions prioritàries.
 
El Regidor del grup municipal d’ERC

AJUNTAMENT DE LLANÇÀ   (ALT EMPORDÀ) 

El Secretari de la Corporació ha emès el corresponent informe jurídic.

Atès el que disposen els articles 85 i ss. del Decret legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, 
modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, i articles 117 i 118 del Decret 

uliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme 

Atès que per a la seva aprovació pel Ple, es requereix majoria absoluta del 
número legal de membres de la Corporació, de conformitat amb els articles 
22.2.c) i 47.2.ll) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 

acorda: 

APROVAR inicialment la Modificació puntual núm. 19
els sistemes d’equipaments esportius de Les Esplanes.

SOTMETRE l’expedient a informació pública pel termini d'un mes, 
mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, en el DOGC, 
en el Taulell d’Edictes Municipal, en el web municipal (www.llanca.cat
Punt Diari, per tal que qualsevol que ho desitgi pugui examinar
durant el termini esmentat, totes les al·legacions o observacions que consideri 

Simultàniament al tràmit d’informació pública, sol·licitar els informes 
als organismes afectats per raó de les seves competències sectorials.

Ordenar la suspensió de tramitació i l’atorgament de llicències de 
d’edificació, reforma, rehabilitació o ampliació d’activitats o usos concrets i 
d’altres autoritzacions municipals connexes establertes en la legislació 
sectorial, en els àmbits determinats en l’expedient, les determinacions de les 
quals suposin la modificació del règim urbanístic vigent, fins a la definitiva 
aprovació de la present modificació. 

gut aquest termini, donar compte del resultat de l’exposició 
pública al Ple de la Corporació per a l’aprovació provisional, si escau.

 

L’Alcalde demana votar la urgència d’incloure en l’ordre del dia la 
presenta el grup municipal d’ERC-AM referent a la reinversió del superàvit a 
l’administració local per a la millora dels serveis públics i l’execució d’inversions 

Per unanimitat, s’aprova incloure-la en l’Ordre del dia. 

referent a la reinversió del superàvit a l’administració local per 
a la millora dels serveis públics i l’execució d’inversions prioritàries.

El Regidor del grup municipal d’ERC-AM llegeix la Moció. 

El Secretari de la Corporació ha emès el corresponent informe jurídic. 

Atès el que disposen els articles 85 i ss. del Decret legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, 
modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, i articles 117 i 118 del Decret 

uliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme 

Atès que per a la seva aprovació pel Ple, es requereix majoria absoluta del 
número legal de membres de la Corporació, de conformitat amb els articles 

7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 

9 del PGOU de 
els sistemes d’equipaments esportius de Les Esplanes. 

SOTMETRE l’expedient a informació pública pel termini d'un mes, 
mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, en el DOGC, 

www.llanca.cat) i en el 
Punt Diari, per tal que qualsevol que ho desitgi pugui examinar-lo i presentar, 
durant el termini esmentat, totes les al·legacions o observacions que consideri 

Simultàniament al tràmit d’informació pública, sol·licitar els informes 
als organismes afectats per raó de les seves competències sectorials. 

Ordenar la suspensió de tramitació i l’atorgament de llicències de 
d’edificació, reforma, rehabilitació o ampliació d’activitats o usos concrets i 

als connexes establertes en la legislació 
sectorial, en els àmbits determinats en l’expedient, les determinacions de les 
quals suposin la modificació del règim urbanístic vigent, fins a la definitiva 

gut aquest termini, donar compte del resultat de l’exposició 
pública al Ple de la Corporació per a l’aprovació provisional, si escau. 

L’Alcalde demana votar la urgència d’incloure en l’ordre del dia la Moció que 
AM referent a la reinversió del superàvit a 

l’administració local per a la millora dels serveis públics i l’execució d’inversions 

referent a la reinversió del superàvit a l’administració local per 
a la millora dels serveis públics i l’execució d’inversions prioritàries. 
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Intervé el Sr. Claudio Grande, del grup municipal APL, 
perquè no són partidaris
eixugar el deute i treballar amb diner propi sense demanar més crèdits.
 
Fa ús de la paraula l’Alcalde man
de la Moció presentada. 
 
Sotmesa a votació, amb deu vots a favor dels grups municipals PDeCAT, PSC
CP i ERC-AM; i una abstenció, del grup municipal APL; s’aprova: 
 
L’Entrada en vigor l’any 2012 de la Llei d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera va suposar per als municipis una evident pèrdua 
d’autonomia en la gestió dels seus recursos. D’una banda l’estabilitat 
pressupostària, entesa com l’equilibri entre ingressos i despeses no financers, 
va suposar una forta restricció en els primers any
comptes municipals. D’altra banda, la prioritat absoluta del pagament 
d’interessos i deute públic, derivada d’una modificació de la Constitució que 
posava els interessos dels bancs per davant de l’interès públic. Finalment, una 
vegada consolidat l’equilibri pressupostari i la reducció de l’endeutament, els 
ajuntament es troben amb la restricció de la regla de la despesa que limita 
l’increment dels pressupostos municipals al creixement de l’economia en 
termes de PIB, malgrat que la prò
increment d’ingressos que podrien ser retornats a la ciutadania.
Si bé l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF) defineix aquesta 
norma com una eina que permet acumular superàvits en etapes de creix
econòmic per utilitzar-los en etapes de recessió, entenem que la recuperació 
macroeconòmica en termes de PIB no s’ha vist reflectida a les economies 
domèstiques ni a les pimes, de manera que els ajuntaments hem de seguir 
aportant recursos per donar r
existents, així com a la implementació de polítiques de foment de l’ocupació i 
l’activitat econòmica. 
D’altra banda, l’Estat espanyol efectua la distribució del marge de dèficit públic 
sense considerar el pes de 
nivells d’administració, resultant aquesta distribució clarament injusta amb les 
comunitats autònomes i amb els municipis. En el cas dels ajuntaments 
s’autoritza dèficit zero, però a la pràctica l’aplicació d
provoca que acumulin superàvits estructurals que després serveixen per 
compensar l’incompliment dels objectius de dèficit del propi Estat espanyol.
La conseqüència de tot plegat és que els ajuntaments porten cinc anys 
consecutius acumulant superàvits que després només poden destinar a reduir 
endeutament o bé tenir-
administracions locals va ser 7.083 milions d’euros, un 0,64% del PIB. La suma 
dels superàvits dels cinc darrers exer
El projecte de pressupostos generals de l’Estat per l’any 2017, aprovat pel 
Consell de Ministres, no incorpora canvis en la destinació del superàvit de les 
entitats locals, conservant només el petit marge per a inversion
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Intervé el Sr. Claudio Grande, del grup municipal APL, dient que s’abstindr
s d’endeutar més el poble, pensen que és més lògic 

el deute i treballar amb diner propi sense demanar més crèdits.

Fa ús de la paraula l’Alcalde manifestant que l’equip de govern votarà a favor
 

Sotmesa a votació, amb deu vots a favor dels grups municipals PDeCAT, PSC
AM; i una abstenció, del grup municipal APL; s’aprova: 

L’Entrada en vigor l’any 2012 de la Llei d’Estabilitat Pressupostària i 
ancera va suposar per als municipis una evident pèrdua 

d’autonomia en la gestió dels seus recursos. D’una banda l’estabilitat 
pressupostària, entesa com l’equilibri entre ingressos i despeses no financers, 
va suposar una forta restricció en els primers anys de consolidació dels 
comptes municipals. D’altra banda, la prioritat absoluta del pagament 
d’interessos i deute públic, derivada d’una modificació de la Constitució que 
posava els interessos dels bancs per davant de l’interès públic. Finalment, una 

a consolidat l’equilibri pressupostari i la reducció de l’endeutament, els 
ajuntament es troben amb la restricció de la regla de la despesa que limita 
l’increment dels pressupostos municipals al creixement de l’economia en 
termes de PIB, malgrat que la pròpia evolució de l’economia ha provocat un 
increment d’ingressos que podrien ser retornats a la ciutadania. 
Si bé l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF) defineix aquesta 
norma com una eina que permet acumular superàvits en etapes de creix

los en etapes de recessió, entenem que la recuperació 
macroeconòmica en termes de PIB no s’ha vist reflectida a les economies 
domèstiques ni a les pimes, de manera que els ajuntaments hem de seguir 
aportant recursos per donar resposta a les nombroses necessitats socials 
existents, així com a la implementació de polítiques de foment de l’ocupació i 

D’altra banda, l’Estat espanyol efectua la distribució del marge de dèficit públic 
sense considerar el pes de la despesa pública que assumeixen els diferents 
nivells d’administració, resultant aquesta distribució clarament injusta amb les 
comunitats autònomes i amb els municipis. En el cas dels ajuntaments 
s’autoritza dèficit zero, però a la pràctica l’aplicació de la regla de la despesa 
provoca que acumulin superàvits estructurals que després serveixen per 
compensar l’incompliment dels objectius de dèficit del propi Estat espanyol.
La conseqüència de tot plegat és que els ajuntaments porten cinc anys 

cumulant superàvits que després només poden destinar a reduir 
-los aturats als bancs. L’any 2016 el superàvit de les 

administracions locals va ser 7.083 milions d’euros, un 0,64% del PIB. La suma 
dels superàvits dels cinc darrers exercicis és gairebé de 26.000 milions.
El projecte de pressupostos generals de l’Estat per l’any 2017, aprovat pel 
Consell de Ministres, no incorpora canvis en la destinació del superàvit de les 
entitats locals, conservant només el petit marge per a inversions financerament 

dient que s’abstindran 
, pensen que és més lògic 

el deute i treballar amb diner propi sense demanar més crèdits. 

nt que l’equip de govern votarà a favor 

Sotmesa a votació, amb deu vots a favor dels grups municipals PDeCAT, PSC-
AM; i una abstenció, del grup municipal APL; s’aprova:  

L’Entrada en vigor l’any 2012 de la Llei d’Estabilitat Pressupostària i 
ancera va suposar per als municipis una evident pèrdua 

d’autonomia en la gestió dels seus recursos. D’una banda l’estabilitat 
pressupostària, entesa com l’equilibri entre ingressos i despeses no financers, 

s de consolidació dels 
comptes municipals. D’altra banda, la prioritat absoluta del pagament 
d’interessos i deute públic, derivada d’una modificació de la Constitució que 
posava els interessos dels bancs per davant de l’interès públic. Finalment, una 

a consolidat l’equilibri pressupostari i la reducció de l’endeutament, els 
ajuntament es troben amb la restricció de la regla de la despesa que limita 
l’increment dels pressupostos municipals al creixement de l’economia en 

pia evolució de l’economia ha provocat un 

Si bé l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF) defineix aquesta 
norma com una eina que permet acumular superàvits en etapes de creixement 

los en etapes de recessió, entenem que la recuperació 
macroeconòmica en termes de PIB no s’ha vist reflectida a les economies 
domèstiques ni a les pimes, de manera que els ajuntaments hem de seguir 

esposta a les nombroses necessitats socials 
existents, així com a la implementació de polítiques de foment de l’ocupació i 

D’altra banda, l’Estat espanyol efectua la distribució del marge de dèficit públic 
la despesa pública que assumeixen els diferents 

nivells d’administració, resultant aquesta distribució clarament injusta amb les 
comunitats autònomes i amb els municipis. En el cas dels ajuntaments 

e la regla de la despesa 
provoca que acumulin superàvits estructurals que després serveixen per 
compensar l’incompliment dels objectius de dèficit del propi Estat espanyol. 
La conseqüència de tot plegat és que els ajuntaments porten cinc anys 

cumulant superàvits que després només poden destinar a reduir 
los aturats als bancs. L’any 2016 el superàvit de les 

administracions locals va ser 7.083 milions d’euros, un 0,64% del PIB. La suma 
cicis és gairebé de 26.000 milions. 

El projecte de pressupostos generals de l’Estat per l’any 2017, aprovat pel 
Consell de Ministres, no incorpora canvis en la destinació del superàvit de les 

s financerament 
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sostenibles i amb l’agreujant que no serà d’aplicació fins que no s’aprovi de 
manera definitiva el pressupost, previsiblement al mes de juny.
Si bé és necessari adoptar una mínima disciplina en matèria d’estabilitat 
pressupostària per evita
aquestes normes han de ser proporcionades i coherents amb la situació 
econòmica de cada ajuntament. En aquest sentit, reivindiquem que els 
ajuntaments que compleixen els requeriments en matèria d’endeutame
tinguin romanent de tresoreria positiu puguin utilitzar lliurement els seus 
superàvits i posar-los a disposició de la ciutadania, ja sigui en forma de 
polítiques socials, promoció econòmica i ocupació o bé per dur a terme 
aquelles inversions necessàri
Atès que l’any 2016 les administracions locals van obtenir un superàvit de 
7.083 milions d’euros, un 0,64% del PIB, i acumulen cinc anys consecutius de 
superàvits. 
Atès que el conjunt d’administracions locals ha reduït considerablement 
volum d’endeutament i gairebé el 50% dels municipis tenen deute zero.
Atès que el projecte de pressupostos generals de l’Estat per l’any 2017 no 
incorpora canvis en la destinació del superàvit de les administracions locals i 
que el marge per a desti
molt condicionat per l’endarreriment en l’aprovació definitiva dels pressupostos 
de l’Estat. 
 
Per tot l’exposat, el Ple de
 
Primer. Instar al Govern de l’Estat que autoritzi
ajuntaments puguin reinvertir, sense cap limitació, els superàvits resultants de 
la liquidació del pressupost 2016 i que aquesta reinversió no computi en els 
càlculs per al compliment de la regla de la despesa ni l’estabilitat 
pressupostària. 
Segon. Instar al Govern de l’Estat que autoritzi als ajuntaments amb una ràtio 
d’endeutament inferior al 60% sobre els ingressos corrents a fer ús del 
romanent de tresoreria per a l’execució d’inversions prioritàries, sense que 
aquestes computin en els càlculs per al compliment de la regla de la despesa ni 
l’estabilitat pressupostària, computant només la previsió de despesa estructural 
que pugui comportar la inversió.
Tercer. Cercar les eines que permetin retornar aquests recursos a la 
ciutadania, en forma de millors serveis públics i inversions prioritàries, garantint 
la sostenibilitat de les finances municipals.
Quart. Comunicar aquest acord al Govern espanyol, a la Generalitat de 
Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de 
Catalunya i a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies.
 
 
8.- Precs i preguntes 
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sostenibles i amb l’agreujant que no serà d’aplicació fins que no s’aprovi de 
manera definitiva el pressupost, previsiblement al mes de juny. 
Si bé és necessari adoptar una mínima disciplina en matèria d’estabilitat 
pressupostària per evitar els excessos d’altres èpoques, també entenem que 
aquestes normes han de ser proporcionades i coherents amb la situació 
econòmica de cada ajuntament. En aquest sentit, reivindiquem que els 
ajuntaments que compleixen els requeriments en matèria d’endeutame
tinguin romanent de tresoreria positiu puguin utilitzar lliurement els seus 

los a disposició de la ciutadania, ja sigui en forma de 
polítiques socials, promoció econòmica i ocupació o bé per dur a terme 
aquelles inversions necessàries per al municipi. 
Atès que l’any 2016 les administracions locals van obtenir un superàvit de 
7.083 milions d’euros, un 0,64% del PIB, i acumulen cinc anys consecutius de 

Atès que el conjunt d’administracions locals ha reduït considerablement 
volum d’endeutament i gairebé el 50% dels municipis tenen deute zero.
Atès que el projecte de pressupostos generals de l’Estat per l’any 2017 no 
incorpora canvis en la destinació del superàvit de les administracions locals i 
que el marge per a destinar a inversions financerament sostenibles es veurà 
molt condicionat per l’endarreriment en l’aprovació definitiva dels pressupostos 

Ple de l’Ajuntament de Llançà ACORDA: 

Instar al Govern de l’Estat que autoritzi, de manera urgent, que els 
ajuntaments puguin reinvertir, sense cap limitació, els superàvits resultants de 
la liquidació del pressupost 2016 i que aquesta reinversió no computi en els 
càlculs per al compliment de la regla de la despesa ni l’estabilitat 

Instar al Govern de l’Estat que autoritzi als ajuntaments amb una ràtio 
d’endeutament inferior al 60% sobre els ingressos corrents a fer ús del 
romanent de tresoreria per a l’execució d’inversions prioritàries, sense que 

utin en els càlculs per al compliment de la regla de la despesa ni 
l’estabilitat pressupostària, computant només la previsió de despesa estructural 
que pugui comportar la inversió. 

Cercar les eines que permetin retornar aquests recursos a la 
ania, en forma de millors serveis públics i inversions prioritàries, garantint 

la sostenibilitat de les finances municipals. 
Comunicar aquest acord al Govern espanyol, a la Generalitat de 

Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de 
Catalunya i a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. 
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sostenibles i amb l’agreujant que no serà d’aplicació fins que no s’aprovi de 

Si bé és necessari adoptar una mínima disciplina en matèria d’estabilitat 
r els excessos d’altres èpoques, també entenem que 

aquestes normes han de ser proporcionades i coherents amb la situació 
econòmica de cada ajuntament. En aquest sentit, reivindiquem que els 
ajuntaments que compleixen els requeriments en matèria d’endeutament i 
tinguin romanent de tresoreria positiu puguin utilitzar lliurement els seus 

los a disposició de la ciutadania, ja sigui en forma de 
polítiques socials, promoció econòmica i ocupació o bé per dur a terme 

Atès que l’any 2016 les administracions locals van obtenir un superàvit de 
7.083 milions d’euros, un 0,64% del PIB, i acumulen cinc anys consecutius de 

Atès que el conjunt d’administracions locals ha reduït considerablement el seu 
volum d’endeutament i gairebé el 50% dels municipis tenen deute zero. 
Atès que el projecte de pressupostos generals de l’Estat per l’any 2017 no 
incorpora canvis en la destinació del superàvit de les administracions locals i 

nar a inversions financerament sostenibles es veurà 
molt condicionat per l’endarreriment en l’aprovació definitiva dels pressupostos 

, de manera urgent, que els 
ajuntaments puguin reinvertir, sense cap limitació, els superàvits resultants de 
la liquidació del pressupost 2016 i que aquesta reinversió no computi en els 
càlculs per al compliment de la regla de la despesa ni l’estabilitat 

Instar al Govern de l’Estat que autoritzi als ajuntaments amb una ràtio 
d’endeutament inferior al 60% sobre els ingressos corrents a fer ús del 
romanent de tresoreria per a l’execució d’inversions prioritàries, sense que 

utin en els càlculs per al compliment de la regla de la despesa ni 
l’estabilitat pressupostària, computant només la previsió de despesa estructural 

Cercar les eines que permetin retornar aquests recursos a la 
ania, en forma de millors serveis públics i inversions prioritàries, garantint 

Comunicar aquest acord al Govern espanyol, a la Generalitat de 
Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de 
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Pregunta número 1: 
Pregunta que realitza el Regidor d’ERC
resposta per la regidoria de Serveis, o en el seu
Ja fa dies que s’han instal·lat els lavabos de la platja del port. Per 
estan en servei? 
 
Contesta el Regidor de l’Àrea, Sr. Joan C. Mora, que els lavabos estan en 
funcionament, es varen obrir el cap de setmana de Foodtrucks
puntuals, i amb algunes activitats de visites escolars, actualment tancats i el 
dijous 8 de juny s’obren per la temporada d’estiu i inici del servei de neteja de 
lavabos. 
El Sr. Cusí diu que estar en servei vol dir que estiguin oberts al púb
que una de les Associacions a qui es va permetre l’ús, 10 dies després del 
Food trucks, hi havia desperfectes i no havien estat reparats o netejats, i d’altra 
banda aquest cap de setmana, han vist que al costat dels lavabos han 
desaparegut dos o tres bancs del Passeig Marítim i voldrien saber per quin 
motiu; avui ha començat el moviment de sorra de les platges i suposa que, com 
en xarxes socials ho comenten, l’any passat hi havia controvèrsia i el grup de 
CiU, creu que els va acusar demagògicam
canvi aquest any el govern no pren
d’abalisament, hi ha gent i mainada mentre les màquines són al costat, els 
agradaria que s’expliquessin.
 
El Sr. Mora respon pel 
setmana de Food Trucks i 
mateixa va venir el mateix dia d’obertura, és cert que el primer dia d’estar 
operatius, encara estan malmesos; els p
directament al passeig haurien de tenir molles retràctils i es faran treballs. 
Segueix que els bancs del passeig es fa remodelació de cara a l’estiu, abans 
de Sant Joan es reformen bancs, altres desplaçats per les terrasses,
forats s’hi plantaran tamar
previstes per allà; és una mill
platges es va iniciar divendres al Cau del Llop, mig mes abans de
mal no recorda el govern 
llevant s’han de tornar a fer els treballs.
El tema de seguretat durant les obres, s’ha demanat a l’empresa que les faci 
com cal i especialment al Port on hi ha gronxadors.
 
El Sr. Cusí replica, quant als lavabos, per això els
sobre la sorra, es va proposar la concessió del Servei de Costes, per poder fer 
les connexions de desguassos i Costas del Estado no deixava fer
calaix de formigó, pregunta si hi ha alguna novetat o un permís provisional.
El Sr. Mora respon que la connexió és la que es va plantejar, per fer la 
impulsió, Costas del Estado ho autoritza i es demanarà que passat l’estiu ho 
permeti per a la resta de l’any.
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que realitza el Regidor d’ERC-AM, Sr. Guillem Cusí,
resposta per la regidoria de Serveis, o en el seu cas per l’alcalde si correspon:
Ja fa dies que s’han instal·lat els lavabos de la platja del port. Per 

Contesta el Regidor de l’Àrea, Sr. Joan C. Mora, que els lavabos estan en 
funcionament, es varen obrir el cap de setmana de Foodtrucks
puntuals, i amb algunes activitats de visites escolars, actualment tancats i el 
dijous 8 de juny s’obren per la temporada d’estiu i inici del servei de neteja de 

El Sr. Cusí diu que estar en servei vol dir que estiguin oberts al púb
que una de les Associacions a qui es va permetre l’ús, 10 dies després del 
Food trucks, hi havia desperfectes i no havien estat reparats o netejats, i d’altra 
banda aquest cap de setmana, han vist que al costat dels lavabos han 

o tres bancs del Passeig Marítim i voldrien saber per quin 
motiu; avui ha començat el moviment de sorra de les platges i suposa que, com 
en xarxes socials ho comenten, l’any passat hi havia controvèrsia i el grup de 
CiU, creu que els va acusar demagògicament, d’una cosa que no era certa; i en 
canvi aquest any el govern no prenen mesures pertinents, manca 

, hi ha gent i mainada mentre les màquines són al costat, els 
agradaria que s’expliquessin. 

pel que fa als lavabos, estaven malmesos del cap de 
setmana de Food Trucks i com que no estava previst iniciar el servei, 

va venir el mateix dia d’obertura, és cert que el primer dia d’estar 
operatius, encara estan malmesos; els preocupa que les portes que obren 

ectament al passeig haurien de tenir molles retràctils i es faran treballs. 
Segueix que els bancs del passeig es fa remodelació de cara a l’estiu, abans 
de Sant Joan es reformen bancs, altres desplaçats per les terrasses,

plantaran tamarius, també es posaran jardineres que estaven 
; és una millora de rehabilitació del Passeig. E

platges es va iniciar divendres al Cau del Llop, mig mes abans de
mal no recorda el govern d’aleshores tenia raó que fer-les molt abans si hi ha 

de tornar a fer els treballs. 
El tema de seguretat durant les obres, s’ha demanat a l’empresa que les faci 
com cal i especialment al Port on hi ha gronxadors. 

. Cusí replica, quant als lavabos, per això els lavabos no es varen posar 
sobre la sorra, es va proposar la concessió del Servei de Costes, per poder fer 
les connexions de desguassos i Costas del Estado no deixava fer
calaix de formigó, pregunta si hi ha alguna novetat o un permís provisional.

. Mora respon que la connexió és la que es va plantejar, per fer la 
impulsió, Costas del Estado ho autoritza i es demanarà que passat l’estiu ho 
permeti per a la resta de l’any. 

AM, Sr. Guillem Cusí,  per tal sigui 
cas per l’alcalde si correspon:  

Ja fa dies que s’han instal·lat els lavabos de la platja del port. Per quin motiu no 

Contesta el Regidor de l’Àrea, Sr. Joan C. Mora, que els lavabos estan en 
funcionament, es varen obrir el cap de setmana de Foodtrucks i alguns dies 
puntuals, i amb algunes activitats de visites escolars, actualment tancats i el 
dijous 8 de juny s’obren per la temporada d’estiu i inici del servei de neteja de 

El Sr. Cusí diu que estar en servei vol dir que estiguin oberts al públic. Afegeix 
que una de les Associacions a qui es va permetre l’ús, 10 dies després del 
Food trucks, hi havia desperfectes i no havien estat reparats o netejats, i d’altra 
banda aquest cap de setmana, han vist que al costat dels lavabos han 

o tres bancs del Passeig Marítim i voldrien saber per quin 
motiu; avui ha començat el moviment de sorra de les platges i suposa que, com 
en xarxes socials ho comenten, l’any passat hi havia controvèrsia i el grup de 

ent, d’una cosa que no era certa; i en 
en mesures pertinents, manca 

, hi ha gent i mainada mentre les màquines són al costat, els 

en malmesos del cap de 
com que no estava previst iniciar el servei, l’empresa 

va venir el mateix dia d’obertura, és cert que el primer dia d’estar 
reocupa que les portes que obren  

ectament al passeig haurien de tenir molles retràctils i es faran treballs. 
Segueix que els bancs del passeig es fa remodelació de cara a l’estiu, abans 
de Sant Joan es reformen bancs, altres desplaçats per les terrasses, en els 

es posaran jardineres que estaven 
rehabilitació del Passeig. El tema de les 

platges es va iniciar divendres al Cau del Llop, mig mes abans de la previsió, si 
les molt abans si hi ha 

El tema de seguretat durant les obres, s’ha demanat a l’empresa que les faci 

lavabos no es varen posar 
sobre la sorra, es va proposar la concessió del Servei de Costes, per poder fer 
les connexions de desguassos i Costas del Estado no deixava fer-ho ni el 
calaix de formigó, pregunta si hi ha alguna novetat o un permís provisional. 

. Mora respon que la connexió és la que es va plantejar, per fer la 
impulsió, Costas del Estado ho autoritza i es demanarà que passat l’estiu ho 
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Pregunta número 2: 
Pregunta que realitza el Regidor d’ERC
contestada per la regidoria de Turisme, o en el seu cas per l’alcalde si 
correspon.  
Ens poden informar del cost que ha suposat l’assistència a les fires de turisme i 
del pressupost que hi ha per anar a demés fires?
 
El Sr. Mora, Regidor de l’Àrea, contesta que el cost fins ara són 4.000 
aproximadament incloent
representa Llançà a les fires, més el cost de les assist
a Fires amb el Patronat de Turisme Costa Brav
€; a Barcelona a final d’abril
Empordà a Paris Fira de 
maig, 250 €; i acompanyats per l’Agència Catalana de Turisme, al Mercat 
d’escapades a Barcelona el mes de maig 260 
Girona, cyclingEuropa, dedicada a les b
Dusseldorf, a Alemanya,
caire esportiu i nàutic i s’
Nàutic a Cap d’Adge i es valorarà si es proposa alguna més on s’hi vulgui anar, 
es disposa de 60.000 € i podria consensuar
 
El Sr. Cusí demana si es tenia 
que s’entrega a les fires, si és nou o ja se
tour operador que treballa a Llançà li va sobtar que 
donessin fulletons de fotocopies amb una grapa, quan es disposa d’altres
d’excel.lent qualitat. Pregunta si hi haurà més material publicitari de millor 
qualitat. 
 
El Sr. Mora diu que es va fer per una fira específica
color, però que s’ha editat una nova bateria de tríptics que sortiran aviat, 
especialment el que es queda molta gent és el mapa del territori amb una nova 
edició, afegint el tema nàutic; es procura esgotar el material de què es disposa i 
a Barcelona, per exemple, va haver molta afluència de gent, es va esgotar el 
material de bona qualitat i es va 
 
Pregunta número 3: 
Pregunta que realitza el Regidor d’ERC
resposta per la regidoria d’Urbanisme, o en el seu cas per l’alcalde si 
correspon.  
Hem vist que hi ha hagut abocament 
municipals del costat de l’oficina de turisme. Ens poden informar de les accions 
que s’estan duent a terme?
 
El Sr. Joan Carles Mora, Regidor de l’Àrea, contesta que
és municipal, l’altra és de l’empresa del Sr. Vidal i s’ha signat un conveni de 
cessió d’ús gratuït de l’espai  i s’ha decidit, atès que estava en desús
lo per a aparcament públic, es farà una compactació i amb el propietar
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que realitza el Regidor d’ERC-AM, Sr. Guillem Cusí,
contestada per la regidoria de Turisme, o en el seu cas per l’alcalde si 

Ens poden informar del cost que ha suposat l’assistència a les fires de turisme i 
del pressupost que hi ha per anar a demés fires? 

, Regidor de l’Àrea, contesta que el cost fins ara són 4.000 
aproximadament incloent-hi dietes i desplaçaments del personal que 
representa Llançà a les fires, més el cost de les assistències a aquestes, es va 

nat de Turisme Costa Brava, al Mercat del Ram
inal d’abril,1.070 € i amb el Consell Comarcal de l’

a Paris Fira de Randonnée, 250 €, expo-vacances a Bilbao, 
i acompanyats per l’Agència Catalana de Turisme, al Mercat 

d’escapades a Barcelona el mes de maig 260 € i aquest cap de setmana a 
opa, dedicada a les bicicletes; es preveu una Fira a 

, a Alemanya, pel tema de natura molt interessant, i un grup nou de 
i s’estan valorant a quines Fires, es preferiria al Saló 

utic a Cap d’Adge i es valorarà si es proposa alguna més on s’hi vulgui anar, 
€ i podria consensuar-ne més. 

El Sr. Cusí demana si es tenia en compte en les despeses el material divulgatiu 
que s’entrega a les fires, si és nou o ja se’n tenia, ho diu per una queixa d’un 

operador que treballa a Llançà li va sobtar que en una de les fires 
donessin fulletons de fotocopies amb una grapa, quan es disposa d’altres

Pregunta si hi haurà més material publicitari de millor 

El Sr. Mora diu que es va fer per una fira específica el dossier de còpies en 
color, però que s’ha editat una nova bateria de tríptics que sortiran aviat, 

que es queda molta gent és el mapa del territori amb una nova 
edició, afegint el tema nàutic; es procura esgotar el material de què es disposa i 
a Barcelona, per exemple, va haver molta afluència de gent, es va esgotar el 
material de bona qualitat i es va treure tot tipus d’informació turística.

que realitza el Regidor d’ERC-AM, Sr. Guillem Cusí,
resposta per la regidoria d’Urbanisme, o en el seu cas per l’alcalde si 

Hem vist que hi ha hagut abocament i moviment de terres en els terrenys 
municipals del costat de l’oficina de turisme. Ens poden informar de les accions 
que s’estan duent a terme? 

El Sr. Joan Carles Mora, Regidor de l’Àrea, contesta que una part del terreny 
és municipal, l’altra és de l’empresa del Sr. Vidal i s’ha signat un conveni de 
cessió d’ús gratuït de l’espai  i s’ha decidit, atès que estava en desús

per a aparcament públic, es farà una compactació i amb el propietar

Guillem Cusí, per tal sigui 
contestada per la regidoria de Turisme, o en el seu cas per l’alcalde si 

Ens poden informar del cost que ha suposat l’assistència a les fires de turisme i 

, Regidor de l’Àrea, contesta que el cost fins ara són 4.000 € 
hi dietes i desplaçaments del personal que 

ències a aquestes, es va 
del Ram de Vic, 275 

omarcal de l’Alt 
vacances a Bilbao, a inici de 

i acompanyats per l’Agència Catalana de Turisme, al Mercat 
t cap de setmana a 

icicletes; es preveu una Fira a 
interessant, i un grup nou de 

nt a quines Fires, es preferiria al Saló 
utic a Cap d’Adge i es valorarà si es proposa alguna més on s’hi vulgui anar, 

material divulgatiu 
, ho diu per una queixa d’un 

en una de les fires es 
donessin fulletons de fotocopies amb una grapa, quan es disposa d’altres 

Pregunta si hi haurà més material publicitari de millor 

el dossier de còpies en 
color, però que s’ha editat una nova bateria de tríptics que sortiran aviat, 

que es queda molta gent és el mapa del territori amb una nova 
edició, afegint el tema nàutic; es procura esgotar el material de què es disposa i 
a Barcelona, per exemple, va haver molta afluència de gent, es va esgotar el 

treure tot tipus d’informació turística. 

AM, Sr. Guillem Cusí,  per tal sigui 
resposta per la regidoria d’Urbanisme, o en el seu cas per l’alcalde si 

i moviment de terres en els terrenys 
municipals del costat de l’oficina de turisme. Ens poden informar de les accions 

una part del terreny 
és municipal, l’altra és de l’empresa del Sr. Vidal i s’ha signat un conveni de 
cessió d’ús gratuït de l’espai  i s’ha decidit, atès que estava en desús, habilitar-

per a aparcament públic, es farà una compactació i amb el propietari llindant 
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amb les finques, el Sr. Pagés, es farà una escullera de separació de dos 
metres  per si plou fort no vagi a la seva parcel.la, i un cop es compacti i se 
senyalitzi com a tal, es podrà instal.lar una carpa o circ o altra activitat o bé per 
exemple, si alguna entitat vol programar algun acte, com el Centre 
Excursionista amb les 24h de l’Alber
amb els vehicles de tots els participants i així ara es podrà utilitzar amb aquest 
ús. 
 
El Sr. Cusí pregunta sobre la 
l’espai. 
El Sr. Mora diu que són d’una excavació important de la zona de Les Tonyines, 
paguen la taxa corresponent, i a l’ajuntament no li costa res, no es col.lapsa la 
zona d’abocament de terra i s’ha aprofitat p
 
 
Pregunta número 4: 
Pregunta que realitza la Regidora d’ERC
resposta per la regidoria de Serveis, o en el seu cas per l’alcalde si correspon.
Ens poden informar de com s’està duent a terme el b
del carrer Orient? 
 

Contesta el Regidor de l’Àrea, Sr. Joan C. Mora, a dia d’avui els de rebuig ho fa 
FCC amb els seus vehicles 
KiKu amb el vehicle pluma aixeca els contenidors i s’ab
La Sra. Giralt pregunta perquè ho fa Transports Kiku.
El Sr. Mora diu que la pluma dels vehicles de SERSALL no tenen la capacitat 
suficient per aixecar i aguantar enlaire 
La Sra. Giralt demana si s’
pràctics i barat amb els contenidors a fora o en superfície.
El Sr. Mora indica que no funcionen i es un plantejament que s’haurà de fer, es 
col.lapsen i la gent ho deixa fora, resulta que passa el mateix que ab
l’extracció de contenidors és difícil, es podria reutilitzar la bateria en altre lloc 
del poble i posar la bateria en superfície del c/ orient.
La Sra. Giralt manifesta que ho celebra, amb pluja s’omplen d’aigua i empitjora 
la situació. 
 

Pregunta número 5: 
Pregunta que realitza el Regidor d’ERC
resposta per la regidoria de Cultura, o en el seu cas per l’alcalde si correspon.
Quins actes s’han previst (fora del ja realitzat) per commemorar el centenari 
Palau Fabre? 
 
Respon la Regidora de l’Àrea Sra. Sònia Sarola, que a més de la  xerrada de la 
Sra. Helena Pol, es duran a terme dues a l’agost: inauguració de l’exposició en 
què treballen la Fundació Palau Centre d’art i l’ajuntament, es dirà “La Joia de 
Viure”,  restarà oberta fins a l’11 de setembre; es composa de fotos de Llançà 
de l’època en que hi visquè Palau, a Grifeu, repàs de la vida i com a poeta de 
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amb les finques, el Sr. Pagés, es farà una escullera de separació de dos 
metres  per si plou fort no vagi a la seva parcel.la, i un cop es compacti i se 
senyalitzi com a tal, es podrà instal.lar una carpa o circ o altra activitat o bé per 

e, si alguna entitat vol programar algun acte, com el Centre 
es 24h de l’Albera s’ocupava l’aparcament del supermercat 

vehicles de tots els participants i així ara es podrà utilitzar amb aquest 

pregunta sobre la provinença  del terra amb què s’ha omplert 

El Sr. Mora diu que són d’una excavació important de la zona de Les Tonyines, 
paguen la taxa corresponent, i a l’ajuntament no li costa res, no es col.lapsa la 
zona d’abocament de terra i s’ha aprofitat per anivellar el terreny.

que realitza la Regidora d’ERC-AM, Sra. Anna Giralt, 
resposta per la regidoria de Serveis, o en el seu cas per l’alcalde si correspon.
Ens poden informar de com s’està duent a terme el buidatge dels contenidors 

Contesta el Regidor de l’Àrea, Sr. Joan C. Mora, a dia d’avui els de rebuig ho fa 
amb els seus vehicles i els de la selectiva el fa SERSALL, Transports 

Ku amb el vehicle pluma aixeca els contenidors i s’aboquen en els vehicles.
La Sra. Giralt pregunta perquè ho fa Transports Kiku. 
El Sr. Mora diu que la pluma dels vehicles de SERSALL no tenen la capacitat 

i aguantar enlaire els contenidors enlaire. 
La Sra. Giralt demana si s’ha plantejat la zona de contenidors i tornar a ser més 
pràctics i barat amb els contenidors a fora o en superfície. 
El Sr. Mora indica que no funcionen i es un plantejament que s’haurà de fer, es 
col.lapsen i la gent ho deixa fora, resulta que passa el mateix que ab
l’extracció de contenidors és difícil, es podria reutilitzar la bateria en altre lloc 
del poble i posar la bateria en superfície del c/ orient. 
La Sra. Giralt manifesta que ho celebra, amb pluja s’omplen d’aigua i empitjora 

que realitza el Regidor d’ERC-AM, Sr. Guillem Cusí
resposta per la regidoria de Cultura, o en el seu cas per l’alcalde si correspon.
Quins actes s’han previst (fora del ja realitzat) per commemorar el centenari 

Respon la Regidora de l’Àrea Sra. Sònia Sarola, que a més de la  xerrada de la 
Sra. Helena Pol, es duran a terme dues a l’agost: inauguració de l’exposició en 
què treballen la Fundació Palau Centre d’art i l’ajuntament, es dirà “La Joia de 

rà oberta fins a l’11 de setembre; es composa de fotos de Llançà 
de l’època en que hi visquè Palau, a Grifeu, repàs de la vida i com a poeta de 

amb les finques, el Sr. Pagés, es farà una escullera de separació de dos 
metres  per si plou fort no vagi a la seva parcel.la, i un cop es compacti i se 
senyalitzi com a tal, es podrà instal.lar una carpa o circ o altra activitat o bé per 

e, si alguna entitat vol programar algun acte, com el Centre 
a s’ocupava l’aparcament del supermercat 

vehicles de tots els participants i així ara es podrà utilitzar amb aquest 

provinença  del terra amb què s’ha omplert 

El Sr. Mora diu que són d’una excavació important de la zona de Les Tonyines, 
paguen la taxa corresponent, i a l’ajuntament no li costa res, no es col.lapsa la 

er anivellar el terreny. 

AM, Sra. Anna Giralt,  per tal sigui 
resposta per la regidoria de Serveis, o en el seu cas per l’alcalde si correspon. 

uidatge dels contenidors 

Contesta el Regidor de l’Àrea, Sr. Joan C. Mora, a dia d’avui els de rebuig ho fa 
el fa SERSALL, Transports 

oquen en els vehicles. 

El Sr. Mora diu que la pluma dels vehicles de SERSALL no tenen la capacitat 

at la zona de contenidors i tornar a ser més 

El Sr. Mora indica que no funcionen i es un plantejament que s’haurà de fer, es 
col.lapsen i la gent ho deixa fora, resulta que passa el mateix que abans i 
l’extracció de contenidors és difícil, es podria reutilitzar la bateria en altre lloc 

La Sra. Giralt manifesta que ho celebra, amb pluja s’omplen d’aigua i empitjora 

AM, Sr. Guillem Cusí per tal sigui 
resposta per la regidoria de Cultura, o en el seu cas per l’alcalde si correspon. 
Quins actes s’han previst (fora del ja realitzat) per commemorar el centenari 

Respon la Regidora de l’Àrea Sra. Sònia Sarola, que a més de la  xerrada de la 
Sra. Helena Pol, es duran a terme dues a l’agost: inauguració de l’exposició en 
què treballen la Fundació Palau Centre d’art i l’ajuntament, es dirà “La Joia de 

rà oberta fins a l’11 de setembre; es composa de fotos de Llançà 
de l’època en que hi visquè Palau, a Grifeu, repàs de la vida i com a poeta de 
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Grifeu, els estiuejos, postals de l’època, relació de Picasso i Palau i vincles 
entre poemes d’un i de l’altre; 
retrobat” a càrrec de M. Àngels Bosch, conclou que no es descarta algun acte 
més abans de final d’any.
 
Pregunta número 6: 
Pregunta que realitza el Regidor d’ERC
resposta per la regidoria de Cultura, o en el seu cas per l’alcalde si correspon.
S’ha signat conveni de col·laboració del festival Claca amb l’entitat 
organitzadora? 
 

Respon el Regidor Sr. Joan C. Mora 
Turisme comparteixen el tema dels festivals
organitzadors han renunciat a fer
i requereix molta més feina, fan un any de descans i segui
vinent; llegeix la carta que han penjat en el seu perfil de facebook
també ho farà, amb el contingut literal
 
“COMUNICAT. El Festival Claca s'atura un any
 
L' organització del Festival Claca anuncia que, de manera consensuada amb 
l’Ajuntament de Llançà, enguany ha pres la decisió de fer un parèntesi. Aquest 
any 2017 no hi haurà sisena edició.
 El Festival Claca ha crescut i evolucionat en aquestes 5 edicions i ara cal 
estudiar bé quin impacte social té sobre el territori així com valorar una possible 
redefinició del projecte. El festival s'ha professionalitzat i cal una dedicació i 
feina constant per a la bona realització i producció de l'esdeveniment. Creiem 
en el projecte i apostem per fer un festival de qualitat.
Agraïm a l'Ajuntament de Llançà el se
possible el Festival Claca. Cal recordar que durant tot aquest temps, hem 
presentat més de 70 propostes escèniques innovadores i hem aconseguit tenir 
més de 7000 espectadors en la darrera edició.
El Festival Claca està organitzat per un reduït grup de persones, que a través 
de l'Associació Claca, han volgut apropar les arts escèniques al territori. Volem 
agrair el suport de tots aquells que des dels inicis han cregut en nosaltres: 
voluntaris, col·laboradors, amics, co
hagués estat possible sense tots vosaltres. Hem treballat, i molt, hem rigut, ens 
hem emocionat i sobretot, hem aprés.
 Un projecte d'aquestes característiques no es podria fer sense el recolzament 
de la gent que ens envolta.
Aquesta aturada ens ha de servir per reflexionar sobre la naturalesa del Claca. 
I desitgem que el Festival ens torni a visitar l’any vinent amb més vigor i 
energia.  
Us seguirem informant,
Tornem l’any vinent! 
Gràcies per ser-hi.” 
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Grifeu, els estiuejos, postals de l’època, relació de Picasso i Palau i vincles 
entre poemes d’un i de l’altre; preveuen l’agost una xerrada col.loqui “l’Amic 
retrobat” a càrrec de M. Àngels Bosch, conclou que no es descarta algun acte 
més abans de final d’any. 

que realitza el Regidor d’ERC-AM, Sr. Guillem Cusí,
er la regidoria de Cultura, o en el seu cas per l’alcalde si correspon.

S’ha signat conveni de col·laboració del festival Claca amb l’entitat 

Respon el Regidor Sr. Joan C. Mora que ho fa perquè la Regidoria de Cultura i 
el tema dels festivals i arts escèniques, afegeix que els 

organitzadors han renunciat a fer-ho pel motiu que s’ha tornat més professional 
i requereix molta més feina, fan un any de descans i seguir el festival l’any 

carta que han penjat en el seu perfil de facebook
el contingut literal següent: 

“COMUNICAT. El Festival Claca s'atura un any 

L' organització del Festival Claca anuncia que, de manera consensuada amb 
à, enguany ha pres la decisió de fer un parèntesi. Aquest 

any 2017 no hi haurà sisena edició. 
El Festival Claca ha crescut i evolucionat en aquestes 5 edicions i ara cal 

estudiar bé quin impacte social té sobre el territori així com valorar una possible 
edefinició del projecte. El festival s'ha professionalitzat i cal una dedicació i 

feina constant per a la bona realització i producció de l'esdeveniment. Creiem 
en el projecte i apostem per fer un festival de qualitat. 
Agraïm a l'Ajuntament de Llançà el seu recolzament en aquests 5 anys per fer 
possible el Festival Claca. Cal recordar que durant tot aquest temps, hem 
presentat més de 70 propostes escèniques innovadores i hem aconseguit tenir 
més de 7000 espectadors en la darrera edició. 

tà organitzat per un reduït grup de persones, que a través 
de l'Associació Claca, han volgut apropar les arts escèniques al territori. Volem 
agrair el suport de tots aquells que des dels inicis han cregut en nosaltres: 
voluntaris, col·laboradors, amics, companyies i professionals. El festival no 
hagués estat possible sense tots vosaltres. Hem treballat, i molt, hem rigut, ens 
hem emocionat i sobretot, hem aprés. 
Un projecte d'aquestes característiques no es podria fer sense el recolzament 

s envolta. 
Aquesta aturada ens ha de servir per reflexionar sobre la naturalesa del Claca. 
I desitgem que el Festival ens torni a visitar l’any vinent amb més vigor i 

Us seguirem informant, No es tracta d’un adéu, sinó d’un fins molt aviat. 

Grifeu, els estiuejos, postals de l’època, relació de Picasso i Palau i vincles 
preveuen l’agost una xerrada col.loqui “l’Amic 

retrobat” a càrrec de M. Àngels Bosch, conclou que no es descarta algun acte 

AM, Sr. Guillem Cusí,  per tal sigui 
er la regidoria de Cultura, o en el seu cas per l’alcalde si correspon. 

S’ha signat conveni de col·laboració del festival Claca amb l’entitat 

perquè la Regidoria de Cultura i 
, afegeix que els 

motiu que s’ha tornat més professional 
el festival l’any 

carta que han penjat en el seu perfil de facebook,  l’ajuntament 

L' organització del Festival Claca anuncia que, de manera consensuada amb 
à, enguany ha pres la decisió de fer un parèntesi. Aquest 

El Festival Claca ha crescut i evolucionat en aquestes 5 edicions i ara cal 
estudiar bé quin impacte social té sobre el territori així com valorar una possible 
edefinició del projecte. El festival s'ha professionalitzat i cal una dedicació i 

feina constant per a la bona realització i producció de l'esdeveniment. Creiem 

u recolzament en aquests 5 anys per fer 
possible el Festival Claca. Cal recordar que durant tot aquest temps, hem 
presentat més de 70 propostes escèniques innovadores i hem aconseguit tenir 

tà organitzat per un reduït grup de persones, que a través 
de l'Associació Claca, han volgut apropar les arts escèniques al territori. Volem 
agrair el suport de tots aquells que des dels inicis han cregut en nosaltres: 

mpanyies i professionals. El festival no 
hagués estat possible sense tots vosaltres. Hem treballat, i molt, hem rigut, ens 

Un projecte d'aquestes característiques no es podria fer sense el recolzament 

Aquesta aturada ens ha de servir per reflexionar sobre la naturalesa del Claca. 
I desitgem que el Festival ens torni a visitar l’any vinent amb més vigor i 

No es tracta d’un adéu, sinó d’un fins molt aviat. 
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El conveni està preparat i consensuat però no es va arribar a signar.
 
Intervé el Sr. Cusí dient que el 
a les nostres contrades, encara que sigui un parèntesi troba que é
pot ser que l’any que ve
finiquitat per sempre més. D
intentar fer-lo ell, amb col.laboració amb algun dels organitzadors per no 
perdre’l i en el pitjor dels casos el Festival Claca desapareixerà, ja l’any passat 
amb el Diputat de Cultura a Girona, va col.laborar econòmicament i 
l’ajuntament posava la quantitat més important de diners però al seu grup 
preocupa si hi havia altra proposta per fer
l’expectativa de veure què passa l’any vinent.
 
El Sr. Mora replica que l’ajuntament col.labora però la decisió la varen prendr
ells i l’ajuntament no podia ti
més personal de l’Ajuntamen
disposició; increment d
endavant, i també que calia signar un conveni, que es va redactar però de 
durada a 4 anys que garantia del Festival, també acceptat p
considerar que l’organització s’havia fet molt gran, ho volien fer bé, no volien 
que amb el festival no se sentissin a gust, l’any que ve hi seran.
 
El Sr. Cusí insisteix que amb quina xifra es preveia aquest any i el vinent.
El Sr. Mora diu que en pressupost de 2017 hi havia 18.000 
parlarà segons els números que presentin
 
 
Pregunta número 7: 
Pregunta que realitza el Regidor d’ERC
resposta per la regidoria de Cultura, o en el 
Quines subvencions ha sol·licitat i tramitat l’àrea de Cultura des de principi 
d’any, per els diferents actes i espectacles? 
 
Respon el Regidor de l’Àrea, Sr. Francesc Guisset, que s’han demanat al fons 
de cooperació de la Diputació: Sardanes,1850 
d’immobles d’interès patrimonial, 17.600 
resposta i finalment la subv
construcció per a biblioteques també s’ha enviat i restem pendents de resposta. 
Afegeix que també estan adherits al programa .cat per contractes d’espectacles 
com l’any passat que va servir per finançar especta
Dinamita, El carreró de les bruixes i la Marabunta.
L’Alcalde manifesta que per al Festival La Claca també s’havia demanat però 
com que no tindrà lloc, no
 
Intervé el Sr. Cusí dient pel que fa al programa .cat, s’han adheri
demana si per les actuacions s’ha demanat, si pel concert de Manel previst per 
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El conveni està preparat i consensuat però no es va arribar a signar.

Intervé el Sr. Cusí dient que el Claca començava a tenir embranzida i era notori 
a les nostres contrades, encara que sigui un parèntesi troba que é
pot ser que l’any que ve tingui més força que altres edicions o bé s
finiquitat per sempre més. Demana si l’ajuntament s’havia proposat o no 

lo ell, amb col.laboració amb algun dels organitzadors per no 
r dels casos el Festival Claca desapareixerà, ja l’any passat 

amb el Diputat de Cultura a Girona, va col.laborar econòmicament i 
l’ajuntament posava la quantitat més important de diners però al seu grup 
preocupa si hi havia altra proposta per fer-lo el consistori o restarà a 

pectativa de veure què passa l’any vinent. 

El Sr. Mora replica que l’ajuntament col.labora però la decisió la varen prendr
ells i l’ajuntament no podia tirar endavant la iniciativa sense ells, demanaven 
més personal de l’Ajuntament per aquest augment organitzatiu, se’ls va posar a 

increment del tema de capacitat econòmica se’ls va dir que
endavant, i també que calia signar un conveni, que es va redactar però de 
durada a 4 anys que garantia del Festival, també acceptat però tot i així van 
considerar que l’organització s’havia fet molt gran, ho volien fer bé, no volien 
que amb el festival no se sentissin a gust, l’any que ve hi seran. 

El Sr. Cusí insisteix que amb quina xifra es preveia aquest any i el vinent.
diu que en pressupost de 2017 hi havia 18.000 € i l’any que ve ja es 

parlarà segons els números que presentin. 

que realitza el Regidor d’ERC-AM, Sr. Guillem Cusí 
resposta per la regidoria de Cultura, o en el seu cas per l’alcalde si correspon.
Quines subvencions ha sol·licitat i tramitat l’àrea de Cultura des de principi 
d’any, per els diferents actes i espectacles?  

Respon el Regidor de l’Àrea, Sr. Francesc Guisset, que s’han demanat al fons 
de cooperació de la Diputació: Sardanes,1850 €; Restauració i conservació 
d’immobles d’interès patrimonial, 17.600 €; Museus i col.leccions pendent de 
resposta i finalment la subvenció per programes funcionals i projectes de 
construcció per a biblioteques també s’ha enviat i restem pendents de resposta. 
Afegeix que també estan adherits al programa .cat per contractes d’espectacles 
com l’any passat que va servir per finançar espectacles com Esperança 
Dinamita, El carreró de les bruixes i la Marabunta. 
L’Alcalde manifesta que per al Festival La Claca també s’havia demanat però 
com que no tindrà lloc, no es tramitarà. 

Intervé el Sr. Cusí dient pel que fa al programa .cat, s’han adheri
demana si per les actuacions s’ha demanat, si pel concert de Manel previst per 

El conveni està preparat i consensuat però no es va arribar a signar. 

laca començava a tenir embranzida i era notori 
a les nostres contrades, encara que sigui un parèntesi troba que és un greuge, 

ça que altres edicions o bé s’hagi 
emana si l’ajuntament s’havia proposat o no 

lo ell, amb col.laboració amb algun dels organitzadors per no 
r dels casos el Festival Claca desapareixerà, ja l’any passat 

amb el Diputat de Cultura a Girona, va col.laborar econòmicament i 
l’ajuntament posava la quantitat més important de diners però al seu grup 

sistori o restarà a 

El Sr. Mora replica que l’ajuntament col.labora però la decisió la varen prendre 
rar endavant la iniciativa sense ells, demanaven 

, se’ls va posar a 
el tema de capacitat econòmica se’ls va dir que 

endavant, i també que calia signar un conveni, que es va redactar però de 
erò tot i així van 

considerar que l’organització s’havia fet molt gran, ho volien fer bé, no volien 
 

El Sr. Cusí insisteix que amb quina xifra es preveia aquest any i el vinent. 
€ i l’any que ve ja es 

 , per tal sigui 
seu cas per l’alcalde si correspon. 

Quines subvencions ha sol·licitat i tramitat l’àrea de Cultura des de principi 

Respon el Regidor de l’Àrea, Sr. Francesc Guisset, que s’han demanat al fons 
€; Restauració i conservació 

Museus i col.leccions pendent de 
enció per programes funcionals i projectes de 

construcció per a biblioteques també s’ha enviat i restem pendents de resposta. 
Afegeix que també estan adherits al programa .cat per contractes d’espectacles 

cles com Esperança 

L’Alcalde manifesta que per al Festival La Claca també s’havia demanat però 

Intervé el Sr. Cusí dient pel que fa al programa .cat, s’han adherit i ho celebra, 
demana si per les actuacions s’ha demanat, si pel concert de Manel previst per 
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l’agost si s’ha demanat i que creu que ja s’ha esgotat el termini a 30 d’abril o de 
maig per sol.licitar-la. 
 
El Sr. Guisset indica que estem adherits i que desp
de l’espectacle, posteriorment es rep el 40% com a subvenció, que els actes 
amateurs no estan inclosos dins del context d’aportacions 
 
Replica el Sr. Cusí que Manel i Esperança Dinamita no són amateurs, in
si s’ha tramitat les subvencions, que la tramitació, tot i que la justificació sigui 
més tard, creu que per Manel eren 6
€,  finalitzava el 31 de maig i són molts diners els quedar
l’Ajuntament els hauria d’assumir, potser ara es tramita diferentment. Fins que 
l’antic govern va tramitar l’ última per a l’actuació de Toni Albà, gairebé 5
és una quantitat significativa, espera que es
d’ingressar i es podrien 
cultura. 
 
El Sr. Guisset manifesta que estan
també hi consta. 
 
 
Pregunta número 8: 
Pregunta que realitza la Regidora d’ERC
resposta per la regidoria de Medi Ambient, o en el seu cas per l’alcalde si 
correspon. 
Quins tractaments te previst realitzar en
salut pública? 
 
Respon la Regidora de l’Àrea, Sra. Sònia López, que els de mosquit tigre, 
control d’aus urbanes, programa anual de plagues (rates), orugues ja fet, a fi 
d’agost o inici de setembre es tornaran a fer; la legionel.losi per part de 
Dipsalut; se signarà un conveni per nuclis de colònies de gats i gossos 
abandonats. 
 
La Sra. Giralt demana sobre el tractament de les orugues.
La Sra. López contesta que allò indicat pel tècnic Sr. Emili Gispert, a seguir.
 
La Sra. Giralt demana que se’ls faciliti còpia de l’informe.
tractament de mosquit tigre, si es preveu que quan augmen
augmenten els mosquit si es faran campanyes de conscienciació ciutadana, la 
importància del buidatge, previsió al final de la riera si es pot perllongar riera 
amunt en les basses que queden residuals de pluges, que seria interessant 
aplicar-hi els tractament. 
 
La Sra. López indica que ho facin per escrit
dues actuacions, a la riera es continua fent el mateix que abans, si el tècnic ho 
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l’agost si s’ha demanat i que creu que ja s’ha esgotat el termini a 30 d’abril o de 

El Sr. Guisset indica que estem adherits i que després es presenta la liquidació 
de l’espectacle, posteriorment es rep el 40% com a subvenció, que els actes 
amateurs no estan inclosos dins del context d’aportacions professionalitzades

Replica el Sr. Cusí que Manel i Esperança Dinamita no són amateurs, in
si s’ha tramitat les subvencions, que la tramitació, tot i que la justificació sigui 
més tard, creu que per Manel eren 6.500 € i per Esperança Dinamita uns 1
€,  finalitzava el 31 de maig i són molts diners els quedaran penjats,

ent els hauria d’assumir, potser ara es tramita diferentment. Fins que 
l’antic govern va tramitar l’ última per a l’actuació de Toni Albà, gairebé 5
és una quantitat significativa, espera que es posin les piles. E
d’ingressar i es podrien utilitzar per a altres espectacles o promoció de la 

El Sr. Guisset manifesta que estan totes tramitades a 21-3-2017, i la  de Manel 

que realitza la Regidora d’ERC-AM, Sra. Anna Giralt,
resposta per la regidoria de Medi Ambient, o en el seu cas per l’alcalde si 

Quins tractaments te previst realitzar enguany l’àrea de medi ambient 

Respon la Regidora de l’Àrea, Sra. Sònia López, que els de mosquit tigre, 
control d’aus urbanes, programa anual de plagues (rates), orugues ja fet, a fi 
d’agost o inici de setembre es tornaran a fer; la legionel.losi per part de 
Dipsalut; se signarà un conveni per nuclis de colònies de gats i gossos 

emana sobre el tractament de les orugues. 
La Sra. López contesta que allò indicat pel tècnic Sr. Emili Gispert, a seguir.

La Sra. Giralt demana que se’ls faciliti còpia de l’informe. Afegeix que el 
tractament de mosquit tigre, si es preveu que quan augmenta la temperatura 
augmenten els mosquit si es faran campanyes de conscienciació ciutadana, la 
importància del buidatge, previsió al final de la riera si es pot perllongar riera 
amunt en les basses que queden residuals de pluges, que seria interessant 

hi els tractament.  

La Sra. López indica que ho facin per escrit. Pel que fa als tractament s’han fet 
dues actuacions, a la riera es continua fent el mateix que abans, si el tècnic ho 

l’agost si s’ha demanat i que creu que ja s’ha esgotat el termini a 30 d’abril o de 

rés es presenta la liquidació 
de l’espectacle, posteriorment es rep el 40% com a subvenció, que els actes 

professionalitzades. 

Replica el Sr. Cusí que Manel i Esperança Dinamita no són amateurs, insisteix 
si s’ha tramitat les subvencions, que la tramitació, tot i que la justificació sigui 

€ i per Esperança Dinamita uns 1.400 
an penjats, i ara 

ent els hauria d’assumir, potser ara es tramita diferentment. Fins que 
l’antic govern va tramitar l’ última per a l’actuació de Toni Albà, gairebé 5.000 €, 

posin les piles. Es deixaran 
utilitzar per a altres espectacles o promoció de la 

2017, i la  de Manel 

AM, Sra. Anna Giralt, per tal sigui 
resposta per la regidoria de Medi Ambient, o en el seu cas per l’alcalde si 

guany l’àrea de medi ambient  quant a 

Respon la Regidora de l’Àrea, Sra. Sònia López, que els de mosquit tigre, 
control d’aus urbanes, programa anual de plagues (rates), orugues ja fet, a fi 
d’agost o inici de setembre es tornaran a fer; la legionel.losi per part de 
Dipsalut; se signarà un conveni per nuclis de colònies de gats i gossos 

La Sra. López contesta que allò indicat pel tècnic Sr. Emili Gispert, a seguir. 

Afegeix que el 
ta la temperatura 

augmenten els mosquit si es faran campanyes de conscienciació ciutadana, la 
importància del buidatge, previsió al final de la riera si es pot perllongar riera 
amunt en les basses que queden residuals de pluges, que seria interessant 

. Pel que fa als tractament s’han fet 
dues actuacions, a la riera es continua fent el mateix que abans, si el tècnic ho 
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indica s’actuarà amb conseqüència. Quant a les campanyes preventives
necessari es faran. 
 
Pregunta número 9: 
Pregunta que realitza la Regidora d’ERC
resposta per la regidoria de Medi Ambient, o en el seu cas per l’alcalde si 
correspon. 
Té previst aquesta regidoria/govern mantenir la platja per a gossos?
 
Contesta la Regidora de l’Àrea, Sra. Sònia López, que es preveia però en base 
a les queixes dels veïns, potser seria interessant  fer una 
platja més idònia per, aque
mateixa de l’any passat. 
La Sra. Giralt demana quin tipus de queixa veïnal
Respon la Sra. López que la sorra no 
conscients que porten gossos però també han
La Sra. Giralt incideix que aquest any serà la mateixa però 
a les altres platges, si es farà incidència en la 
una altra degudament senyalitzada
no portar-los. 
La Sra. López respon afirmativament
 
 
Pregunta número 10: 
Pregunta que realitza el Regidor d’ERC
resposta per la regidoria de Medi Ambient, o en el seu cas per l’alcalde si 
correspon. 
Disposarà Llançà de les franges forestals de seguretat a curt termini?
 
Contesta la Regidora de l’Àrea, Sra. Sònia López, afirmativament, que 
l’empresa adjudicatària del concurs és Alameda Torrent i ja han començat, 
disposa del plànol de la zona que s’
c/ Font d’en Falcó, es preveu la zona de Valleta i la de Grifeu i Fané.
 
Intervé el Sr. Cusí demanant detall de període que se seguirà fent treballs a les 
franges, com s’ha executat, primer es feia via Diputació, després tamb
no sap com s’executa si l’adjudicació ha estat via Ajuntament, Diputació o 
CCAE. Com s’està actuant amb els propietaris privats, si se’ls carregarà un 
cost en forma d’impost, saber com ha anat el procés ja que l’Alcalde sap que a 
la Diputació era una tema complex i per informar a la gent com s’executarà la 
franja. 
L’Alcalde explica que en l’anterior govern, a través de la Regidora Sra. Giralt,  
es va aprovar el Pla per via Consell Comarcal i la Diputació ho subvencionava 
però calia completar l’acci
€ en pressupost més l’ajuda de
zona de Grifeu i amb les recomanacions dels Bombers i dels ADF
calendari de prioritzacions, ha començat a partir de l’
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indica s’actuarà amb conseqüència. Quant a les campanyes preventives

que realitza la Regidora d’ERC-AM, Sra. Anna Giralt,
resposta per la regidoria de Medi Ambient, o en el seu cas per l’alcalde si 

previst aquesta regidoria/govern mantenir la platja per a gossos?

Contesta la Regidora de l’Àrea, Sra. Sònia López, que es preveia però en base 
a les queixes dels veïns, potser seria interessant  fer una consulta pública de la 

s idònia per, aquest any seria molt just, aquest estiu es mantindrà la 
 

La Sra. Giralt demana quin tipus de queixa veïnal hi havia. 
Respon la Sra. López que la sorra no quedava neta, els propietaris no eren 
conscients que porten gossos però també han de recollir la brutícia.

incideix que aquest any serà la mateixa però pregunta pel que fa 
a les altres platges, si es farà incidència en la prohibició i que la de gossos és 

degudament senyalitzada; si es farà seguiment sobre on es

respon afirmativament. 

que realitza el Regidor d’ERC-AM, Sr. Guillem Cusí,
resposta per la regidoria de Medi Ambient, o en el seu cas per l’alcalde si 

Llançà de les franges forestals de seguretat a curt termini?

Contesta la Regidora de l’Àrea, Sra. Sònia López, afirmativament, que 
l’empresa adjudicatària del concurs és Alameda Torrent i ja han començat, 

osa del plànol de la zona que s’ha fet, estan actuant a l’Av. Margarits amb 
c/ Font d’en Falcó, es preveu la zona de Valleta i la de Grifeu i Fané.

Intervé el Sr. Cusí demanant detall de període que se seguirà fent treballs a les 
franges, com s’ha executat, primer es feia via Diputació, després tamb
no sap com s’executa si l’adjudicació ha estat via Ajuntament, Diputació o 
CCAE. Com s’està actuant amb els propietaris privats, si se’ls carregarà un 
cost en forma d’impost, saber com ha anat el procés ja que l’Alcalde sap que a 

una tema complex i per informar a la gent com s’executarà la 

L’Alcalde explica que en l’anterior govern, a través de la Regidora Sra. Giralt,  
es va aprovar el Pla per via Consell Comarcal i la Diputació ho subvencionava 
però calia completar l’acció, per poder fer la primera acció han reservat 30.000 
€ en pressupost més l’ajuda de l’ADF i aquestes darreres setmanes han fet la 
zona de Grifeu i amb les recomanacions dels Bombers i dels ADF
calendari de prioritzacions, ha començat a partir de l’adjudicació fins exhaurir 

indica s’actuarà amb conseqüència. Quant a les campanyes preventives, si fos 

AM, Sra. Anna Giralt,  per tal sigui 
resposta per la regidoria de Medi Ambient, o en el seu cas per l’alcalde si 

previst aquesta regidoria/govern mantenir la platja per a gossos? 

Contesta la Regidora de l’Àrea, Sra. Sònia López, que es preveia però en base 
consulta pública de la 

st any seria molt just, aquest estiu es mantindrà la 

, els propietaris no eren 
de recollir la brutícia. 

pregunta pel que fa 
prohibició i que la de gossos és 

; si es farà seguiment sobre on es pot i on 

AM, Sr. Guillem Cusí,  per tal sigui 
resposta per la regidoria de Medi Ambient, o en el seu cas per l’alcalde si 

Llançà de les franges forestals de seguretat a curt termini? 

Contesta la Regidora de l’Àrea, Sra. Sònia López, afirmativament, que 
l’empresa adjudicatària del concurs és Alameda Torrent i ja han començat, 

actuant a l’Av. Margarits amb 
c/ Font d’en Falcó, es preveu la zona de Valleta i la de Grifeu i Fané. 

Intervé el Sr. Cusí demanant detall de període que se seguirà fent treballs a les 
franges, com s’ha executat, primer es feia via Diputació, després també CCAE i 
no sap com s’executa si l’adjudicació ha estat via Ajuntament, Diputació o 
CCAE. Com s’està actuant amb els propietaris privats, si se’ls carregarà un 
cost en forma d’impost, saber com ha anat el procés ja que l’Alcalde sap que a 

una tema complex i per informar a la gent com s’executarà la 

L’Alcalde explica que en l’anterior govern, a través de la Regidora Sra. Giralt,  
es va aprovar el Pla per via Consell Comarcal i la Diputació ho subvencionava 

ó, per poder fer la primera acció han reservat 30.000 
ADF i aquestes darreres setmanes han fet la 

zona de Grifeu i amb les recomanacions dels Bombers i dels ADF amb el 
adjudicació fins exhaurir 
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els 30.000 € i paral.lelament es requereix a propietaris amb una indicació que 
és la seva responsabilitat i per Llei ho han de netejar, si no ho fan hi ha segon 
avís, si incompleixen s’entra subsidiàriament amb l’empresa a fer la 
cobrarien al propietari que incompleix amb la idea de tenir tota la franja litoral 
de Llançà neta i l’any que ve a tornar
any els municipis hauran de trobar recursos suficients per pagar les despeses, 
la nostra franja pot arribar a costar 100 mil euros de neteja però d’a
més Km2 els resulta impossible tenir subvencions per a les franges de 
protecció. 
 
El Sr. Cusí diu, sense parlar de període de temps, aquest estiu no estarà 
acabada. 
L’Alcalde manifesta que ha estat impossible per tot el que eren publicacions, 
adjudicacions i permisos necessaris però les màquines van ràpid, la intenció és 
que la franja sigui la major i més ràpidament possible.
 
El Sr. Cusí insisteix que és una qüestió de segureta
incendi darrera les vies els va fer patir molt, la probabilitat sempre augmenta a 
mesura que passa el temps, d’altra banda els treballs forestals
permesos creu que en breu el 15 de juny, ni ADF ni l’empresa adjudicatàri
entén, si no hi ha una moratòria en contra, no podran treballar i els 
requeriments a propietaris és lent
anys enrere, amb un impost i fer
ja que enguany no estarà
temporada forta de calors.
L’Alcalde aclareix que una gran part de la previsió estarà feta, és cert que en 
funció de la maquinària es poden demanar moratòries i permisos especials, fins 
i tot el propietari que té la notificació ha detenir aquestes condicions per fer
sense ús de material que pugui generar problemes; afegeix que l’ajuntament 
farà ja mateix, seguint el protocol del Pla, previsió pressupostària i obligació 
dels propietaris fer les neteges, donc
finques que no es netegen, però s’ha d’estudiar molt bé.
 
 
Pregunta número 11: 
Pregunta que realitza el Regidor d’ERC
resposta per la regidoria d’Hisenda, o en el seu cas per 
Com s’està gestionant enguany els tràmits dels lloguers de les boies?
 
Respon el Regidor de l’Àrea, Sr. Joan C. Mora, 
de Costes i el Pla d’usos, diu que com cada any volen començar el 15 de juny 
el tema de les boies, com sempre a les 
Farella, el Morer i al Cau del Llop; quant a tràmits aquest any es f
l’Oficina de Turisme per dos motius: donar un millor servei pel tema dels 
idiomes, molta gent estrangera ve a llogar les boies, i pel tema d’horaris, així 
les tardes o cap de setmana se’ls pot oferir. A l’Oficina de Turisme hi haurà un 
responsable de la tramitació i dues persones mes que ajudar
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€ i paral.lelament es requereix a propietaris amb una indicació que 
és la seva responsabilitat i per Llei ho han de netejar, si no ho fan hi ha segon 
avís, si incompleixen s’entra subsidiàriament amb l’empresa a fer la 
cobrarien al propietari que incompleix amb la idea de tenir tota la franja litoral 
de Llançà neta i l’any que ve a tornar-hi però hi ha molta feina preventiva
any els municipis hauran de trobar recursos suficients per pagar les despeses, 
la nostra franja pot arribar a costar 100 mil euros de neteja però d’a

els resulta impossible tenir subvencions per a les franges de 

. Cusí diu, sense parlar de període de temps, aquest estiu no estarà 

anifesta que ha estat impossible per tot el que eren publicacions, 
adjudicacions i permisos necessaris però les màquines van ràpid, la intenció és 
que la franja sigui la major i més ràpidament possible. 

. Cusí insisteix que és una qüestió de seguretat, l’any passat el primer 
incendi darrera les vies els va fer patir molt, la probabilitat sempre augmenta a 
mesura que passa el temps, d’altra banda els treballs forestals
permesos creu que en breu el 15 de juny, ni ADF ni l’empresa adjudicatàri
entén, si no hi ha una moratòria en contra, no podran treballar i els 
requeriments a propietaris és lent, potser hi ha un  procediment alternatiu com 
anys enrere, amb un impost i fer-ho l’ajuntament subsidiàriament, caldria mirar 
ja que enguany no estarà fet, l’any vinent tenir-ho previst abans de la 
temporada forta de calors. 
L’Alcalde aclareix que una gran part de la previsió estarà feta, és cert que en 
funció de la maquinària es poden demanar moratòries i permisos especials, fins 

e té la notificació ha detenir aquestes condicions per fer
sense ús de material que pugui generar problemes; afegeix que l’ajuntament 
farà ja mateix, seguint el protocol del Pla, previsió pressupostària i obligació 
dels propietaris fer les neteges, doncs no descartem posar un impost sobre les 
finques que no es netegen, però s’ha d’estudiar molt bé. 

que realitza el Regidor d’ERC-AM, Sr. Guillem Cusí,
resposta per la regidoria d’Hisenda, o en el seu cas per l’alcalde si correspon.
Com s’està gestionant enguany els tràmits dels lloguers de les boies?

Respon el Regidor de l’Àrea, Sr. Joan C. Mora, ja que està vinculat amb tema 
de Costes i el Pla d’usos, diu que com cada any volen començar el 15 de juny 

com sempre a les platges de Grifeu, el Port de Llançà,  la 
Farella, el Morer i al Cau del Llop; quant a tràmits aquest any es f
l’Oficina de Turisme per dos motius: donar un millor servei pel tema dels 
idiomes, molta gent estrangera ve a llogar les boies, i pel tema d’horaris, així 
les tardes o cap de setmana se’ls pot oferir. A l’Oficina de Turisme hi haurà un 

ble de la tramitació i dues persones mes que ajudar

€ i paral.lelament es requereix a propietaris amb una indicació que 
és la seva responsabilitat i per Llei ho han de netejar, si no ho fan hi ha segon 
avís, si incompleixen s’entra subsidiàriament amb l’empresa a fer la feina i li 
cobrarien al propietari que incompleix amb la idea de tenir tota la franja litoral 

preventiva i cada 
any els municipis hauran de trobar recursos suficients per pagar les despeses, 
la nostra franja pot arribar a costar 100 mil euros de neteja però d’altres amb 

els resulta impossible tenir subvencions per a les franges de 

. Cusí diu, sense parlar de període de temps, aquest estiu no estarà 

anifesta que ha estat impossible per tot el que eren publicacions, 
adjudicacions i permisos necessaris però les màquines van ràpid, la intenció és 

t, l’any passat el primer 
incendi darrera les vies els va fer patir molt, la probabilitat sempre augmenta a 
mesura que passa el temps, d’altra banda els treballs forestals no estaran 
permesos creu que en breu el 15 de juny, ni ADF ni l’empresa adjudicatària 
entén, si no hi ha una moratòria en contra, no podran treballar i els 

, potser hi ha un  procediment alternatiu com 
ho l’ajuntament subsidiàriament, caldria mirar 

ho previst abans de la 

L’Alcalde aclareix que una gran part de la previsió estarà feta, és cert que en 
funció de la maquinària es poden demanar moratòries i permisos especials, fins 

e té la notificació ha detenir aquestes condicions per fer-ho 
sense ús de material que pugui generar problemes; afegeix que l’ajuntament 
farà ja mateix, seguint el protocol del Pla, previsió pressupostària i obligació 

un impost sobre les 

AM, Sr. Guillem Cusí,  per tal sigui 
l’alcalde si correspon. 

Com s’està gestionant enguany els tràmits dels lloguers de les boies? 

ja que està vinculat amb tema 
de Costes i el Pla d’usos, diu que com cada any volen començar el 15 de juny 

platges de Grifeu, el Port de Llançà,  la 
Farella, el Morer i al Cau del Llop; quant a tràmits aquest any es faran des de 
l’Oficina de Turisme per dos motius: donar un millor servei pel tema dels 
idiomes, molta gent estrangera ve a llogar les boies, i pel tema d’horaris, així 
les tardes o cap de setmana se’ls pot oferir. A l’Oficina de Turisme hi haurà un 

ble de la tramitació i dues persones mes que ajudaran. Aquesta 



  

 
AJUNTAMENT DE LLANÇÀ
 

setmana es posen el fondeig les boies, esperen que no faci mal temps i les
col.loquin bé i demà arriba
peticionaris. 
 
El Sr. Cusí diu que algun usuari d’anys anteriors i ja estan aquí aquests dies 
estaven preocupats perquè no se’ls donava informació clara de què passava 
amb les boies, de l’Ajuntament a 
no estaven preparats, a d
lloguer de boies, la previsió no ha estat adequada i anem molt justos, molts 
francesos que vénen i tenen molta previsió, el 15 de maig ja demanen 
informació de boies i aleshores ningú no sabia informar clarament.
El Sr. Mora indica que té raó, es va dir 
maig però que hi havia una certa confusió
tràmits ja estarà tot a punt.
 
Pregunta número 12: 
Pregunta que realitza el Regidor d’ERC
resposta per la regidoria de serveis, o en el seu cas per l’alcalde si correspon.
Hi haurà atraccions de fires per les Festes de Santa Carme d’enguany? On es 
situaran, com i per quin període? 
 
Contesta el Regidor de l’Àrea, Sr. Jo
de La Gola i part del Club Nàutic, 
Pescadors del Port de Ll
 
Registre d’Entrada núm. 6066
 
El Sr Claudio Grande, representant del Grup Municipal d'APL, presenta les 
seguents preguntes al Ple ordinari del 05/06/2017 a l'Ajuntament de Llançà. 
 
PREGUNTA: ens poden explicar com està el tema del carril bici a Llançà?
 
Respon el Regidor de l’Àrea, Sr. Joan C. Mora, que per part dels Serveis 
Tècnics municipals, s’està redactant una proposta de carril bici, amb accés pel 
camí dels horts, i connectada amb la zona del Cementiri Els Ximblars, per 
l’Oficina de Turisme i la zon
 
Fa ús de la paraula el Sr. Grande manifestant que veu que no n’hi ha i que 
calen perquè Llançà gaudeix d’un turisme familiar i tal com està ara és perillós 
fins i tot el tram que uneix la Vila amb el Port.
Replica el Sr. Mora que precisament 
evitar aquesta perillositat de la carretera passant per la zona d’horts.
 
Registre d’Entrada núm. 606
 
El Sr Claudio Grande, representant del Grup Municipal d'APL, presenta les 
seguents preguntes al Ple ordinari

AJUNTAMENT DE LLANÇÀ   (ALT EMPORDÀ) 

setmana es posen el fondeig les boies, esperen que no faci mal temps i les
col.loquin bé i demà arriba l’aparell per fer els cobraments i se’ls cobrarà als 

gun usuari d’anys anteriors i ja estan aquí aquests dies 
estaven preocupats perquè no se’ls donava informació clara de què passava 

oies, de l’Ajuntament a l’Oficina de Turisme, allà els deien que encara 
no estaven preparats, a data d’avui no es disposa del datàfon per cobrar el 
lloguer de boies, la previsió no ha estat adequada i anem molt justos, molts 
francesos que vénen i tenen molta previsió, el 15 de maig ja demanen 
informació de boies i aleshores ningú no sabia informar clarament.

indica que té raó, es va dir a la gent que se’ls informaria 
que hi havia una certa confusió, no obstant això, per a l’inici dels 

tràmits ja estarà tot a punt. 

que realitza el Regidor d’ERC-AM, Sr. Simon Calsina,
resposta per la regidoria de serveis, o en el seu cas per l’alcalde si correspon.
Hi haurà atraccions de fires per les Festes de Santa Carme d’enguany? On es 
situaran, com i per quin període?  

Contesta el Regidor de l’Àrea, Sr. Joan C. Mora, que s’ubicaran a l’aparcament 
de La Gola i part del Club Nàutic, en les dates segons la Confraria de 

lançà. 

Registre d’Entrada núm. 6066 

El Sr Claudio Grande, representant del Grup Municipal d'APL, presenta les 
preguntes al Ple ordinari del 05/06/2017 a l'Ajuntament de Llançà. 

PREGUNTA: ens poden explicar com està el tema del carril bici a Llançà?

Respon el Regidor de l’Àrea, Sr. Joan C. Mora, que per part dels Serveis 
Tècnics municipals, s’està redactant una proposta de carril bici, amb accés pel 
camí dels horts, i connectada amb la zona del Cementiri Els Ximblars, per 
l’Oficina de Turisme i la zona esportiva. 

Fa ús de la paraula el Sr. Grande manifestant que veu que no n’hi ha i que 
calen perquè Llançà gaudeix d’un turisme familiar i tal com està ara és perillós 
fins i tot el tram que uneix la Vila amb el Port. 
Replica el Sr. Mora que precisament aquest nou carril bici projectat és per 
evitar aquesta perillositat de la carretera passant per la zona d’horts.

Registre d’Entrada núm. 6067 

El Sr Claudio Grande, representant del Grup Municipal d'APL, presenta les 
seguents preguntes al Ple ordinari del 05/06/2017 a l'Ajuntament de Llançà. 

setmana es posen el fondeig les boies, esperen que no faci mal temps i les 
l’aparell per fer els cobraments i se’ls cobrarà als 

gun usuari d’anys anteriors i ja estan aquí aquests dies 
estaven preocupats perquè no se’ls donava informació clara de què passava 

de Turisme, allà els deien que encara 
àfon per cobrar el 

lloguer de boies, la previsió no ha estat adequada i anem molt justos, molts 
francesos que vénen i tenen molta previsió, el 15 de maig ja demanen 
informació de boies i aleshores ningú no sabia informar clarament. 

a la gent que se’ls informaria  el 15 de 
, no obstant això, per a l’inici dels 

Calsina,   per tal sigui 
resposta per la regidoria de serveis, o en el seu cas per l’alcalde si correspon. 
Hi haurà atraccions de fires per les Festes de Santa Carme d’enguany? On es 

an C. Mora, que s’ubicaran a l’aparcament 
la Confraria de 

El Sr Claudio Grande, representant del Grup Municipal d'APL, presenta les 
preguntes al Ple ordinari del 05/06/2017 a l'Ajuntament de Llançà.  

PREGUNTA: ens poden explicar com està el tema del carril bici a Llançà? 

Respon el Regidor de l’Àrea, Sr. Joan C. Mora, que per part dels Serveis 
Tècnics municipals, s’està redactant una proposta de carril bici, amb accés pel 
camí dels horts, i connectada amb la zona del Cementiri Els Ximblars, per 

Fa ús de la paraula el Sr. Grande manifestant que veu que no n’hi ha i que 
calen perquè Llançà gaudeix d’un turisme familiar i tal com està ara és perillós 

aquest nou carril bici projectat és per 
evitar aquesta perillositat de la carretera passant per la zona d’horts. 

El Sr Claudio Grande, representant del Grup Municipal d'APL, presenta les 
del 05/06/2017 a l'Ajuntament de Llançà.  
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PREGUNTA ens poden dir
 
Respon l’Alcalde que li sobta que facin la pregunta ja que durant gairebé dos 
anys han pagat les quotes, li recorda explicant que la 
per un rotonda projectada en el PGOU però la família va exigir judicialment 
l’expropiació de la finca; es va pactar l
executar les obres de construcció de la rotonda (
pressupostària) de moment per això s’ha enderrocat la tanca; de tota manera 
diu al Regidor Sr. Grande que ja deu conèixer el tema ja que com a Regidor 
d’Ensenyament, hi havia alumnes del projecte “Les perles” que varen fer 
treballs de jardineria en aques
 
El Sr. Grande pregunta si realment feia falta el terreny per executar la rotonda. 
L’Alcalde li contesta que així ho preveu el Pla General d’Ordenació Urbana.
 
 
I sense cap més altre assumpte a tractar, el Sr. Alcalde aixe
quarts de nou del vespre, de la qual s’estén la present acta que, després de 
llegida i trobada conforme, signen les Regidores i els Regidors assistents amb 
mi, el Secretari, que certifico.
 

AJUNTAMENT DE LLANÇÀ   (ALT EMPORDÀ) 

ens poden dir perquè s'ha comprat aquesta casa i quan

l’Alcalde que li sobta que facin la pregunta ja que durant gairebé dos 
anys han pagat les quotes, li recorda explicant que la propietat estava afectada 
per un rotonda projectada en el PGOU però la família va exigir judicialment 
l’expropiació de la finca; es va pactar la meitat del que demanaven
executar les obres de construcció de la rotonda (quan hi hagi disponibilita

de moment per això s’ha enderrocat la tanca; de tota manera 
diu al Regidor Sr. Grande que ja deu conèixer el tema ja que com a Regidor 
d’Ensenyament, hi havia alumnes del projecte “Les perles” que varen fer 
treballs de jardineria en aquesta finca. 

. Grande pregunta si realment feia falta el terreny per executar la rotonda. 
L’Alcalde li contesta que així ho preveu el Pla General d’Ordenació Urbana.

I sense cap més altre assumpte a tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió a tres 
del vespre, de la qual s’estén la present acta que, després de 

llegida i trobada conforme, signen les Regidores i els Regidors assistents amb 
mi, el Secretari, que certifico. 

quan ha costat? 

l’Alcalde que li sobta que facin la pregunta ja que durant gairebé dos 
propietat estava afectada 

per un rotonda projectada en el PGOU però la família va exigir judicialment 
a meitat del que demanaven. Es pretén 

quan hi hagi disponibilitat 
de moment per això s’ha enderrocat la tanca; de tota manera 

diu al Regidor Sr. Grande que ja deu conèixer el tema ja que com a Regidor 
d’Ensenyament, hi havia alumnes del projecte “Les perles” que varen fer 

. Grande pregunta si realment feia falta el terreny per executar la rotonda. 
L’Alcalde li contesta que així ho preveu el Pla General d’Ordenació Urbana. 

ca la sessió a tres 
del vespre, de la qual s’estén la present acta que, després de 

llegida i trobada conforme, signen les Regidores i els Regidors assistents amb 


