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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 
LLANÇÀ DE DATA 06-02
 
A la Casa Consistorial de Llançà, essent les dinou hores del dia  sis de febrer 
de dos mil disset, es reuneix  l’Ajuntament Ple, en primera convocatòria, a 
l´objecte de celebrar sessió pública ordinària.
 
Sota la presidència de l’Alcalde, Sr. Pere Vila i F
i les regidores que a continuació s’indiquen: 
 
Sr. Joan C. Mora i Torrent, Sr. Juan José Serrán i Baez, 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’
 
 
1.- Lectura i aprovació, si escau, de les actes anteriors, de dates 12 i 15 de 
desembre de 2016 i 11 de gener de 2017.
 
L’Alcalde demana si es poden aprovar les actes de les sessions de dates 12 i 
15 de desembre, i 11 de gener de 2017, que
anterioritat junt amb la convocatòria.
 
Per unanimitat s’aprove
esmenes. 
 
2.- Donar suport a la candidatura de l’Il.ltre. Col.legi
Figueres per a la Creu de Sant Jordi .
 
L’Alcalde llegeix el text del dictamen.
 
Intervé el Sr. Guillem Cusí, del grup municipal ERC
favorable en ser una petició del Col.legi i recolzada pel Consell Comarcal.
 
El Sr. Claudio Grande, del grup municipal APL, manifesta que s’abstindrà.
 
Sotmesa la proposta a votació, amb deu vots a favor, dels grups municipals de 
CiU, PSC-CP i ERC-AM; i una ab
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 
02-2017 

A la Casa Consistorial de Llançà, essent les dinou hores del dia  sis de febrer 
de dos mil disset, es reuneix  l’Ajuntament Ple, en primera convocatòria, a 
l´objecte de celebrar sessió pública ordinària. 

Sota la presidència de l’Alcalde, Sr. Pere Vila i Fulcarà, assisteixen els  regidors 
i les regidores que a continuació s’indiquen:  

Sr. Joan C. Mora i Torrent, Sr. Juan José Serrán i Baez, Sra. Sònia Sarola i  
Vilà, Sra. Sònia López i Mallol, Sr. Francesc Guisset i Lagresa, Sra. Sílvia 

. 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.

Lectura i aprovació, si escau, de les actes anteriors, de dates 12 i 15 de 
desembre de 2016 i 11 de gener de 2017. 

L’Alcalde demana si es poden aprovar les actes de les sessions de dates 12 i 
15 de desembre, i 11 de gener de 2017, que han estat repartides amb 
anterioritat junt amb la convocatòria. 

Per unanimitat s’aproven les tres actes anteriorment relacionades , sense 

Donar suport a la candidatura de l’Il.ltre. Col.legi d’Advocats de 
Figueres per a la Creu de Sant Jordi . 

L’Alcalde llegeix el text del dictamen. 

Intervé el Sr. Guillem Cusí, del grup municipal ERC-AM, dient que el vot serà 
favorable en ser una petició del Col.legi i recolzada pel Consell Comarcal.

. Claudio Grande, del grup municipal APL, manifesta que s’abstindrà.

Sotmesa la proposta a votació, amb deu vots a favor, dels grups municipals de 
AM; i una abstenció, del grup municipal APL,

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 

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

ulcarà, assisteixen els  regidors 

Sr. Joan C. Mora i Torrent, Sr. Juan José Serrán i Baez, Sra. Sònia Sarola i  
Vilà, Sra. Sònia López i Mallol, Sr. Francesc Guisset i Lagresa, Sra. Sílvia 

. Guillem Cusí i Batlle,  Sr. Simon Calsina i Comorera, Sra. 

Assisteix com a Secretari, el Sr. Carles Fita i Alegre, titular de la Corporació. 

ordre del dia. 

Lectura i aprovació, si escau, de les actes anteriors, de dates 12 i 15 de 

L’Alcalde demana si es poden aprovar les actes de les sessions de dates 12 i 
han estat repartides amb 

les tres actes anteriorment relacionades , sense 

d’Advocats de 

AM, dient que el vot serà 
favorable en ser una petició del Col.legi i recolzada pel Consell Comarcal. 

. Claudio Grande, del grup municipal APL, manifesta que s’abstindrà. 

Sotmesa la proposta a votació, amb deu vots a favor, dels grups municipals de 
stenció, del grup municipal APL, s’aprova: 
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L'Il·ltre. Col·legi d'Advocats de 
Comarcal de l’Alt Empordà l'acord de suport a la presentació de la candidatura 
a la distinció de la Creu de Sant Jordi que atorga la Generalitat de Catalunya. 
Per acord de la Junta de Govern del CCAE, de data
als ajuntaments altempordanesos que també donin suport a aquesta 
candidatura. 
El Col·legi sempre ha estat vinculat a la comarca de l'Alt Empordà, on hi 
desenvolupa una funció social important com és el Torn d'Ofici. El Col·legi  
presta i porta a terme  una important funció social i d'assistència. En el darrers 
anys es prestaren 5.377  assistències el 2013, 5.542 assistències el 2014 i 
5.150 assistències el 2015.  
L'àmbit territorial del  Col·legi és  Figueres i tota la demarcació act
judicial, i vetlla perquè cap persona se li negui l'assistència d'un lletrat per la 
defensa dels seus drets i interessos, ja sigui lliure elecció o bé, d'ofici, oferint 
l'assessorament jurídic i defensa a totes les persones que tinguin dret 
assistència jurídica gratuïta d'acord amb la legislació.  
L' Il·ltre. Col·legi d'Advocats de Figueres
de 1841. Després del de Barcelona, és el Collegi d'Advocats  més antic de 
Catalunya. Aquest any 2016 celebra els
Com ho demostra l'expedient custodiat a l’arxiu del Ministeri de Justícia, el Sr. 
Santiago Yánez, advocat i historiador de Tenerife, va aportar una valuosa 
informació que permet fixar la data exacta de constitució del Col·legi 
d’Advocats de Figueres: el dia 
segons instància el que era aleshores degà accidental Sr. Carles Fages de 
Perramon (fill de Narcís Fages de Romà, advocat i agrònom empordanès, que 
defensà a Abdó Terrades al 1842 en quin escrit 
advocat dels Col·legis de Madrid i de Figueres) i el Sr. Joan Moragas i Simón, 
Secretari de la Junta de Govern. No coneixem gairebé res més de la història 
col·legial fins que no es restableix la normalitat administrativa col·legial
se les primeres actes de Juntes Generals l’any 1895. Els cronistes de Figueres, 
esmenten però, que el primer degà fou a l’any 1841 el Sr. Antonio Tomàs 
Fages i Sans que també fou el alcalde Constitucional de la ciutat en els anys 
1820-1822. 
El que sí que permet afirmar la referida data de constitució és que el Col·legi 
d’Advocats de Figueres és la segona corporació professional d’advocats 
coneguda i constituïda en el marc territorial de Catalunya a partir del segle XIX. 
Altres Col·legis d’Advocats f
de Tortosa (1844), de Tarragona i Reus (1845), Lleida (1850); Mataró (1867); 
Sant Feliu de Llobregat (1871); Girona i Granollers (1880) i Vic i Manresa 
(1882).  
El primer escrivent que va tenir el Col·legi d
1.870,  i es va invertir la quantitat d’onze pessetes amb cinquanta cèntims. 
Sens dubte un dels primers objectius que es va marcar el Col·legi d´ Advocats 
de Figueres juntament amb l'Ajuntament va ser la creació de l´ Audiè
Criminal amb seu a la nostra ciutat. La petició va ser enviada a Madrid el 2 de 
juliol de 1882, sent la proposta acceptada el 16 d'octubre del mateix any. 

AJUNTAMENT DE LLANÇÀ   (ALT EMPORDÀ) 

'Il·ltre. Col·legi d'Advocats de Figueres-Alt Empordà ha sol·licitat al Consell 
Comarcal de l’Alt Empordà l'acord de suport a la presentació de la candidatura 
a la distinció de la Creu de Sant Jordi que atorga la Generalitat de Catalunya. 
Per acord de la Junta de Govern del CCAE, de data 13-12-2016, es demana 
als ajuntaments altempordanesos que també donin suport a aquesta 

El Col·legi sempre ha estat vinculat a la comarca de l'Alt Empordà, on hi 
desenvolupa una funció social important com és el Torn d'Ofici. El Col·legi  

ta i porta a terme  una important funció social i d'assistència. En el darrers 
anys es prestaren 5.377  assistències el 2013, 5.542 assistències el 2014 i 
5.150 assistències el 2015.   
L'àmbit territorial del  Col·legi és  Figueres i tota la demarcació act
judicial, i vetlla perquè cap persona se li negui l'assistència d'un lletrat per la 
defensa dels seus drets i interessos, ja sigui lliure elecció o bé, d'ofici, oferint 
l'assessorament jurídic i defensa a totes les persones que tinguin dret 
assistència jurídica gratuïta d'acord amb la legislació.   
L' Il·ltre. Col·legi d'Advocats de Figueres-Alt Empordà fou fundat el 29 de juliol 
de 1841. Després del de Barcelona, és el Collegi d'Advocats  més antic de 
Catalunya. Aquest any 2016 celebra els 175 anys.  
Com ho demostra l'expedient custodiat a l’arxiu del Ministeri de Justícia, el Sr. 

nez, advocat i historiador de Tenerife, va aportar una valuosa 
informació que permet fixar la data exacta de constitució del Col·legi 

ueres: el dia 29 de juliol de 1841, amb 22 advocats adscrits 
segons instància el que era aleshores degà accidental Sr. Carles Fages de 
Perramon (fill de Narcís Fages de Romà, advocat i agrònom empordanès, que 
defensà a Abdó Terrades al 1842 en quin escrit de defensa consta que és 
advocat dels Col·legis de Madrid i de Figueres) i el Sr. Joan Moragas i Simón, 
Secretari de la Junta de Govern. No coneixem gairebé res més de la història 
col·legial fins que no es restableix la normalitat administrativa col·legial
se les primeres actes de Juntes Generals l’any 1895. Els cronistes de Figueres, 
esmenten però, que el primer degà fou a l’any 1841 el Sr. Antonio Tomàs 
Fages i Sans que també fou el alcalde Constitucional de la ciutat en els anys 

sí que permet afirmar la referida data de constitució és que el Col·legi 
d’Advocats de Figueres és la segona corporació professional d’advocats 
coneguda i constituïda en el marc territorial de Catalunya a partir del segle XIX. 
Altres Col·legis d’Advocats fundats al segle XIX són els de Barcelona (1833), 
de Tortosa (1844), de Tarragona i Reus (1845), Lleida (1850); Mataró (1867); 
Sant Feliu de Llobregat (1871); Girona i Granollers (1880) i Vic i Manresa 

El primer escrivent que va tenir el Col·legi d’Advocats es va contractar l’any 
i es va invertir la quantitat d’onze pessetes amb cinquanta cèntims. 

Sens dubte un dels primers objectius que es va marcar el Col·legi d´ Advocats 
de Figueres juntament amb l'Ajuntament va ser la creació de l´ Audiè
Criminal amb seu a la nostra ciutat. La petició va ser enviada a Madrid el 2 de 
juliol de 1882, sent la proposta acceptada el 16 d'octubre del mateix any. 

Alt Empordà ha sol·licitat al Consell 
Comarcal de l’Alt Empordà l'acord de suport a la presentació de la candidatura 
a la distinció de la Creu de Sant Jordi que atorga la Generalitat de Catalunya.  

2016, es demana 
als ajuntaments altempordanesos que també donin suport a aquesta 

El Col·legi sempre ha estat vinculat a la comarca de l'Alt Empordà, on hi 
desenvolupa una funció social important com és el Torn d'Ofici. El Col·legi  

ta i porta a terme  una important funció social i d'assistència. En el darrers 
anys es prestaren 5.377  assistències el 2013, 5.542 assistències el 2014 i 

L'àmbit territorial del  Col·legi és  Figueres i tota la demarcació actual del partit 
judicial, i vetlla perquè cap persona se li negui l'assistència d'un lletrat per la 
defensa dels seus drets i interessos, ja sigui lliure elecció o bé, d'ofici, oferint 
l'assessorament jurídic i defensa a totes les persones que tinguin dret a 

Alt Empordà fou fundat el 29 de juliol 
de 1841. Després del de Barcelona, és el Collegi d'Advocats  més antic de 

Com ho demostra l'expedient custodiat a l’arxiu del Ministeri de Justícia, el Sr. 
nez, advocat i historiador de Tenerife, va aportar una valuosa 

informació que permet fixar la data exacta de constitució del Col·legi 
, amb 22 advocats adscrits 

segons instància el que era aleshores degà accidental Sr. Carles Fages de 
Perramon (fill de Narcís Fages de Romà, advocat i agrònom empordanès, que 

de defensa consta que és 
advocat dels Col·legis de Madrid i de Figueres) i el Sr. Joan Moragas i Simón, 
Secretari de la Junta de Govern. No coneixem gairebé res més de la història 
col·legial fins que no es restableix la normalitat administrativa col·legial creant-
se les primeres actes de Juntes Generals l’any 1895. Els cronistes de Figueres, 
esmenten però, que el primer degà fou a l’any 1841 el Sr. Antonio Tomàs 
Fages i Sans que també fou el alcalde Constitucional de la ciutat en els anys 

sí que permet afirmar la referida data de constitució és que el Col·legi 
d’Advocats de Figueres és la segona corporació professional d’advocats 
coneguda i constituïda en el marc territorial de Catalunya a partir del segle XIX. 

undats al segle XIX són els de Barcelona (1833), 
de Tortosa (1844), de Tarragona i Reus (1845), Lleida (1850); Mataró (1867); 
Sant Feliu de Llobregat (1871); Girona i Granollers (1880) i Vic i Manresa 

’Advocats es va contractar l’any 
i es va invertir la quantitat d’onze pessetes amb cinquanta cèntims. 

Sens dubte un dels primers objectius que es va marcar el Col·legi d´ Advocats 
de Figueres juntament amb l'Ajuntament va ser la creació de l´ Audiència 
Criminal amb seu a la nostra ciutat. La petició va ser enviada a Madrid el 2 de 
juliol de 1882, sent la proposta acceptada el 16 d'octubre del mateix any. 
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L’Audiència Criminal de Figueres va començar a funcionar l´ any 1883 fins l’any 
1892 en que el govern de Madrid ofegat per les guerres de Cuba i Filipines va 
suprimir  les Audiències mantenint únicament les existents en les capitals de 
província. 
Cent anys més tard, el Col·legi d’Advocats de Figueres va aconseguir l’elevació 
dels Jutjats i Tribunals del Partit Judicial a la categoria de Magistratura.
La història del Col·legi d'Advocats de Figueres està recollida en tres volums 
publicats per l'editorial Tirant lo Blanc de València. Fou precisament la 
publicació del volum I que va rebre l'any 2010 el pr
atorga el Col·legi d'Advocats de Barcelona.
El 23 d'octubre de 2016  L'Il·ltre. Col·legi d'Advocats de Figueres
va rebre la Fulla de Figuera de Plata que atorga l'Ajuntament de Figueres
 
Fonaments de dret 
 
• Llei 39/2015 d'1 d'octubre de procediment administratiu comú de les 

administracions públiques.
• Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós 

de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya (TRLOCC).
 
Per tot això, aquest Ple municipal  
 
Primer.- Donar suport a la candidatura del Il·ltre. Col·legi d'Advocats de 
Figueres-Alt Empordà a la Creu de Sant Jordi, distinció atorgada per la 
Generalitat de Catalunya.
Segon.- Facultar l’Alcalde
com calguin per executar el present acord.
Tercer .- Donar-ne trasllat al Col·legi d'Advocats de Figueres
Consell Comarcal de l’Alt Empordà per al seu coneixement i als efectes 
adients. 
 
 
3.- Aprovació provisional del Pressupost i la 
2017. 
 
El Regidor de l’Àrea, Sr. Francesc Guisset
Afegeix que a la plantilla de personal es crea una placa d’A2 tècnic
reforça la plantilla de contractats, passant de 23 a 26 persones, 3 
de jornada i dins categoria oficials i auxiliars; el pressupost respecte l’any 
passat varia un 4,38% passant a 9.576.300 
passant de 20,85% al 96,21% i això prové d’un préstec de 500.000 a 635.000 
per tirar en davant el pla d’inversions que s’ha programat per enguany. Això 
suposa un increment del 56,25
reducció de despeses de personal en 
que passa de -0,16% a 
624.000 € respecte el pressupost no aprovat a 905.000 € i el deute viu respecte 

AJUNTAMENT DE LLANÇÀ   (ALT EMPORDÀ) 

L’Audiència Criminal de Figueres va començar a funcionar l´ any 1883 fins l’any 
overn de Madrid ofegat per les guerres de Cuba i Filipines va 

suprimir  les Audiències mantenint únicament les existents en les capitals de 

Cent anys més tard, el Col·legi d’Advocats de Figueres va aconseguir l’elevació 
del Partit Judicial a la categoria de Magistratura.

La història del Col·legi d'Advocats de Figueres està recollida en tres volums 
publicats per l'editorial Tirant lo Blanc de València. Fou precisament la 
publicació del volum I que va rebre l'any 2010 el premi Roda Ventura que 
atorga el Col·legi d'Advocats de Barcelona. 
El 23 d'octubre de 2016  L'Il·ltre. Col·legi d'Advocats de Figueres
va rebre la Fulla de Figuera de Plata que atorga l'Ajuntament de Figueres

d'octubre de procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 
Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya (TRLOCC). 

Ple municipal  ACORDA: 

Donar suport a la candidatura del Il·ltre. Col·legi d'Advocats de 
Alt Empordà a la Creu de Sant Jordi, distinció atorgada per la 

Generalitat de Catalunya. 
Facultar l’Alcalde- President  perquè realitzin tants actes i gest

com calguin per executar el present acord. 
ne trasllat al Col·legi d'Advocats de Figueres-Alt Empordà i al 

Consell Comarcal de l’Alt Empordà per al seu coneixement i als efectes 

Aprovació provisional del Pressupost i la  plantilla de personal per al 

El Regidor de l’Àrea, Sr. Francesc Guisset, llegeix el text del dictamen.
Afegeix que a la plantilla de personal es crea una placa d’A2 tècnic
reforça la plantilla de contractats, passant de 23 a 26 persones, 3 
de jornada i dins categoria oficials i auxiliars; el pressupost respecte l’any 
passat varia un 4,38% passant a 9.576.300 € i destaca els ingressos de capital 

al 96,21% i això prové d’un préstec de 500.000 a 635.000 
per tirar en davant el pla d’inversions que s’ha programat per enguany. Això 
suposa un increment del 56,25% respecte al pressupost no aprovat; destaca la 
reducció de despeses de personal en 43.000 € tot i l’increment estatal de

0,16% a -1,16%. De capital es passa de la inversió total de 
€ respecte el pressupost no aprovat a 905.000 € i el deute viu respecte 

L’Audiència Criminal de Figueres va començar a funcionar l´ any 1883 fins l’any 
overn de Madrid ofegat per les guerres de Cuba i Filipines va 

suprimir  les Audiències mantenint únicament les existents en les capitals de 

Cent anys més tard, el Col·legi d’Advocats de Figueres va aconseguir l’elevació 
del Partit Judicial a la categoria de Magistratura. 

La història del Col·legi d'Advocats de Figueres està recollida en tres volums 
publicats per l'editorial Tirant lo Blanc de València. Fou precisament la 

emi Roda Ventura que 

El 23 d'octubre de 2016  L'Il·ltre. Col·legi d'Advocats de Figueres-Alt Empordà 
va rebre la Fulla de Figuera de Plata que atorga l'Ajuntament de Figueres 

d'octubre de procediment administratiu comú de les 

Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós 
 

Donar suport a la candidatura del Il·ltre. Col·legi d'Advocats de 
Alt Empordà a la Creu de Sant Jordi, distinció atorgada per la 

President  perquè realitzin tants actes i gestions 

Alt Empordà i al 
Consell Comarcal de l’Alt Empordà per al seu coneixement i als efectes 

plantilla de personal per al 

dictamen. 
Afegeix que a la plantilla de personal es crea una placa d’A2 tècnic mig, i es 
reforça la plantilla de contractats, passant de 23 a 26 persones, 3 més al 100% 
de jornada i dins categoria oficials i auxiliars; el pressupost respecte l’any 

€ i destaca els ingressos de capital 
al 96,21% i això prové d’un préstec de 500.000 a 635.000 € 

per tirar en davant el pla d’inversions que s’ha programat per enguany. Això 
respecte al pressupost no aprovat; destaca la 

increment estatal del sou, 
1,16%. De capital es passa de la inversió total de 

€ respecte el pressupost no aprovat a 905.000 € i el deute viu respecte 
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l’anterior no aprovat en la qüestió de confiança, de 38.56
el deute viu amb les inversions que es tiren endavant. 
Es tracta d’un pressupost equ
préstec; 238.000 de subvencions i 32.000 amb fons propis. Les noves 
inversions incorporades al pressu
necessàries i que l’equip de govern vol fixar cap al sector terciari o serveis, 
turístic, i aposten per tirar en davant 
€; la sala de vetlla i el camí del cementiri, 30.000
adequar la sala de vetlles; una partida de 130.000 
participació ciutadana, i complementar aquells projectes que figuren en el Pla 
d’inversions que necessitin algun complement o dotació pressupostària per a 
despeses corrents que es donin; la resta a participació
ordenança, la ciutadania decidirà quins projectes poden tirar endavant a 
proposta de l’equip de govern; la
70.000 € i l’adequació de 
Capítol de despesa corrent 
€, l’Inventari en 15.000 i la neteja de franges
€.  
 
Fa ús de la paraula el Sr. Guillem Cu
manifestant que feta la comparativa envers el pressupost no aprovat de 
l’anterior govern, demana si pot detallar perquè és més optimista que el 
presentat, d’on es preveu que sorgeixi ja que no està detallat en profunditat. 
Informa que estudiaran el pressupost per presentar al.legacions, amb informe 
favorable d’Intervenció però a diferència de l’anterior que no va prosperar ara 
no es compleix la Regla de la despesa, els agradaria que informés dels motius 
pels quals no es compleix, si és per l’optimisme de la puja prevista d’ingressos i 
les conseqüents despeses sinó pel número d’inversions i la quantia que s’hi 
destina, quin és el motiu.
Afegeix que té dubtes en 
un seria al Capítol IV hi ha la subvenció que es rep per la Llar d’Infants, abans 
es rebia de la Generalitat de Catalunya i ara es rep per part de la Diputació de 
Girona, vol saber si es canvia per un tema legal o perquè la Diputació com ha 
fet en altres coses, assumei
pot pagar enguany, si ho poden aclarir. També parlant de Diputació i les 
previsions que es fan per ingressos que es reben com a subvencions, agraeix 
ja que l’Alcalde també la presideix, que s’aposti per Ll
les subvencions, com i a què es destinaran i es distribuiran; entre d’altres coses 
pel que fa a inversions, no els queda clar no només les xifres, i la de la Torre de 
l’Abat en 70.000 € què serà a fons propi, a 
Bisbat hi destina alguna cosa, si s’ha acordat amb el Bisbat 
infraestructura, el fet que s’hi inverteixi diners públics de Diputació i Ajuntament 
per a un edifici que no és nostre tot i que se’n gaudeixi i es tregui pr
bé d’interès cultural, abans hi ha d’haver un procés, si s’ha fet i com s’invertirà
En el tema del Capítol 
aprovat, pel que fa a retribucions dels càrrecs electes, ja hi entrarà a debatre 
més endavant, en els conceptes i les partides d’E
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l’anterior no aprovat en la qüestió de confiança, de 38.56 % a 40,07% que serà 
el deute viu amb les inversions que es tiren endavant.  
Es tracta d’un pressupost equilibrat i les inversions es financien
préstec; 238.000 de subvencions i 32.000 amb fons propis. Les noves 
inversions incorporades al pressupost que entenen que són inajornables i 

ecessàries i que l’equip de govern vol fixar cap al sector terciari o serveis, 
turístic, i aposten per tirar en davant la sala polivalent en una 1a fase de 90.000 
€; la sala de vetlla i el camí del cementiri, 30.000 € pel cementiri i 90.000 
adequar la sala de vetlles; una partida de 130.000 per 
participació ciutadana, i complementar aquells projectes que figuren en el Pla 
d’inversions que necessitin algun complement o dotació pressupostària per a 
despeses corrents que es donin; la resta a participació, a través d’una 

la ciutadania decidirà quins projectes poden tirar endavant a 
govern; la reforma de la Torre de l’Abat es dota a

€ i l’adequació de l’accessibilitat de l’Ajuntament amb 11.000 
sa corrent destaca l’auditoria, que es pressuposta en 20.000 

en 15.000 i la neteja de franges de protecció d’incendis

Fa ús de la paraula el Sr. Guillem Cusí, del grup municipal ERC
manifestant que feta la comparativa envers el pressupost no aprovat de 

demana si pot detallar perquè és més optimista que el 
presentat, d’on es preveu que sorgeixi ja que no està detallat en profunditat. 

forma que estudiaran el pressupost per presentar al.legacions, amb informe 
favorable d’Intervenció però a diferència de l’anterior que no va prosperar ara 
no es compleix la Regla de la despesa, els agradaria que informés dels motius 

ix, si és per l’optimisme de la puja prevista d’ingressos i 
les conseqüents despeses sinó pel número d’inversions i la quantia que s’hi 
destina, quin és el motiu. 

en conceptes que han variat envers l’anterior pressupost, 
IV hi ha la subvenció que es rep per la Llar d’Infants, abans 

es rebia de la Generalitat de Catalunya i ara es rep per part de la Diputació de 
Girona, vol saber si es canvia per un tema legal o perquè la Diputació com ha 
fet en altres coses, assumeix aquestes quantitats que la Generalitat potser no 
pot pagar enguany, si ho poden aclarir. També parlant de Diputació i les 
previsions que es fan per ingressos que es reben com a subvencions, agraeix 
ja que l’Alcalde també la presideix, que s’aposti per Llançà, demana detall de 
les subvencions, com i a què es destinaran i es distribuiran; entre d’altres coses 

no els queda clar no només les xifres, i la de la Torre de 
è serà a fons propi, a crèdit, què destina la 

Bisbat hi destina alguna cosa, si s’ha acordat amb el Bisbat per 
infraestructura, el fet que s’hi inverteixi diners públics de Diputació i Ajuntament 
per a un edifici que no és nostre tot i que se’n gaudeixi i es tregui pr
bé d’interès cultural, abans hi ha d’haver un procés, si s’ha fet i com s’invertirà

 1, han vist variacions envers l’anterior pressupost no 
aprovat, pel que fa a retribucions dels càrrecs electes, ja hi entrarà a debatre 

els conceptes i les partides d’Escales A2 i C1 etc, que no 

% a 40,07% que serà 

ncien  635.000 a 
préstec; 238.000 de subvencions i 32.000 amb fons propis. Les noves 

entenen que són inajornables i 
ecessàries i que l’equip de govern vol fixar cap al sector terciari o serveis, 

1a fase de 90.000 
pel cementiri i 90.000 € per 

per asfaltats amb 
participació ciutadana, i complementar aquells projectes que figuren en el Pla 
d’inversions que necessitin algun complement o dotació pressupostària per a 

a través d’una 
la ciutadania decidirà quins projectes poden tirar endavant a 

Torre de l’Abat es dota amb 
de l’Ajuntament amb 11.000 €; dins el 

l’auditoria, que es pressuposta en 20.000 
de protecció d’incendis en 30.000 

sí, del grup municipal ERC-AM, 
manifestant que feta la comparativa envers el pressupost no aprovat de 

demana si pot detallar perquè és més optimista que el 
presentat, d’on es preveu que sorgeixi ja que no està detallat en profunditat. 

forma que estudiaran el pressupost per presentar al.legacions, amb informe 
favorable d’Intervenció però a diferència de l’anterior que no va prosperar ara 
no es compleix la Regla de la despesa, els agradaria que informés dels motius 

ix, si és per l’optimisme de la puja prevista d’ingressos i 
les conseqüents despeses sinó pel número d’inversions i la quantia que s’hi 

conceptes que han variat envers l’anterior pressupost, 
IV hi ha la subvenció que es rep per la Llar d’Infants, abans 

es rebia de la Generalitat de Catalunya i ara es rep per part de la Diputació de 
Girona, vol saber si es canvia per un tema legal o perquè la Diputació com ha 

x aquestes quantitats que la Generalitat potser no 
pot pagar enguany, si ho poden aclarir. També parlant de Diputació i les 
previsions que es fan per ingressos que es reben com a subvencions, agraeix 

ançà, demana detall de 
les subvencions, com i a què es destinaran i es distribuiran; entre d’altres coses 

no els queda clar no només les xifres, i la de la Torre de 
 Diputació, si el 

per la cessió de la 
infraestructura, el fet que s’hi inverteixi diners públics de Diputació i Ajuntament 
per a un edifici que no és nostre tot i que se’n gaudeixi i es tregui profit, com a 
bé d’interès cultural, abans hi ha d’haver un procés, si s’ha fet i com s’invertirà. 

1, han vist variacions envers l’anterior pressupost no 
aprovat, pel que fa a retribucions dels càrrecs electes, ja hi entrarà a debatre 

C1 etc, que no 
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està marcat i no poden verificar a què es correspon exactament; tot i que es 
preveu contractar un A2 i tres contractats que 
plasmat on quedarien especifica
és temporal o tot l’any. 
 
El Sr. Guisset respon que serien per a 3 mesos.
 
Continua el Sr. Cusí, dient que al 
de 148.700 € i ara 145.700 € veu que la difer
construccions en la Regidoria d’Educació i Administració General, demana 
especificar el canvi; en tema de reparacions i manteniment baixa en edificis i 
construccions a les Àrees d’Educació i Joventut, passen de 9.500 
el total passa de 463.900 a 454.900 
tema de vestuari han vist que s’
l’Ajuntament com de la Bri
protecció civil, demana que s’especifiqui.
En la mateixa línia, abans del subtotal de 2.8
ho saben veure, hi ha 3.000 
explicació. 
En Treballs amb altres empreses, pel que fa a protecció i medi ambient es 
passa de 68.000 a 98.000 
ha una rebaixa de 297.000 baixen a 285.200 
2 veuen que hi ha un increment de 
D’altra banda, els 30.000 
propis, si es tira endavant la subvenció que atorgava la Diputació o altres 
aspectes de la Generalitat; si repercuteix al contribuent o persones
per la neteja de la franja; si ja es disposa de l’estudi de costos exacte del global 
de l’execució de la franja, si els 30.000 
només terrenys municipals o si hi ha una part subvencionada al contribuent 
afectat. 
El Sr. Cusí pregunta sobre les inversions
a la sala de vetlla de 120.000 
90.000 per a la sala, pregunta 
al cementiri, amb molts anys tancat 
servir com un magatzem però hi havia un material i una sala d’autòpsies o altre 
material que no és barat, si poden especificar que s’hi realitzarà, si 
prevista alguna millora en l’accés
Dels 130.000 per a l’asfaltat
popular, si ja tenen els carrers que són p
sotmetran a decisió popular; també s’ha dit que 
ser que el govern no els destinés a
més prioritaris, voldria saber fins a quina quantia es destina a asfalt a altres 
supòsits.  
Sense més detall de números, voldrien valorar políticament
que pels pressupostos 
S’atreveix a dir que no és només la carcassa, fora de les inversions 
especificades pel Sr. Guisset, pel que fa a termes generals no és que sigui la 
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està marcat i no poden verificar a què es correspon exactament; tot i que es 
preveu contractar un A2 i tres contractats que a més no acaben de veure 
plasmat on quedarien especificat els 3 laborals a jornada del 100%. Demana si 

El Sr. Guisset respon que serien per a 3 mesos. 

Continua el Sr. Cusí, dient que al Capítol 2 hi ha conceptes que demana aclarir:  
€ i ara 145.700 € veu que la diferència va a edificis i altres 

construccions en la Regidoria d’Educació i Administració General, demana 
especificar el canvi; en tema de reparacions i manteniment baixa en edificis i 
construccions a les Àrees d’Educació i Joventut, passen de 9.500 

total passa de 463.900 a 454.900 €; també en material i subministraments en 
han vist que s’incrementa 15.500 € i  si és per a

Brigada i netejadores, si és de Policia Local, si és per a 
demana que s’especifiqui. 

En la mateixa línia, abans del subtotal de 2.897.700 €  potser és un error o no 
ho saben veure, hi ha 3.000 € que no especifiquen en la graella, demana 

amb altres empreses, pel que fa a protecció i medi ambient es 
passa de 68.000 a 98.000 €, demana que es raoni la variació; en acció social hi 
ha una rebaixa de 297.000 baixen a 285.200 € el total de les sumes del 
2 veuen que hi ha un increment de 3.400.000 a 3.500.000 a grans trets.
D’altra banda, els 30.000 € de la franja, vol saber si s’assumeix amb fons 
propis, si es tira endavant la subvenció que atorgava la Diputació o altres 

la Generalitat; si repercuteix al contribuent o persones
per la neteja de la franja; si ja es disposa de l’estudi de costos exacte del global 
de l’execució de la franja, si els 30.000 € a què es destinen exactament si són 
només terrenys municipals o si hi ha una part subvencionada al contribuent 

El Sr. Cusí pregunta sobre les inversions, a la Torre de l’Abat si 
a la sala de vetlla de 120.000 € demana el detall, han dit que 30.000 pel camí i 

pregunta què s’hi farà, què es conserva de l’edifici actual
, amb molts anys tancat realment no es va arribar a obrir, e

un magatzem però hi havia un material i una sala d’autòpsies o altre 
material que no és barat, si poden especificar que s’hi realitzarà, si 

illora en l’accés del cementiri.  
’asfaltatge si poden explicar, ja que una part és a decisió 

si ja tenen els carrers que són prioritaris per asfaltar, quins 
a decisió popular; també s’ha dit que una part dels 130.000 

els destinés a asfalt sinó a altres motius que es considerin 
, voldria saber fins a quina quantia es destina a asfalt a altres 

Sense més detall de números, voldrien valorar políticament. L
els pressupostos s’havia aprofitat la seva carcassa i es varen tombar

’atreveix a dir que no és només la carcassa, fora de les inversions 
especificades pel Sr. Guisset, pel que fa a termes generals no és que sigui la 

està marcat i no poden verificar a què es correspon exactament; tot i que es 
més no acaben de veure 

t els 3 laborals a jornada del 100%. Demana si 

2 hi ha conceptes que demana aclarir:  
a a edificis i altres 

construccions en la Regidoria d’Educació i Administració General, demana 
especificar el canvi; en tema de reparacions i manteniment baixa en edificis i 
construccions a les Àrees d’Educació i Joventut, passen de 9.500 € a 1.500 € i 

€; també en material i subministraments en 
€ i  si és per al personal de 

icia Local, si és per a 

€  potser és un error o no 
€ que no especifiquen en la graella, demana 

amb altres empreses, pel que fa a protecció i medi ambient es 
€, demana que es raoni la variació; en acció social hi 

€ el total de les sumes del Capítol 
3.400.000 a 3.500.000 a grans trets. 

€ de la franja, vol saber si s’assumeix amb fons 
propis, si es tira endavant la subvenció que atorgava la Diputació o altres 

la Generalitat; si repercuteix al contribuent o persones afectades 
per la neteja de la franja; si ja es disposa de l’estudi de costos exacte del global 

è es destinen exactament si són 
només terrenys municipals o si hi ha una part subvencionada al contribuent 

 ja l’han tractat;  
30.000 pel camí i 

què s’hi farà, què es conserva de l’edifici actual 
no es va arribar a obrir, es feia 

un magatzem però hi havia un material i una sala d’autòpsies o altre 
material que no és barat, si poden especificar que s’hi realitzarà, si també hi ha 

si poden explicar, ja que una part és a decisió 
rioritaris per asfaltar, quins se 

130.000 € podria 
altres motius que es considerin 

, voldria saber fins a quina quantia es destina a asfalt a altres 

. L’Alcalde va dir 
havia aprofitat la seva carcassa i es varen tombar. 

’atreveix a dir que no és només la carcassa, fora de les inversions 
especificades pel Sr. Guisset, pel que fa a termes generals no és que sigui la 
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carcassa sinó que és calcat al que no va superar la votació inicial ni la qüestió 
de confiança. Recorda finalment al Sr. Guisset, pel que fa a la sala polivalent, si 
pot especificar com anirà en temes econòmics i com a Regidor d’Urbanisme, si 
pot explicar el projecte, què es
quin serà el procediment i el projecte a emprendre a partir d’aquesta 1a fase.
Al seu entendre el pressupost és més aviat una calca del que no va tirar 
endavant, per aquest motiu no votaran a favor, si no 
seu moment, ara no hauria de fer
detonant, entre altres motius, que va fer esgavellar aquell govern, els 
pressupostos en els qua
aquí creu que hauria d’explicar més detalladament el perquè. 
També entén que el grup de CiU votarà a favor, no sap què farà el grup 
socialista que aleshores es va abstenir, va dir que no votava en contra el 
pressupost perquè es complia la legalitat vigen
de prudència confeccionat d’acord amb dades de liquidació exercici de 2016 i 
referendat amb l’avanç de liquidació 2016; si 
només per un tema de legalitat, que ara raoni el sentit del seu vo
pressupostos són calcats amb una diferència: no s’ajusten a la regla de la 
despesa, ho ha dit ell i l’informe d’Intervenció; ens obliga a fer un pla econòmic i 
financer. Pregunta si ja el tenen i si és així com el pensen desenvolupar, i 
demostrar al Sr. Montoro que el  tancament de l’exercici serà correcte. 
D’altra banda, saber el sentit del vot de la Sra. Barris, ella també es va abstenir, 
no sap si en termes generals o en la mateixa línia del Sr. Guisset les seves 
partides no han presentat v
que argumenti si opta per l’abstenció ho entendrà, si és favorable que ho raoni.
 
El Sr. Claudio Grande, del grup municipal APL, intervé dient que volien votar a 
favor del pressupost perquè gairebé són els
partida de la Torre de l’Abat i considera que no s’hauria de reparar la teulada 
amb diners públics, primer calia cercar finançament privat o del Bisbat, és el 
seu edifici i per això votaran en contra.
 
El Sr. Guisset replica, pel que fa a preguntes del grup ERC, ho farà 
telegràficament, si necessita més informació la demani per escrit i respondrà 
per informe. El motiu pel qual e
de 9.289.700 € a 9.576.300 € és que s’ha fet una r
macroeconòmiques que han estat publicades amb la taxa de creixement del 
PIB entorn del 3,2 % que compta amb informe favorable de les institucions 
europees. Ha estat una revisió que avalen la variació tant en el pressupost 
d’ingressos i de despeses; també es té en compte que és equilibrat i està 
referendat per la Interventora municipal, enten
expectatives tant d’ingressos i de transferències.
Sobre al que ha dit que no es compl
càlculs s’aplica coeficient d’1,021 % i en el 
% la taxa de creixement del PIB
publicada a final de 2016 i que si aplica
aprovats tampoc no s’hagués complert la regla de la despesa i el fet de no 
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s calcat al que no va superar la votació inicial ni la qüestió 
Recorda finalment al Sr. Guisset, pel que fa a la sala polivalent, si 

pot especificar com anirà en temes econòmics i com a Regidor d’Urbanisme, si 
pot explicar el projecte, què es durà a terme a partir d’ara, els 90.000 
quin serà el procediment i el projecte a emprendre a partir d’aquesta 1a fase.
Al seu entendre el pressupost és més aviat una calca del que no va tirar 
endavant, per aquest motiu no votaran a favor, si no va passar el tràmit en el 
seu moment, ara no hauria de fer-ho; d’altra banda i veient que allò fou el 
detonant, entre altres motius, que va fer esgavellar aquell govern, els 
pressupostos en els quals el Sr. Guisset no era partícip, i ara que siguin calcats
aquí creu que hauria d’explicar més detalladament el perquè.  
També entén que el grup de CiU votarà a favor, no sap què farà el grup 
socialista que aleshores es va abstenir, va dir que no votava en contra el 
pressupost perquè es complia la legalitat vigent, equilibrat, ajustat sota criteris 
de prudència confeccionat d’acord amb dades de liquidació exercici de 2016 i 

l’avanç de liquidació 2016; si aleshores no votava en contra 
només per un tema de legalitat, que ara raoni el sentit del seu vo
pressupostos són calcats amb una diferència: no s’ajusten a la regla de la 
despesa, ho ha dit ell i l’informe d’Intervenció; ens obliga a fer un pla econòmic i 
financer. Pregunta si ja el tenen i si és així com el pensen desenvolupar, i 

rar al Sr. Montoro que el  tancament de l’exercici serà correcte. 
D’altra banda, saber el sentit del vot de la Sra. Barris, ella també es va abstenir, 
no sap si en termes generals o en la mateixa línia del Sr. Guisset les seves 
partides no han presentat variació entre un pressupost i l’actual, simplement 
que argumenti si opta per l’abstenció ho entendrà, si és favorable que ho raoni.

El Sr. Claudio Grande, del grup municipal APL, intervé dient que volien votar a 
favor del pressupost perquè gairebé són els seus pressupostos però hi ha la 
partida de la Torre de l’Abat i considera que no s’hauria de reparar la teulada 
amb diners públics, primer calia cercar finançament privat o del Bisbat, és el 
seu edifici i per això votaran en contra. 

a, pel que fa a preguntes del grup ERC, ho farà 
telegràficament, si necessita més informació la demani per escrit i respondrà 
per informe. El motiu pel qual es passa d’un pressupost respecte de

€ a 9.576.300 € és que s’ha fet una revisió de les magnituds 
macroeconòmiques que han estat publicades amb la taxa de creixement del 
PIB entorn del 3,2 % que compta amb informe favorable de les institucions 

a estat una revisió que avalen la variació tant en el pressupost 
s i de despeses; també es té en compte que és equilibrat i està 

referendat per la Interventora municipal, entenen que s’ajusta a realitat  i 
pectatives tant d’ingressos i de transferències. 

Sobre al que ha dit que no es complia la regla de la despesa, si
s’aplica coeficient d’1,021 % i en el pressupost no aprovat era de 1,022 

% la taxa de creixement del PIB però el Sr. Cusí no té en compte que fou
da a final de 2016 i que si aplica la taxa de creixement de PIB en els no 

tampoc no s’hagués complert la regla de la despesa i el fet de no 

s calcat al que no va superar la votació inicial ni la qüestió 
Recorda finalment al Sr. Guisset, pel que fa a la sala polivalent, si 

pot especificar com anirà en temes econòmics i com a Regidor d’Urbanisme, si 
durà a terme a partir d’ara, els 90.000 € a què i 

quin serà el procediment i el projecte a emprendre a partir d’aquesta 1a fase. 
Al seu entendre el pressupost és més aviat una calca del que no va tirar 

va passar el tràmit en el 
ho; d’altra banda i veient que allò fou el 

detonant, entre altres motius, que va fer esgavellar aquell govern, els 
p, i ara que siguin calcats 

També entén que el grup de CiU votarà a favor, no sap què farà el grup 
socialista que aleshores es va abstenir, va dir que no votava en contra el 

t, equilibrat, ajustat sota criteris 
de prudència confeccionat d’acord amb dades de liquidació exercici de 2016 i 

leshores no votava en contra 
només per un tema de legalitat, que ara raoni el sentit del seu vot perquè els 
pressupostos són calcats amb una diferència: no s’ajusten a la regla de la 
despesa, ho ha dit ell i l’informe d’Intervenció; ens obliga a fer un pla econòmic i 
financer. Pregunta si ja el tenen i si és així com el pensen desenvolupar, i 

rar al Sr. Montoro que el  tancament de l’exercici serà correcte.  
D’altra banda, saber el sentit del vot de la Sra. Barris, ella també es va abstenir, 
no sap si en termes generals o en la mateixa línia del Sr. Guisset les seves 

ariació entre un pressupost i l’actual, simplement 
que argumenti si opta per l’abstenció ho entendrà, si és favorable que ho raoni. 

El Sr. Claudio Grande, del grup municipal APL, intervé dient que volien votar a 
seus pressupostos però hi ha la 

partida de la Torre de l’Abat i considera que no s’hauria de reparar la teulada 
amb diners públics, primer calia cercar finançament privat o del Bisbat, és el 

a, pel que fa a preguntes del grup ERC, ho farà 
telegràficament, si necessita més informació la demani per escrit i respondrà 

s passa d’un pressupost respecte del no aprovat 
evisió de les magnituds 

macroeconòmiques que han estat publicades amb la taxa de creixement del 
PIB entorn del 3,2 % que compta amb informe favorable de les institucions 

a estat una revisió que avalen la variació tant en el pressupost 
s i de despeses; també es té en compte que és equilibrat i està 

en que s’ajusta a realitat  i 

la regla de la despesa, si es mira els 
no aprovat era de 1,022 

. Cusí no té en compte que fou 
la taxa de creixement de PIB en els no 

tampoc no s’hagués complert la regla de la despesa i el fet de no 
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complir-se és la variació de la taxa de creixement del PIB que és el coeficient 
que es fa servir en el càlcul de la reg
Quant a les  subvencions, si es miren el Pla d’inver
desglossat per a cada un dels projectes cada una de les subvencions que 
arribaran, hi ha un quadre on pot veure els totals, els fons propis, els préstec i 
les subvencions. Se sap per a cada projecte una part va a fons propis, amb 
subvencions i a préstec. El Sr. Cusí demana per la Torre de l’Abat, cost total de 
70.000 €, i 2/3 parts de subvencions
resta a càrrec de l’Ajuntament
Contestant també al Sr. Grande, considera que la T
que s’ha de tirar endavant, és una joia del patrimoni arquitectònic de Llançà, 
forma part de l’itinerari turístic que es vol impulsar des de la Regidoria de 
Turisme i entén que s’ha d’apostar per aquesta joia cultural a Llançà
impulsar i donar-la a conèixer. Entenen que pagar 1/3 del cost total i que 
formarà part de l’oferta turística i cultural de Llançà, és una qüestió acceptable, 
tenint en compte que el Bisbat hi col.labora. S’adequarà, es podran veure les 
pintures del S.XVIII, si no recorda malament,  es recuperarà tota la sala i allà 
s’hi poden fer actes culturals, exposicions... que complementaran tot  el que es 
fa a la Casa de Cultura, i el Bisbat signarà el conveni d’accessibilitat, 
l’Ajuntament tindrà accés a aques
que 25.000 € per aquesta inversió, en una sola vegada, és una qüestió 
acceptable, vol recordar també l’apreciació d’una Regidora que ara no forma 
part del Govern que va dir encertadament que aquesta despesa de
és res si es gasten 20.000 
a la torre i el fruit i gaudi d’aquesta edificació que volem conservar ens durarà 
trenta anys. Creu que la inversió està prou encertada.
 
Pel que fa als tres contractats laborals , en el 
el pressupost no aprovat amb aquest, en el punt 2n del dictamen, al final a 
l’apartat B de places a contractar, total places passa de 23 a 26; i està
categoria indicada. I sobre les pregu
depenen de l’exercici de la despesa que pugui tenir cada Regidoria, i les 
previsions són flexibles, forma part de les previsions pressupostàries, en funció 
de la despesa. Quant als 30.000 
evidentment tot l’estudi és estimatiu no se sabrà fins que acabi la campanya de 
les franges i haurà l’execució subsidiària, si el propietari vol fer
medis, ja que ho té obligat com a tal per seguretat col.lectiva i si no ho 
Se li oferirà la possibilitat q
tira endavant amb fons propis i una part es finançarà per la Diputació, que 
assumeix la franja més immediata del municipi de Llançà. 
Quant a la sala polivalent
90.000 €, supera el que ja es va presentar al Sr. Cusí quan era Alcalde
negar a tirar endavant. El Sr. Guisset explica que va negociar
amb la Diputació obtenint una subvenció de fora con
projecte aleshores va quedar mort i ara es vol tirar endavant amb un projecte 
més ambiciós, al costat de parc de Bombers, hi haurà una plaça asfaltada on 
poden ubicar-se les carpes evitant els problemes de sorolls que hi ha al c/ 
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se és la variació de la taxa de creixement del PIB que és el coeficient 
fa servir en el càlcul de la regla de la despesa. 

Quant a les  subvencions, si es miren el Pla d’inversions, veurà perfectament 
a un dels projectes cada una de les subvencions que 

arribaran, hi ha un quadre on pot veure els totals, els fons propis, els préstec i 
les subvencions. Se sap per a cada projecte una part va a fons propis, amb 
subvencions i a préstec. El Sr. Cusí demana per la Torre de l’Abat, cost total de 

€, i 2/3 parts de subvencions en concret de la Diputació i del Bisbat
resta a càrrec de l’Ajuntament 25.000 €. 

ontestant també al Sr. Grande, considera que la Torre de l’Abat és un projecte 
que s’ha de tirar endavant, és una joia del patrimoni arquitectònic de Llançà, 
forma part de l’itinerari turístic que es vol impulsar des de la Regidoria de 
Turisme i entén que s’ha d’apostar per aquesta joia cultural a Llançà

la a conèixer. Entenen que pagar 1/3 del cost total i que 
formarà part de l’oferta turística i cultural de Llançà, és una qüestió acceptable, 
tenint en compte que el Bisbat hi col.labora. S’adequarà, es podran veure les 

S.XVIII, si no recorda malament,  es recuperarà tota la sala i allà 
s’hi poden fer actes culturals, exposicions... que complementaran tot  el que es 
fa a la Casa de Cultura, i el Bisbat signarà el conveni d’accessibilitat, 
l’Ajuntament tindrà accés a aquesta dependència per a l’oferta cultura. Entenen 

€ per aquesta inversió, en una sola vegada, és una qüestió 
acceptable, vol recordar també l’apreciació d’una Regidora que ara no forma 
part del Govern que va dir encertadament que aquesta despesa de
és res si es gasten 20.000 € en focs d’artifici que duren 30-40 minuts i la visita 
a la torre i el fruit i gaudi d’aquesta edificació que volem conservar ens durarà 

. Creu que la inversió està prou encertada. 

ntractats laborals , en el Capítol 1, es veu la variació entre 
el pressupost no aprovat amb aquest, en el punt 2n del dictamen, al final a 
l’apartat B de places a contractar, total places passa de 23 a 26; i està
categoria indicada. I sobre les preguntes de despeses corrents, són això, 
depenen de l’exercici de la despesa que pugui tenir cada Regidoria, i les 
previsions són flexibles, forma part de les previsions pressupostàries, en funció 
de la despesa. Quant als 30.000 € inclou neteja de terrenys municipals i privats, 
evidentment tot l’estudi és estimatiu no se sabrà fins que acabi la campanya de 
les franges i haurà l’execució subsidiària, si el propietari vol fer
medis, ja que ho té obligat com a tal per seguretat col.lectiva i si no ho 

ssibilitat que ho faci l’Ajuntament amb execució subsidiària. Es 
tira endavant amb fons propis i una part es finançarà per la Diputació, que 
assumeix la franja més immediata del municipi de Llançà.  
Quant a la sala polivalent, hi ha el projecte que es treballa actualment de 

€, supera el que ja es va presentar al Sr. Cusí quan era Alcalde
El Sr. Guisset explica que va negociar-ho directament 

amb la Diputació obtenint una subvenció de fora concurrència de 50.000 
projecte aleshores va quedar mort i ara es vol tirar endavant amb un projecte 
més ambiciós, al costat de parc de Bombers, hi haurà una plaça asfaltada on 

se les carpes evitant els problemes de sorolls que hi ha al c/ 

se és la variació de la taxa de creixement del PIB que és el coeficient 

sions, veurà perfectament 
a un dels projectes cada una de les subvencions que 

arribaran, hi ha un quadre on pot veure els totals, els fons propis, els préstec i 
les subvencions. Se sap per a cada projecte una part va a fons propis, amb 
subvencions i a préstec. El Sr. Cusí demana per la Torre de l’Abat, cost total de 

de la Diputació i del Bisbat; i la 

bat és un projecte 
que s’ha de tirar endavant, és una joia del patrimoni arquitectònic de Llançà, 
forma part de l’itinerari turístic que es vol impulsar des de la Regidoria de 
Turisme i entén que s’ha d’apostar per aquesta joia cultural a Llançà, per 

la a conèixer. Entenen que pagar 1/3 del cost total i que 
formarà part de l’oferta turística i cultural de Llançà, és una qüestió acceptable, 
tenint en compte que el Bisbat hi col.labora. S’adequarà, es podran veure les 

S.XVIII, si no recorda malament,  es recuperarà tota la sala i allà 
s’hi poden fer actes culturals, exposicions... que complementaran tot  el que es 
fa a la Casa de Cultura, i el Bisbat signarà el conveni d’accessibilitat, 

ta dependència per a l’oferta cultura. Entenen 
€ per aquesta inversió, en una sola vegada, és una qüestió 

acceptable, vol recordar també l’apreciació d’una Regidora que ara no forma 
part del Govern que va dir encertadament que aquesta despesa de 25.000 € no 

40 minuts i la visita 
a la torre i el fruit i gaudi d’aquesta edificació que volem conservar ens durarà 

1, es veu la variació entre 
el pressupost no aprovat amb aquest, en el punt 2n del dictamen, al final a 
l’apartat B de places a contractar, total places passa de 23 a 26; i està en la 

ntes de despeses corrents, són això, 
depenen de l’exercici de la despesa que pugui tenir cada Regidoria, i les 
previsions són flexibles, forma part de les previsions pressupostàries, en funció 

icipals i privats, 
evidentment tot l’estudi és estimatiu no se sabrà fins que acabi la campanya de 
les franges i haurà l’execució subsidiària, si el propietari vol fer-ho pels seus 
medis, ja que ho té obligat com a tal per seguretat col.lectiva i si no ho vol fer. 

cució subsidiària. Es 
tira endavant amb fons propis i una part es finançarà per la Diputació, que 

i ha el projecte que es treballa actualment de 
€, supera el que ja es va presentar al Sr. Cusí quan era Alcalde i es va 

ho directament 
currència de 50.000 €; el 

projecte aleshores va quedar mort i ara es vol tirar endavant amb un projecte 
més ambiciós, al costat de parc de Bombers, hi haurà una plaça asfaltada on 

se les carpes evitant els problemes de sorolls que hi ha al c/ 
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Requesens, i aplanat el costat per iniciar la sala polivalent que
fases posteriors; la fase inicial busca solucionar la ubicació de carpes fins a 
aquesta nova situació, evitant les queixes veïnals
Sobre la sala de vetlla, ja ha explicat que 
en 30.000 €; certament dins hi ha
i material a dins malauradament han quedat obsolet
avui es fa a l’institut anatòmico
infraestructura que no s’usa per donar
celebracions o cerimònies
seva conseqüent maquinària i vetllar el difunt i uns l
el projecte se li pot fer arribar al S
endavant els més necessaris i complementar despeses extres que puguin 
sorgir dels projectes en execució com c/ Sant Toribi, Mina, Sant Silvestre 
Plaça de la Vela; i la resta serà per a projectes a proposta del govern i  que la 
ciutadania voti on es poden gastar aquesta partida. Ja va explicar en Comissió 
que des de l’Àrea d’Urbanisme d’acord amb l’equip de govern volen impulsar el 
projecte de residència per a la gent gran i s’ha de fer planificació i projecte, 
després l’execució material del projecte, d’aquests 130.000 
a l’inici. S’ha de veure les administracions involucrades quin
despesa assumeixen, encara s’està n
aquest cost de sotmetrà a opinió ciutadana per votar.
 
Respecte de la valoració política d
que a ell no se li varen permetre inclou
passa de 524.000 a 905.000 
es passa via subvencions de 96.000 a 235.000 
56% al 98%; el Sr. Cusí parla de calca i carcassa, però ha de tenir en compte 
que es dóna continuït
expectatives creades, molta gent en la gestió del dia a dia  els reclamen coses 
que el Sr. Cusí va dir que faria i esperen que es tirin endavant els compromisos 
que l’anterior govern va adquirir
va haver, ara hi hagi una continuïtat de govern. Quan el Sr. Guisset era 
membre de l’anterior govern 
legalitat i del contingut, ha pogut ser protagonista d’aquest pressupost 
amb l’altre, no. El Sr. Cusí parla d’una calca però incomprensiblement no e
aprovar, no ho acaba d’ente
cap inconvenient a aprovar
pressupost molt més ambiciós i marca un rumb, a més de la gestió del govern 
municipal posa el rumb cap a on vol a
econòmic. 
Finalment li diu que el pla econòmic i financer està en l’expedient del 
pressupost, ja que incompleix la 
 
L’Alcalde intervé per respondre a les preguntes del Sr. Cusí, sobre perquè ara 
es nomena la Diputació de Girona en subvencions de la Llar d’infants
les Diputacions varen començar a ajudar com una cosa de pocs temps, es va 
considerar que era una ajuda; actualment la Generalitat està com està, això 
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Requesens, i aplanat el costat per iniciar la sala polivalent que
a fase inicial busca solucionar la ubicació de carpes fins a 

aquesta nova situació, evitant les queixes veïnals. 
Sobre la sala de vetlla, ja ha explicat que es pressuposta en 90.000 

€; certament dins hi ha material obsolet, avui en dia tots els frigorífics 
i material a dins malauradament han quedat obsolet. Per examen de cadàver

es fa a l’institut anatòmico forense i no en els municipis. S’
infraestructura que no s’usa per donar-li a la cúpula la sala on es facin 

es, i la idea és disposar de dues sales de vetlla amb la 
seva conseqüent maquinària i vetllar el difunt i uns lavabos; quan estigui acabat 

cte se li pot fer arribar al Sr. Cusí. L’asfaltatge és una bossa per tirar 
endavant els més necessaris i complementar despeses extres que puguin 

projectes en execució com c/ Sant Toribi, Mina, Sant Silvestre 
Plaça de la Vela; i la resta serà per a projectes a proposta del govern i  que la 
ciutadania voti on es poden gastar aquesta partida. Ja va explicar en Comissió 
que des de l’Àrea d’Urbanisme d’acord amb l’equip de govern volen impulsar el 

idència per a la gent gran i s’ha de fer planificació i projecte, 
després l’execució material del projecte, d’aquests 130.000 € pot fer

S’ha de veure les administracions involucrades quin
despesa assumeixen, encara s’està negociant i se l’informarà pertinentment, 

de sotmetrà a opinió ciutadana per votar. 

Respecte de la valoració política del Sr. Cusí, respon que són quatre inversions 
a ell no se li varen permetre incloure en el pressupost. Ara sí

passa de 524.000 a 905.000 € creu que és un pla d’inversions molt significatiu, 
es passa via subvencions de 96.000 a 235.000 € increment significatiu, del 
56% al 98%; el Sr. Cusí parla de calca i carcassa, però ha de tenir en compte 
que es dóna continuïtat a una gestió de govern. No es pot defraudar 
expectatives creades, molta gent en la gestió del dia a dia  els reclamen coses 
que el Sr. Cusí va dir que faria i esperen que es tirin endavant els compromisos 
que l’anterior govern va adquirir. Es cerca que, malgrat la crisi de govern que 
va haver, ara hi hagi una continuïtat de govern. Quan el Sr. Guisset era 

de l’anterior govern va informar de la legalitat i ara vota a favor de 
legalitat i del contingut, ha pogut ser protagonista d’aquest pressupost 

. Cusí parla d’una calca però incomprensiblement no e
, no ho acaba d’entendre, si diu que és el mateix pressupost no tindria 

cap inconvenient a aprovar-lo, ha d’aclarir si és una calca o no, diu que és un 
ost molt més ambiciós i marca un rumb, a més de la gestió del govern 

pal posa el rumb cap a on vol anar Llançà i dinamitzar el sector 

li diu que el pla econòmic i financer està en l’expedient del 
ompleix la regla de la despesa. 

L’Alcalde intervé per respondre a les preguntes del Sr. Cusí, sobre perquè ara 
es nomena la Diputació de Girona en subvencions de la Llar d’infants
les Diputacions varen començar a ajudar com una cosa de pocs temps, es va 

siderar que era una ajuda; actualment la Generalitat està com està, això 

Requesens, i aplanat el costat per iniciar la sala polivalent que executaria en 
a fase inicial busca solucionar la ubicació de carpes fins a 

es pressuposta en 90.000 € i el camí 
aterial obsolet, avui en dia tots els frigorífics 

er examen de cadàver, 
. S’aprofitarà la 

li a la cúpula la sala on es facin 
, i la idea és disposar de dues sales de vetlla amb la 

avabos; quan estigui acabat 
. Cusí. L’asfaltatge és una bossa per tirar 

endavant els més necessaris i complementar despeses extres que puguin 
projectes en execució com c/ Sant Toribi, Mina, Sant Silvestre o 

Plaça de la Vela; i la resta serà per a projectes a proposta del govern i  que la 
ciutadania voti on es poden gastar aquesta partida. Ja va explicar en Comissió 
que des de l’Àrea d’Urbanisme d’acord amb l’equip de govern volen impulsar el 

idència per a la gent gran i s’ha de fer planificació i projecte, 
€ pot fer-se ús per 

S’ha de veure les administracions involucrades quina part de la 
informarà pertinentment, 

són quatre inversions 
ra sí, ha elaborat 

€ creu que és un pla d’inversions molt significatiu, 
€ increment significatiu, del 

56% al 98%; el Sr. Cusí parla de calca i carcassa, però ha de tenir en compte 
o es pot defraudar 

expectatives creades, molta gent en la gestió del dia a dia  els reclamen coses 
que el Sr. Cusí va dir que faria i esperen que es tirin endavant els compromisos 

malgrat la crisi de govern que 
va haver, ara hi hagi una continuïtat de govern. Quan el Sr. Guisset era 

va informar de la legalitat i ara vota a favor de 
legalitat i del contingut, ha pogut ser protagonista d’aquest pressupost cosa que 

. Cusí parla d’una calca però incomprensiblement no el vol 
ressupost no tindria 

lo, ha d’aclarir si és una calca o no, diu que és un 
ost molt més ambiciós i marca un rumb, a més de la gestió del govern 

i dinamitzar el sector 

li diu que el pla econòmic i financer està en l’expedient del 

L’Alcalde intervé per respondre a les preguntes del Sr. Cusí, sobre perquè ara 
es nomena la Diputació de Girona en subvencions de la Llar d’infants. Fa anys 
les Diputacions varen començar a ajudar com una cosa de pocs temps, es va 

siderar que era una ajuda; actualment la Generalitat està com està, això 
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com en moltes altres coses, ara són fets consumats té aquesta despesa 
permanentment, a partir d’aquí s’ha de posar amb el nom d’on es cobra la 
subvenció. Referent a la Torre de l’Abat
de Girona té una bossa de subvencions de més d’1M
encaixa amb aquesta obra
molts altres municipis, la Torre de l’Abat compleix i una part foname
despesa l’assumeix la Diputació i creuen prioritari poder
compromís per part del Bisbat que sigui un espai pràcticament públic tot i que 
sigui titularitat seva. Atesa la inversió com a recursos propis creu que el retorn 
en pocs mesos ja estarà amortitzat.
Continua, a la pregunta dels 3.000 
que el president els va demanar, i l’explicació de les franges el S
detallat. 
La valoració política, és un pressupost que presen
partits, és cert, però és un pressupost dissenyat pel Regid
de ser. Hi ha molts sistemes i l’Alcalde sempre 
sempre era del seu partit però ara no
Regidors el complementen, però l’ha de defensar el Regidor d’Hisenda. El 
concepte de “carcassa” no era per faltar el r
pressupost municipal, el 90% és fix, finalista, es pot canviar poc o res, s’ha de 
pagar personal, pagar lloguers, les subvencions que es reben o atorguen, 
entitats, clubs, associacions, aquí no es pot posar una empremta pròpia, es pot 
prendre alguna decisió puntual, però aquesta estructura general en el 90% és 
gairebé la mateixa; l’anterior gove
comparant-lo amb el de CiU el 90
govern pretendre canviar tot el pressupost no era la seva intenció, tenia coses 
bones i el dia de la votació del pressupost el grup de 
de preguntes que no va fer pel que va passar però havia manifestat que si 
l’Alcalde l’hagués trucat i posar en comú
pressupost, però no varen tenir ni aquesta ocasió
participar, les preguntes eren informatives. Ho explica perquè no es pot canviar 
absolutament un pressupost, hi ha l’empremta del govern actual, n’està 
convençut, a les preguntes del Regidor titular de l’Àrea s’ha donat continuïtat 
als projectes anteriorment pres
podien haver cercat en el programa electoral i treure coses però varen trobar
les coherents i es podien fer.
 
Intervé el Sr. Cusí replicant al Sr. Guisset, que es referia a la taxa de la Regla 
de la despesa, del 2,10 i anteriorment havia estat del 2,20, si poden fer arribar 
un informe d’Intervenció que és només degut al 0,1%  al què es referia; d’altra 
banda, el dir que hi havia la diferència de les magnituds macroeconòmiques 
que vinguin derivades d’Europa al seu entendre dir això i res, és el mateix. 
Sobre la Torre de l’Abat vol deixar clar que no és un posició del grup ERC
que mai estaran en contra de la inver
pràcticament públic, el seu grup no diferencia si l’edifici és del Bisbat o no, sinó 
que si es fa la inversió que sigui rendible per al poble i que en faci ús, que és 
un bé cultural a preservar, estan totalment d’aco
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com en moltes altres coses, ara són fets consumats té aquesta despesa 
permanentment, a partir d’aquí s’ha de posar amb el nom d’on es cobra la 
subvenció. Referent a la Torre de l’Abat i contestant al Sr. Grande, la Diputació 
de Girona té una bossa de subvencions de més d’1M€ per a monuments on hi 
encaixa amb aquesta obra. El poble ha d’aprofitar aquesta subvenció com 
molts altres municipis, la Torre de l’Abat compleix i una part foname
despesa l’assumeix la Diputació i creuen prioritari poder-ho fer; també amb el 
compromís per part del Bisbat que sigui un espai pràcticament públic tot i que 

Atesa la inversió com a recursos propis creu que el retorn 
ocs mesos ja estarà amortitzat. 

Continua, a la pregunta dels 3.000 € de vestuari, serà per a l’ADF de Llançà ja 
que el president els va demanar, i l’explicació de les franges el Sr

La valoració política, és un pressupost que presenta l’equip de govern amb dos 
partits, és cert, però és un pressupost dissenyat pel Regidor d’Hisenda com ha 

i ha molts sistemes i l’Alcalde sempre li ha dipositat la confiança, 
sempre era del seu partit però ara no. El Regidor d’Hisenda el redacta
Regidors el complementen, però l’ha de defensar el Regidor d’Hisenda. El 

carcassa” no era per faltar el respecte, es refereix a estructura, el 
pressupost municipal, el 90% és fix, finalista, es pot canviar poc o res, s’ha de 

nal, pagar lloguers, les subvencions que es reben o atorguen, 
associacions, aquí no es pot posar una empremta pròpia, es pot 

prendre alguna decisió puntual, però aquesta estructura general en el 90% és 
gairebé la mateixa; l’anterior govern el 2016 va aprovar el propi pressupost i 

lo amb el de CiU el 90-92% era gairebé igual; des que hi ha el nou 
govern pretendre canviar tot el pressupost no era la seva intenció, tenia coses 
bones i el dia de la votació del pressupost el grup de CiU portava una bateria 

a fer pel que va passar però havia manifestat que si 
l’Alcalde l’hagués trucat i posar en comú, i possibilitar un acord 
pressupost, però no varen tenir ni aquesta ocasió, ni foren 

par, les preguntes eren informatives. Ho explica perquè no es pot canviar 
absolutament un pressupost, hi ha l’empremta del govern actual, n’està 
convençut, a les preguntes del Regidor titular de l’Àrea s’ha donat continuïtat 
als projectes anteriorment presentats, han afegit inversions a les existents, 
podien haver cercat en el programa electoral i treure coses però varen trobar
les coherents i es podien fer. 

Intervé el Sr. Cusí replicant al Sr. Guisset, que es referia a la taxa de la Regla 
de la despesa, del 2,10 i anteriorment havia estat del 2,20, si poden fer arribar 
un informe d’Intervenció que és només degut al 0,1%  al què es referia; d’altra 

ir que hi havia la diferència de les magnituds macroeconòmiques 
que vinguin derivades d’Europa al seu entendre dir això i res, és el mateix. 
Sobre la Torre de l’Abat vol deixar clar que no és un posició del grup ERC
que mai estaran en contra de la inversió però com ha dit l’Alcalde que seria 
pràcticament públic, el seu grup no diferencia si l’edifici és del Bisbat o no, sinó 
que si es fa la inversió que sigui rendible per al poble i que en faci ús, que és 
un bé cultural a preservar, estan totalment d’acord, creuen just i necessari per 

com en moltes altres coses, ara són fets consumats té aquesta despesa 
permanentment, a partir d’aquí s’ha de posar amb el nom d’on es cobra la 

. Grande, la Diputació 
€ per a monuments on hi 

l poble ha d’aprofitar aquesta subvenció com 
molts altres municipis, la Torre de l’Abat compleix i una part fonamental de la 

ho fer; també amb el 
compromís per part del Bisbat que sigui un espai pràcticament públic tot i que 

Atesa la inversió com a recursos propis creu que el retorn 

à per a l’ADF de Llançà ja 
r. Guisset ja ha 

ta l’equip de govern amb dos 
or d’Hisenda com ha 

ha dipositat la confiança, 
l Regidor d’Hisenda el redacta i els 

Regidors el complementen, però l’ha de defensar el Regidor d’Hisenda. El 
ecte, es refereix a estructura, el 

pressupost municipal, el 90% és fix, finalista, es pot canviar poc o res, s’ha de 
nal, pagar lloguers, les subvencions que es reben o atorguen, a 

associacions, aquí no es pot posar una empremta pròpia, es pot 
prendre alguna decisió puntual, però aquesta estructura general en el 90% és 

rn el 2016 va aprovar el propi pressupost i 
92% era gairebé igual; des que hi ha el nou 

govern pretendre canviar tot el pressupost no era la seva intenció, tenia coses 
CiU portava una bateria 

a fer pel que va passar però havia manifestat que si 
un acord a favor del 

foren convidats a 
par, les preguntes eren informatives. Ho explica perquè no es pot canviar 

absolutament un pressupost, hi ha l’empremta del govern actual, n’està 
convençut, a les preguntes del Regidor titular de l’Àrea s’ha donat continuïtat 

entats, han afegit inversions a les existents, 
podien haver cercat en el programa electoral i treure coses però varen trobar-

Intervé el Sr. Cusí replicant al Sr. Guisset, que es referia a la taxa de la Regla 
de la despesa, del 2,10 i anteriorment havia estat del 2,20, si poden fer arribar 
un informe d’Intervenció que és només degut al 0,1%  al què es referia; d’altra 

ir que hi havia la diferència de les magnituds macroeconòmiques 
que vinguin derivades d’Europa al seu entendre dir això i res, és el mateix. 
Sobre la Torre de l’Abat vol deixar clar que no és un posició del grup ERC-AM 

sió però com ha dit l’Alcalde que seria 
pràcticament públic, el seu grup no diferencia si l’edifici és del Bisbat o no, sinó 
que si es fa la inversió que sigui rendible per al poble i que en faci ús, que és 

rd, creuen just i necessari per 
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al poble un contracte d’usos per una sèrie
patir si un dia el Bisbat canvi
quelcom més ferm del que s’ha explicat pel govern no només per justi
diners sinó pel fet que el poble tingui el gaudi durant molts anys, siguin 30, 50 ó 
75. Continua dient que no entra en
Regidoria en fa l’ús pertinent, l’únic concepte que se li ha detallat eren els 3000 
€ per al vestuari de l’ADF, hi ha d’altres més significatius que li agradaria més 
detall, es parla de 20-30.000 
aquests tenen el seu propi pressupost que no es detall
general, com a pla d’acció d
pel càmping de vehicles 
la inversió el 2017 o en dos anys; són variacions que són importants i voldrien 
que se’ls especifiqui. El tema de la sala de
explicar amb la forta inversió, l’ús que se li donarà, qui ho explotarà i com; el 
govern anterior havia plantejat aquesta possible inversió i sabien que 
paral.lelament hi havia una empresa funerària que cercava obrir un 
les funeràries de Figueres però establert a Llançà, si finalment es produeix serà 
competència sobre nosaltres mateixos, demana si s’ha fet gestions de la futura 
sala de vetlles, que no passi com fins ara, des que es va construir el cementiri 
ha estat tancada fent-se ús de magatzem, amb material podrit i rovellat allà 
dins. 
Conclou que el vot contrari del grup ERC
grup, es plantejaran preguntes al pressupost, si les al.legacions
vot podria ser favorable, a dia d’avui no poden donar un vot que no sigui 
contrari. També al que ha dit l’Alcalde com a President de Diputació, respecte a 
subvencions de la Llar d’Infants, els 60.000 
un Ple de Diputació va augmentar la partida destinada a les subvencions per a 
Llars d’infants, si Llançà es veurà beneficiat o no; demana que el que no s’ha 
respost i que constarà en acta, que se’ls contesti al que ha preguntat abans.
 
Fa ús de la paraula el Sr.
respondrà per escrit, si bé li agrairà que per concretar si les presenta per escrit, 
i els punts que vol que es responguin i facilitaria la feina, sense esperar a l’acta, 
per ser més ràpid en l’emis
l’Abat,  es va reunir amb el Bisbat i el Sr. Cusí s
l’Arquitecte municipal. Q
reculli el que ha dit el Sr. Alcalde, qu
voluntat i creu que ja li va dir al Sr. Cusí, quan era Alcalde, que volen cedir 
l’espai per a un ús cultural adequat al que és un espai religiós; l’informe de 
despesa i pla d’acció se li dirà, l
també l’informarà oportunament sobre els 15.000 
sap que estava dissenyant el que seria el retorn de la inversió que s’hi faria 
amb els ingressos o taxes que es podien recaptar per l’ús, recupe
inversió en gairebé 10 anys. Tot això està en estudi, quan disposi dels projecte 
no té cap problema per fer
al.legacions al pressupost a l’espera que el grup ERC superi el motiu moral i 
ètic per no aprovar el dia d’avui.
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n contracte d’usos per una sèrie d’anys que se’n pugui gaudir sense 
patir si un dia el Bisbat canvia i no continuï la cessió. Demanen que hi hagi 
quelcom més ferm del que s’ha explicat pel govern no només per justi
diners sinó pel fet que el poble tingui el gaudi durant molts anys, siguin 30, 50 ó 
75. Continua dient que no entra en el tema de despeses corrent
Regidoria en fa l’ús pertinent, l’únic concepte que se li ha detallat eren els 3000 

al vestuari de l’ADF, hi ha d’altres més significatius que li agradaria més 
30.000 € per al dia a dia de cada Regidoria; saben que 

aquests tenen el seu propi pressupost que no es detalla en el pressupost 
general, com a pla d’acció de tot l’any, per exemple en Turisme, hi ha 25.000 

de vehicles i l’han rebaixat a 15.000, demana si no es vol fer tota 
la inversió el 2017 o en dos anys; són variacions que són importants i voldrien 
que se’ls especifiqui. El tema de la sala de vetlla, més endavant, si els poden 
explicar amb la forta inversió, l’ús que se li donarà, qui ho explotarà i com; el 
govern anterior havia plantejat aquesta possible inversió i sabien que 
paral.lelament hi havia una empresa funerària que cercava obrir un 
les funeràries de Figueres però establert a Llançà, si finalment es produeix serà 
competència sobre nosaltres mateixos, demana si s’ha fet gestions de la futura 
sala de vetlles, que no passi com fins ara, des que es va construir el cementiri 

se ús de magatzem, amb material podrit i rovellat allà 

Conclou que el vot contrari del grup ERC-AM és per un tema moral i ètic del 
grup, es plantejaran preguntes al pressupost, si les al.legacions
vot podria ser favorable, a dia d’avui no poden donar un vot que no sigui 
contrari. També al que ha dit l’Alcalde com a President de Diputació, respecte a 
subvencions de la Llar d’Infants, els 60.000 € ja estaven pressupostats per

de Diputació va augmentar la partida destinada a les subvencions per a 
Llars d’infants, si Llançà es veurà beneficiat o no; demana que el que no s’ha 
respost i que constarà en acta, que se’ls contesti al que ha preguntat abans.

Fa ús de la paraula el Sr. Guisset, que les preguntes pot treure-
respondrà per escrit, si bé li agrairà que per concretar si les presenta per escrit, 
i els punts que vol que es responguin i facilitaria la feina, sense esperar a l’acta, 
per ser més ràpid en l’emissió de l’informe. Vol concloure que per 
l’Abat,  es va reunir amb el Bisbat i el Sr. Cusí sap perfectament que hi havia 

Quan es faci la inversió hi haurà el conveni signat o
. Alcalde, que serà gairebé d’ús públic aquest espai, és 

voluntat i creu que ja li va dir al Sr. Cusí, quan era Alcalde, que volen cedir 
l’espai per a un ús cultural adequat al que és un espai religiós; l’informe de 
despesa i pla d’acció se li dirà, la inversió del càmping-car el Sr. Mora el revisa i 
també l’informarà oportunament sobre els 15.000 € i quant a la sala de vetlla, 
sap que estava dissenyant el que seria el retorn de la inversió que s’hi faria 
amb els ingressos o taxes que es podien recaptar per l’ús, recupe
inversió en gairebé 10 anys. Tot això està en estudi, quan disposi dels projecte 

fer-li saber amb l’estudi econòmic; estaran atents a les 
al.legacions al pressupost a l’espera que el grup ERC superi el motiu moral i 

no aprovar el dia d’avui. 

d’anys que se’n pugui gaudir sense 
emanen que hi hagi 

quelcom més ferm del que s’ha explicat pel govern no només per justificar els 
diners sinó pel fet que el poble tingui el gaudi durant molts anys, siguin 30, 50 ó 

tema de despeses corrents que cada 
Regidoria en fa l’ús pertinent, l’únic concepte que se li ha detallat eren els 3000 

al vestuari de l’ADF, hi ha d’altres més significatius que li agradaria més 
€ per al dia a dia de cada Regidoria; saben que 

en el pressupost 
e tot l’any, per exemple en Turisme, hi ha 25.000 € 

i l’han rebaixat a 15.000, demana si no es vol fer tota 
la inversió el 2017 o en dos anys; són variacions que són importants i voldrien 

vetlla, més endavant, si els poden 
explicar amb la forta inversió, l’ús que se li donarà, qui ho explotarà i com; el 
govern anterior havia plantejat aquesta possible inversió i sabien que 
paral.lelament hi havia una empresa funerària que cercava obrir un negoci com 
les funeràries de Figueres però establert a Llançà, si finalment es produeix serà 
competència sobre nosaltres mateixos, demana si s’ha fet gestions de la futura 
sala de vetlles, que no passi com fins ara, des que es va construir el cementiri 

se ús de magatzem, amb material podrit i rovellat allà 

AM és per un tema moral i ètic del 
grup, es plantejaran preguntes al pressupost, si les al.legacions prosperen  el 
vot podria ser favorable, a dia d’avui no poden donar un vot que no sigui 
contrari. També al que ha dit l’Alcalde com a President de Diputació, respecte a 

€ ja estaven pressupostats però en 
de Diputació va augmentar la partida destinada a les subvencions per a 

Llars d’infants, si Llançà es veurà beneficiat o no; demana que el que no s’ha 
respost i que constarà en acta, que se’ls contesti al que ha preguntat abans. 

les de l’acta i li 
respondrà per escrit, si bé li agrairà que per concretar si les presenta per escrit, 
i els punts que vol que es responguin i facilitaria la feina, sense esperar a l’acta, 

per a la Torre de 
ap perfectament que hi havia 

uan es faci la inversió hi haurà el conveni signat on es 
e serà gairebé d’ús públic aquest espai, és 

voluntat i creu que ja li va dir al Sr. Cusí, quan era Alcalde, que volen cedir 
l’espai per a un ús cultural adequat al que és un espai religiós; l’informe de 

. Mora el revisa i 
€ i quant a la sala de vetlla, 

sap que estava dissenyant el que seria el retorn de la inversió que s’hi faria 
amb els ingressos o taxes que es podien recaptar per l’ús, recuperant la 
inversió en gairebé 10 anys. Tot això està en estudi, quan disposi dels projecte 

c; estaran atents a les 
al.legacions al pressupost a l’espera que el grup ERC superi el motiu moral i 
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L’Alcalde conclou, referent a la Llar d’Infants, la Diputació va aprovar 
l’actualització de preus en funció del número de mainada, ràtios, etc.
 
Sotmesa la proposta a votació, amb set vots a favor, dels grups municipals de 
CiU i PSC-CP i quatre en contra dels grups municipals ERC
s’aprova: 
 
Consta redactat el Pressupost General per a l’exercici 2017 en la forma 
prevista al Títol VI del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Ll
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera, juntament amb la plantilla de personal. 
S’han elaborat les memòries i informes econòmics que consten dins de 
l’expedient.  
De conformitat amb el que disposa l’article 168.4 del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals, i vista la 
de l’Ajuntament ACORD
 
Primer.- APROVAR INICIALMENT el Pressupost de l’exercici 2017, de 
conformitat amb el següent detall, i el Pla Econòmic i Financer que consta 
annex a l’expedient: 
 

PRESSUPOST D’INGRESSOS
 

Denominació Pressupost 
Ajuntament

I
Impostos 

directes 5.221.400

II
Impostos 

indirectes 55.000

III
Taxes i altres

ingressos 1.880.900

IV
Tranferències 
corrents 1.515.000

V
Ingressos 

patrimonials 31.000

VII
Tranferències de

capital 238.000

IX
Passius 

financers 635.000

TOTALS 9.576.300
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L’Alcalde conclou, referent a la Llar d’Infants, la Diputació va aprovar 
l’actualització de preus en funció del número de mainada, ràtios, etc.

Sotmesa la proposta a votació, amb set vots a favor, dels grups municipals de 
CP i quatre en contra dels grups municipals ERC

Consta redactat el Pressupost General per a l’exercici 2017 en la forma 
prevista al Títol VI del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera, juntament amb la plantilla de personal.  
S’han elaborat les memòries i informes econòmics que consten dins de 

De conformitat amb el que disposa l’article 168.4 del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals, i vista la  documentació obrant en l’expedient, aquest 

ACORDA: 

APROVAR INICIALMENT el Pressupost de l’exercici 2017, de 
conformitat amb el següent detall, i el Pla Econòmic i Financer que consta 

PRESSUPOST D’INGRESSOS 

Pressupost 
Ajuntament

Pressupost 
Casal 

Pensionista

Pressupost 
Museu 

Aquarel·la

Pressupost 
Patronat 
Esports

Deducció 
Aportac.

5.221.400

55.000

1.880.900 3.000 500

1.515.000 71.400 59.500 160.700

31.000

238.000

635.000

9.576.300 74.400 60.000 160.700 -291.600

L’Alcalde conclou, referent a la Llar d’Infants, la Diputació va aprovar 
l’actualització de preus en funció del número de mainada, ràtios, etc. 

Sotmesa la proposta a votació, amb set vots a favor, dels grups municipals de 
CP i quatre en contra dels grups municipals ERC-AM i APL; 

Consta redactat el Pressupost General per a l’exercici 2017 en la forma 
prevista al Títol VI del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 

ei Reguladora de les Hisendes Locals i la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 

S’han elaborat les memòries i informes econòmics que consten dins de 

De conformitat amb el que disposa l’article 168.4 del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de 

documentació obrant en l’expedient, aquest Ple 

APROVAR INICIALMENT el Pressupost de l’exercici 2017, de 
conformitat amb el següent detall, i el Pla Econòmic i Financer que consta 

Deducció 
Aportac.

PRESSUP. 
GENERAL

5.221.400

55.000

1.884.400

-291.600 1.515.000

31.000

238.000

635.000

-291.600 9.579.800
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PRESSUPOST DE DESPESES
 
 

Denominació Pressupost 
Ajuntament

I
Despeses de
Personal 3.929.500

II
Despeses de
béns corrents i 3.513.300

III
Interessos

51.500

IV
Tranferències 
corrents 467.000

VI
Inversions

905.000

IX
Passius 
financers 710.000

TOTALS 9.576.300

 
Segon.- APROVAR la plantilla de personal de l’Ajuntament per a l’exercici 
2.017, d’acord amb el següent detall:
 
 
  

A) PLACES DE FUNCIONARIS

  
1. Funcionaris d'Habilitació Nacional
          Secretari 

          Interventor 

  
  
2. Escala d'Administració General
  

          1.1. Subescala Tècnica Superior

          1.2. Subescala de Gestió 

          1.3. Subescala Administrativa

          1.4. Subescala Auxiliar 

          1.5. Subescala Subalterna

  

  
3. Escala d'Administració Especial
  
          3.1. Subescala Tècnica d'Administració Especial
                    3.1.2. Classe Tècnica Mitja

                           Tècnics Mitjans
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PRESSUPOST DE DESPESES 

Pressupost 
Ajuntament

Pressupost 
Casal 
Pensionista

Pressupost 
Museu 
Aquarel·la

Pressupost 
Patronat 
Esports

Deducció 
Aportac.

3.929.500 21.400 22.700 27.500

3.513.300 53.000 37.300 133.200

51.500

467.000

905.000

710.000

9.576.300 74.400 60.000 160.700

 

APROVAR la plantilla de personal de l’Ajuntament per a l’exercici 
2.017, d’acord amb el següent detall: 

    
        

A) PLACES DE FUNCIONARIS       

GRUP  PLACES  

1. Funcionaris d'Habilitació Nacional     
A1  1  
A1  1  

    
    

2. Escala d'Administració General     
    

1.1. Subescala Tècnica Superior A1  1   
 A2  2   

1.3. Subescala Administrativa C1  5   
C2  9   

1.5. Subescala Subalterna AG.PROF  1   
        
        

3. Escala d'Administració Especial     
    

3.1. Subescala Tècnica d'Administració Especial    
3.1.2. Classe Tècnica Mitja     

Tècnics Mitjans A2  2   

    

Deducció 
Aportac.

PRESSUP. 
GENERAL

4.001.100

3.736.800

51.500

-291.600 175.400

905.000

710.000

-291.600 9.579.800

APROVAR la plantilla de personal de l’Ajuntament per a l’exercici 

    
        
      

VACANTS  OBSERVACIONS   

     
        
1       
     
     

     
     
       

 1    1 nova creació   
2       
4       
1       
        
        
     
     
     
     
2      
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                    3.1.3. Classe Tècnica Auxiliar

                          Tècnics Auxiliars

  
          3.2. Subescala Serveis Especials
                    3.2.1. Places de Comeses Especials 

                              Títulats Superiors

                              Tècnics Especialistes

                              Altres 

      
                    3.2.2. Policia Local i els seus 
auxiliars 

                              Sotinspector 

                              Sergent 

                              Caporal 

                              Agent 

  

Total places funcionaris 
  

B) PLACES DE LABORALS

  
  

          2. Tècnics Mitjans 

          3. Tècnics Auxiliars 

          4. Oficials i Auxiliars 

          5. Operaris 

  

Total places personal laboral 
 

B) PLACES DE CONTRACTATS

  
  

          2. Tècnics mitjans 

          4. Oficials i Auxiliars 

 

  

 

  

 

  

  

          5. Operaris 

Total places personal contractat

 
 
Tercer.- APROVAR la plantilla de personal del Casal del Pensionista per a 
l’exercici 2.017, d’acord amb el següent detall:
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3.1.3. Classe Tècnica Auxiliar     
Tècnics Auxiliars C1  2   

    
3.2. Subescala Serveis Especials     

3.2.1. Places de Comeses Especials      
Títulats Superiors A1  1   
Tècnics Especialistes C1     

AG.PROF  2   
    

3.2.2. Policia Local i els seus 
    

 C1  2   
C1  1   
C2  3   
C2  15   
      
    47   
        

B) PLACES DE LABORALS       

GRUP  PLACES  

    
A2  2   
C1  6   
C2  12   

AG.PROF  30   
      
    50  
    

B) PLACES DE CONTRACTATS       

GRUP  PLACES  

    
A2  1   
C2  2   
C2  1   
C2  8   
C2  1  
C2  4   

AGR PR  3   
AGR PR  1   
AGR PR  4   
AGR.PR.  1   

Total places personal contractat     26   

APROVAR la plantilla de personal del Casal del Pensionista per a 
l’exercici 2.017, d’acord amb el següent detall: 

     
2   Una 66,67% jornada   
     
     
     
        
       
2       
     

     
1       
        
        
4       
       
        
        
       

VACANTS  OBSERVACIONS   
     
1       

2      
4      

24      
       
        
    
       

DEDIC. %  OBSERVAC.   
    

100   12 mesos   
100   12  mesos   
100   7 mesos +1 dia   
100   3 mesos   
100  2 mesos  
100   6 dies   
100   3  mesos  
100   3,5  mesos   
50   2 mesos   
100   12 mesos   

        

APROVAR la plantilla de personal del Casal del Pensionista per a 
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 B) PLACES DE LABORALS

  
  

          1. Tècnics Superiors  

          2. Tècnics Mitjans 

          3. Tècnics Auxiliars 

          4. Oficials i Auxiliars 

          5. Operaris 

  

Total places personal laboral 

 
 
 
Quart.- APROVAR la plantilla de personal del Museu de l’Aquarel.la per a 
l’exercici 2.017, d’acord amb el següent detall:
 
  
B) PLACES DE LABORALS

  
  

          1. Tècnics Superiors  

          2. Tècnics Mitjans 

          3. Tècnics Auxiliars 

          4. Oficials i Auxiliars 

          5. Operaris 

  

Total places personal laboral 

 
Cinquè.- APROVAR la plantilla de personal del Patronat d’Esports per a 
l’exercici 2.017, d’acord amb el següent detall:
 
B) PLACES DE CONTRACTATS

  
  

          1. Tècnics Superiors  

          2. Tècnics Mitjans 

          3. Tècnics Auxiliars 

          4. Oficials i Auxiliars 

          5. Operaris 

  

Total places personal contractat
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PLACES DE LABORALS 
 

  
 

  
 GRUP PLACES VACANTS 

        
        
        

  
Agrup.  1   1 

      
  1     

APROVAR la plantilla de personal del Museu de l’Aquarel.la per a 
l’exercici 2.017, d’acord amb el següent detall: 

          
LABORALS 

 
  

 
  

 GRUP PLACES VACANTS 

        
        
        
        

AG.PROF 1    1 
      

  1     

APROVAR la plantilla de personal del Patronat d’Esports per a 
l’exercici 2.017, d’acord amb el següent detall: 

B) PLACES DE CONTRACTATS 
 

  
 

  
 GRUP PLACES DEDIC. % 

        
        
        

C2 1   100% 
        
      

Total places personal contractat     1     

    

OBSERVACIONS 

  
    
    
    
  
  100% jornada 

  
    

APROVAR la plantilla de personal del Museu de l’Aquarel.la per a 

    
    

OBSERVACIONS 

  
    
    
    
    
   100%jornada 

  
    

  

APROVAR la plantilla de personal del Patronat d’Esports per a 

    

OBSERVACIONS 

  
    
    
    
  12 mesos 
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Sisè.-.- SOTMETRE el Pressupost inicialment aprovat i la plantilla de personal 
a informació pública per termini de 15 dies hàbils, mitjançant 
tauler d’anuncis de la Casa Consistorial, als efectes d’examen i reclamacions.
De no produir-se reclamacions dins el termini d’exposició pública, s’entendrà 
definitivament aprovat el Pressupost, en els mateixos termes i quantitats.
 
Setè.- El Pressupost definitivament aprovat es publicarà resumit a nivell de 
Capítols al BOP i al Tauler d’anuncis de la Corporació, de conformitat amb el 
que disposa l’art. 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.”
 
 
4.- Moció de suport institucional a la iniciativa per a la reforma horària.
 
L’Alcalde llegeix el text del dictamen.
veure amb aquesta nova manera de gestionar la vida per compat
és la vida laboral amb la vida personal de cadascú
passant en moltes administracions per 
 
Intervé la Sra. Anna Giralt, del grup municipal ERC
favor i demanant que informin quines 
l’Ajuntament per tal que la Moció sigui factible en el comerços de LLançà.
 
Fa ús de la paraula el Sr. Claudio Grande, del grup municipal APL, indicant que 
votaran favorablement. 
 
L’Alcalde manifesta que
preparar-ho i quan hi 
compromís és passar-ho per Ple municipal i que cad
 
El Sr. Grande replica que està molt bé però creu que la Generalitat s’imp
una mica, com en les escoles, començar a fer horaris intensius i horaris una 
mica més europeus. 
L’Alcalde diu que és un tema d’abast general i la Generalitat 
fins al punt que el més segur és que en els anys que vénen, totes les esc
de Catalunya, als Instituts ja es fa, acabin amb l’horari
evidència igual que també hi haurà canvi en relació amb activitats 
extraescolars, que comencen a les 5, aleshores serà a partir de les 4: Genera 
una canvi pel que fa als comerço
que allibera els horaris absolutament i tothom pot fer, en funció del que vulgui, 
l’horari que vol; les administracions almenys, en convocatòries de reunions, de 
Plens, de Comissions, i allà on té la potestat, 
treballa en aquest sentit de anar a un horari més europeu, començar més aviat 
el matí, només 1 hora per dinar, i a partir de les 6 ja quedar lliures.
 
Intervé novament la Sra. Giralt, dient que voldrien demanar, atès
acaba de puntualitzar els comerços serà més complicat, si podria tornar els 
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SOTMETRE el Pressupost inicialment aprovat i la plantilla de personal 
a informació pública per termini de 15 dies hàbils, mitjançant anunci al BOP i al 
tauler d’anuncis de la Casa Consistorial, als efectes d’examen i reclamacions.

se reclamacions dins el termini d’exposició pública, s’entendrà 
definitivament aprovat el Pressupost, en els mateixos termes i quantitats.

El Pressupost definitivament aprovat es publicarà resumit a nivell de 
s al BOP i al Tauler d’anuncis de la Corporació, de conformitat amb el 

que disposa l’art. 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, pel qual s’aprova el 
Reguladora de les Hisendes Locals.” 

Moció de suport institucional a la iniciativa per a la reforma horària.

L’Alcalde llegeix el text del dictamen. Afegeix que són acords genèrics i té a 
veure amb aquesta nova manera de gestionar la vida per compat

amb la vida personal de cadascú i cada família; s’estan 
passant en moltes administracions per aprovar-ho. 

Intervé la Sra. Anna Giralt, del grup municipal ERC-AM, dient que votaran a 
favor i demanant que informin quines iniciatives s’impulsaran des de 
l’Ajuntament per tal que la Moció sigui factible en el comerços de LLançà.

Fa ús de la paraula el Sr. Claudio Grande, del grup municipal APL, indicant que 

que agraeix el vot favorable, el govern està començant a 
 hagi iniciatives que es pugui donar-

ho per Ple municipal i que cadascú pugui dir la seva.

El Sr. Grande replica que està molt bé però creu que la Generalitat s’imp
una mica, com en les escoles, començar a fer horaris intensius i horaris una 

L’Alcalde diu que és un tema d’abast general i la Generalitat ha pres bona nota 
fins al punt que el més segur és que en els anys que vénen, totes les esc
de Catalunya, als Instituts ja es fa, acabin amb l’horari continu, és una 
evidència igual que també hi haurà canvi en relació amb activitats 
extraescolars, que comencen a les 5, aleshores serà a partir de les 4: Genera 
una canvi pel que fa als comerços, no serà senzill, tenim una legislació aquí 
que allibera els horaris absolutament i tothom pot fer, en funció del que vulgui, 
l’horari que vol; les administracions almenys, en convocatòries de reunions, de 
Plens, de Comissions, i allà on té la potestat, llar d’infants, instituts i escoles, es 
treballa en aquest sentit de anar a un horari més europeu, començar més aviat 
el matí, només 1 hora per dinar, i a partir de les 6 ja quedar lliures.

Intervé novament la Sra. Giralt, dient que voldrien demanar, atès
acaba de puntualitzar els comerços serà més complicat, si podria tornar els 

SOTMETRE el Pressupost inicialment aprovat i la plantilla de personal 
anunci al BOP i al 

tauler d’anuncis de la Casa Consistorial, als efectes d’examen i reclamacions. 
se reclamacions dins el termini d’exposició pública, s’entendrà 

definitivament aprovat el Pressupost, en els mateixos termes i quantitats. 

El Pressupost definitivament aprovat es publicarà resumit a nivell de 
s al BOP i al Tauler d’anuncis de la Corporació, de conformitat amb el 

que disposa l’art. 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, pel qual s’aprova el 

Moció de suport institucional a la iniciativa per a la reforma horària. 

Afegeix que són acords genèrics i té a 
veure amb aquesta nova manera de gestionar la vida per compatibilitzar el que 

i cada família; s’estan 

AM, dient que votaran a 
iniciatives s’impulsaran des de 

l’Ajuntament per tal que la Moció sigui factible en el comerços de LLançà. 

Fa ús de la paraula el Sr. Claudio Grande, del grup municipal APL, indicant que 

able, el govern està començant a 
-li validesa, el  

scú pugui dir la seva. 

El Sr. Grande replica que està molt bé però creu que la Generalitat s’impliqués 
una mica, com en les escoles, començar a fer horaris intensius i horaris una 

a pres bona nota 
fins al punt que el més segur és que en els anys que vénen, totes les escoles 

continu, és una 
evidència igual que també hi haurà canvi en relació amb activitats 
extraescolars, que comencen a les 5, aleshores serà a partir de les 4: Genera 

s, no serà senzill, tenim una legislació aquí 
que allibera els horaris absolutament i tothom pot fer, en funció del que vulgui, 
l’horari que vol; les administracions almenys, en convocatòries de reunions, de 

llar d’infants, instituts i escoles, es 
treballa en aquest sentit de anar a un horari més europeu, començar més aviat 
el matí, només 1 hora per dinar, i a partir de les 6 ja quedar lliures. 

Intervé novament la Sra. Giralt, dient que voldrien demanar, atès que com 
acaba de puntualitzar els comerços serà més complicat, si podria tornar els 
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Plens a les 8, que els faciliti poder assistir als Plens, fins que no s’apliquin la 
conciliació laboral amb horari comercial, si es podria 
 
L’Alcalde diu que es tindrà en compte però que en el Ple anterior, per impulsar 
aquest canvi, on la majoria de Plens municipals s
migdia, el govern entén que s’havia fet durant molt de temps i creu que fou una 
equivocació, la legislatura de 2011
arribar a quarts de 10 que no pas d’11 o de 12 de la nit.
 
Per unanimitat, s’aprova:
 
La desorganització horària a Catalunya és resultat de la superposició dels vells 
horaris fabrils, agreujats per transformacions patides pel creixement econòmic 
durant el franquisme i l’impacte de les demandes pròpies dels anys de 
creixement desordenat, esp
la cultura del presencialisme al treball, o bé per la necessitat de realitzar 
llargues jornades de treball per assolir salaris adequats al cost real de la vida. 
Aquesta situació deriva en seriosos obsta
producció empresarial, en l’augment de riscos psicosocials de les persones 
treballadores, la persistència de la divisió sexual del treball amb el manteniment 
de la desigualtat de gènere, els problemes de salut derivats de 
en adults i infants, els baixos rendiments educatius, la manca de temps familiar 
i personal per al lleure i la cultura, l’activisme social i en una disminució del 
benestar de la societat en general.
En aquest sentit, al llarg dels darrers a
estudis dels quals disposem demostren que es fa del tot necessari i urgent 
desfer-se de la rèmora que representa la desorganització horària actual 
incapaç de fer front a la complexitat del moment present. A gairebé 
Europa, l'horari laboral és de 8 
per dinar a meitat de la jornada. A l'Estat espanyol 
però, és habitual que la població treballadora s’aturi dues hores per dinar a 
l’àmbit escolar poden ser tres
o les 20 h del vespre, o més enllà. Aquesta jornada poc compactada provoca 
sopar a partir de les 21 h en el millor dels casos, dificulta el temps de cura 
d’infants i gent gran, afebleix
consum i gaudi de la cultura i per descomptat baixa l’eficiència de les 
organitzacions. El prime time
hores de son. En definitiva se solapa el temps pe
A més, aquesta organització del temps de vida quotidiana no té l’origen en el 
clima, un mite que es desmunta tot sol comprovant que a Portugal, Marroc, 
Itàlia o Grècia se sopa a les 19
Per altra banda, a Europ
dels horaris nascuts amb l’era industrial per uns altres adaptats i flexibles a les 
necessitats d’igualtat i productivitat i participació de la ciutadania, i diversos 
estudis de la Fundació Europea per a 
Treball (Eurofound) amb dades d’Eurostat mostren que estan avançant en el 
bon camí, tot i que hi ha diferències entre estats segons els models adoptats. Al 
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Plens a les 8, que els faciliti poder assistir als Plens, fins que no s’apliquin la 
conciliació laboral amb horari comercial, si es podria tornar a celebrar a les 8.

calde diu que es tindrà en compte però que en el Ple anterior, per impulsar 
aquest canvi, on la majoria de Plens municipals són a les 4 ó a les 5, fins i tot 
migdia, el govern entén que s’havia fet durant molt de temps i creu que fou una 

legislatura de 2011-15 era a les 7, i si hi ha Plens llargs millor
arribar a quarts de 10 que no pas d’11 o de 12 de la nit. 

Per unanimitat, s’aprova: 

La desorganització horària a Catalunya és resultat de la superposició dels vells 
horaris fabrils, agreujats per transformacions patides pel creixement econòmic 
durant el franquisme i l’impacte de les demandes pròpies dels anys de 
creixement desordenat, especialment del sector dels serveis, i també sovint, de 
la cultura del presencialisme al treball, o bé per la necessitat de realitzar 
llargues jornades de treball per assolir salaris adequats al cost real de la vida. 
Aquesta situació deriva en seriosos obstacles per a la competitivitat i la 
producció empresarial, en l’augment de riscos psicosocials de les persones 
treballadores, la persistència de la divisió sexual del treball amb el manteniment 
de la desigualtat de gènere, els problemes de salut derivats de la manca de son 
en adults i infants, els baixos rendiments educatius, la manca de temps familiar 
i personal per al lleure i la cultura, l’activisme social i en una disminució del 
benestar de la societat en general. 
En aquest sentit, al llarg dels darrers anys s’ha aprofundit en la recerca, i els 
estudis dels quals disposem demostren que es fa del tot necessari i urgent 

se de la rèmora que representa la desorganització horària actual 
incapaç de fer front a la complexitat del moment present. A gairebé 
Europa, l'horari laboral és de 8 – 9 h a 17 – 18 h, parant un màxim d'una hora 
per dinar a meitat de la jornada. A l'Estat espanyol – i per tant a Catalunya
però, és habitual que la població treballadora s’aturi dues hores per dinar a 

r poden ser tres-, i que la jornada laboral s’allargui fins a les 19 h 
o les 20 h del vespre, o més enllà. Aquesta jornada poc compactada provoca 
sopar a partir de les 21 h en el millor dels casos, dificulta el temps de cura 
d’infants i gent gran, afebleix la participació cívica i comunitària, impossibilita el 
consum i gaudi de la cultura i per descomptat baixa l’eficiència de les 

prime time televisiu s’acomoda a horaris que fan reduir les 
hores de son. En definitiva se solapa el temps personal i el temps de descans. 
A més, aquesta organització del temps de vida quotidiana no té l’origen en el 
clima, un mite que es desmunta tot sol comprovant que a Portugal, Marroc, 
Itàlia o Grècia se sopa a les 19-20h del vespre.  
Per altra banda, a Europa fa algunes dècades que va començar la substitució 
dels horaris nascuts amb l’era industrial per uns altres adaptats i flexibles a les 
necessitats d’igualtat i productivitat i participació de la ciutadania, i diversos 
estudis de la Fundació Europea per a la Millora de les Condicions de Vida i de 
Treball (Eurofound) amb dades d’Eurostat mostren que estan avançant en el 
bon camí, tot i que hi ha diferències entre estats segons els models adoptats. Al 

Plens a les 8, que els faciliti poder assistir als Plens, fins que no s’apliquin la 
a celebrar a les 8. 

calde diu que es tindrà en compte però que en el Ple anterior, per impulsar 
a les 5, fins i tot al 

migdia, el govern entén que s’havia fet durant molt de temps i creu que fou una 
i si hi ha Plens llargs millor 

La desorganització horària a Catalunya és resultat de la superposició dels vells 
horaris fabrils, agreujats per transformacions patides pel creixement econòmic 
durant el franquisme i l’impacte de les demandes pròpies dels anys de 

ecialment del sector dels serveis, i també sovint, de 
la cultura del presencialisme al treball, o bé per la necessitat de realitzar 
llargues jornades de treball per assolir salaris adequats al cost real de la vida. 

cles per a la competitivitat i la 
producció empresarial, en l’augment de riscos psicosocials de les persones 
treballadores, la persistència de la divisió sexual del treball amb el manteniment 

la manca de son 
en adults i infants, els baixos rendiments educatius, la manca de temps familiar 
i personal per al lleure i la cultura, l’activisme social i en una disminució del 

nys s’ha aprofundit en la recerca, i els 
estudis dels quals disposem demostren que es fa del tot necessari i urgent 

se de la rèmora que representa la desorganització horària actual 
incapaç de fer front a la complexitat del moment present. A gairebé tota 

18 h, parant un màxim d'una hora 
i per tant a Catalunya-, 

però, és habitual que la població treballadora s’aturi dues hores per dinar a 
, i que la jornada laboral s’allargui fins a les 19 h 

o les 20 h del vespre, o més enllà. Aquesta jornada poc compactada provoca 
sopar a partir de les 21 h en el millor dels casos, dificulta el temps de cura 

la participació cívica i comunitària, impossibilita el 
consum i gaudi de la cultura i per descomptat baixa l’eficiència de les 

televisiu s’acomoda a horaris que fan reduir les 
rsonal i el temps de descans. 

A més, aquesta organització del temps de vida quotidiana no té l’origen en el 
clima, un mite que es desmunta tot sol comprovant que a Portugal, Marroc, 

a fa algunes dècades que va començar la substitució 
dels horaris nascuts amb l’era industrial per uns altres adaptats i flexibles a les 
necessitats d’igualtat i productivitat i participació de la ciutadania, i diversos 

la Millora de les Condicions de Vida i de 
Treball (Eurofound) amb dades d’Eurostat mostren que estan avançant en el 
bon camí, tot i que hi ha diferències entre estats segons els models adoptats. Al 
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nostre país el debat tot just s’inicià fa uns anys i ara s
consciència de manera més àmplia en un context de crisi en què cal trobar 
fórmules d’optimització dels recursos escassos, però sobretot, en què cal 
proposar estils de vida no determinats exclusivament per una compulsió 
productivista i consumista. L’ordre horari hauria de ser la norma, i la flexibilitat 
individualitzada l’excepció en tots els àmbits. Establir un horari racional 
generalitzat, hauria de ser la norma a aplicar en tots els àmbits socials i 
econòmics, públics i privats, sense 
determinades situacions de flexibilització horària, i per tant, excepcions a les 
normes generals, per atendre determinades situacions personals o de 
determinats col·lectius 
En aquest context és on s’ha posat en marxa 
horària, reconeguda pel Govern de la Generalitat de Catalunya com a la 
plataforma interlocutora en aquesta qüestió. L’objectiu fonamental és impulsar 
uns horaris beneficiosos per a les institucions, les empreses i la ciutadan
en definitiva, passar d’uns horaris propis de l’era industrial a uns que s’adaptin 
a les necessitats de la nova societat del coneixement i del consum, amb més 
complexitat social i augment progressiu de les desigualtats.
 
Per l’anteriorment exposat, e
 
Primer. MANIFESTAR el suport institucional de l’Ajuntament de Llançà a la 
Iniciativa per a la reforma horària, 
Catalunya. 
Segon. Impulsar una estratègia de comunicació per donar a conèixer les 
propostes i mesures que proposa 
ajuntaments. 
Tercer. Notificar el present acord a la Diputació de Girona, a la presidenta i als 
grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i als impulsors de 
per a la reforma Horària.”
 
 
5.- Assumptes urgents.
 
No se’n presenten. 
 
6.- Precs i preguntes 
 
Registre d’Entrada núm.1227
 
Pregunta número 1: 
El Regidor portaveu del grup municipal d’ERC
següent Pregunta  per tal sigui resposta per la regidoria de Medi Ambient i/o 
Interior (Protecció Civil), o en el seu cas per l’alcalde si correspon. 
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nostre país el debat tot just s’inicià fa uns anys i ara sembla que se’n pren 
consciència de manera més àmplia en un context de crisi en què cal trobar 
fórmules d’optimització dels recursos escassos, però sobretot, en què cal 
proposar estils de vida no determinats exclusivament per una compulsió 

onsumista. L’ordre horari hauria de ser la norma, i la flexibilitat 
individualitzada l’excepció en tots els àmbits. Establir un horari racional 
generalitzat, hauria de ser la norma a aplicar en tots els àmbits socials i 
econòmics, públics i privats, sense perjudici de que es reconeguin després 
determinades situacions de flexibilització horària, i per tant, excepcions a les 
normes generals, per atendre determinades situacions personals o de 

En aquest context és on s’ha posat en marxa la Iniciativa per a la Reforma 
reconeguda pel Govern de la Generalitat de Catalunya com a la 

plataforma interlocutora en aquesta qüestió. L’objectiu fonamental és impulsar 
uns horaris beneficiosos per a les institucions, les empreses i la ciutadan
en definitiva, passar d’uns horaris propis de l’era industrial a uns que s’adaptin 
a les necessitats de la nova societat del coneixement i del consum, amb més 
complexitat social i augment progressiu de les desigualtats. 

xposat, el Ple de l’Ajuntament ACORDA: 

MANIFESTAR el suport institucional de l’Ajuntament de Llançà a la 
Iniciativa per a la reforma horària, reconeguda pel Govern de la Generalitat de 

Impulsar una estratègia de comunicació per donar a conèixer les 
propostes i mesures que proposa Iniciativa per a la reforma Horària 

. Notificar el present acord a la Diputació de Girona, a la presidenta i als 
el Parlament de Catalunya i als impulsors de 

.” 

Assumptes urgents. 

Registre d’Entrada núm.1227 

del grup municipal d’ERC-AM, Sr. Guillem Cusí, formula la 
regunta  per tal sigui resposta per la regidoria de Medi Ambient i/o 

Interior (Protecció Civil), o en el seu cas per l’alcalde si correspon. 

embla que se’n pren 
consciència de manera més àmplia en un context de crisi en què cal trobar 
fórmules d’optimització dels recursos escassos, però sobretot, en què cal 
proposar estils de vida no determinats exclusivament per una compulsió 

onsumista. L’ordre horari hauria de ser la norma, i la flexibilitat 
individualitzada l’excepció en tots els àmbits. Establir un horari racional 
generalitzat, hauria de ser la norma a aplicar en tots els àmbits socials i 

perjudici de que es reconeguin després 
determinades situacions de flexibilització horària, i per tant, excepcions a les 
normes generals, per atendre determinades situacions personals o de 

Iniciativa per a la Reforma 
reconeguda pel Govern de la Generalitat de Catalunya com a la 

plataforma interlocutora en aquesta qüestió. L’objectiu fonamental és impulsar 
uns horaris beneficiosos per a les institucions, les empreses i la ciutadania. Cal, 
en definitiva, passar d’uns horaris propis de l’era industrial a uns que s’adaptin 
a les necessitats de la nova societat del coneixement i del consum, amb més 

MANIFESTAR el suport institucional de l’Ajuntament de Llançà a la 
reconeguda pel Govern de la Generalitat de 

Impulsar una estratègia de comunicació per donar a conèixer les 
Iniciativa per a la reforma Horària en els 

. Notificar el present acord a la Diputació de Girona, a la presidenta i als 
el Parlament de Catalunya i als impulsors de la Iniciativa 

Guillem Cusí, formula la 
regunta  per tal sigui resposta per la regidoria de Medi Ambient i/o 

Interior (Protecció Civil), o en el seu cas per l’alcalde si correspon.  



  
  

AJUNTAMENT DE LLANÇÀ
 

Després de diversos dies de pluges intenses i mal temps, fet que va fer activar
en fase d’alerta els plans PROCICAT, INUNCAT i NEUCAT entre d’altres dates 
la setmana del 23 de gener. 
Entenen que degut a les inclemències meteorològiques i 
tenia un cabal d’aigua considerable, a principis de setmana es varen tan
accessos a aquesta amb les tanques existents i amb cinta policial. 
Per que el passat dijous 26 de gener, encara amb les fases d’alerta activades, 
es va procedir a obrir els passos de la ribera de V
 
L’Alcalde contesta que la potestat 
Policia Local i dos dies després va considerar que es podia obrir, a Llançà 
l’altra banda de la riera hi ha molta activitat i per tant, la mateixa pressió de la 
gent que no veu que hi ha perill amb l’aigua, fa que 
vegades durant dos dies tancat, gent que es va molestar per no poder accedir  
fins a les seves activitats. Fou una decisió de la Policia tancar o obrir.
 
El Sr. Cusí replica que, sabedors dels fets de Massarac, tot i ser puntuals i no 
vol fer demagògia, sí que és un tema molt
dijous mateix, molts dels presents, ell va comprovar la nit de dijous i matí de 
divendres la riera duia un cabal molt més gran que el dijous que es va obrir el 
pas. No sap si s’ha de revisar el protocol d’actuació o buscar una línia de treball
molesta per les activitats de més enllà de la riera però el primordial és la 
seguretat, l’aigua pot fer molt de mal a l’Empordà es varen perdre dues vides, 
per un pas aparentment
voldria extremar tota seguretat i a vegades val més pecar de previsor i que 
estigui tancat malgrat el descontent d’alguns veïns que han d’accedir a l’altra 
banda. Agraïria que es revisin els protocols o es tingui mé
d’atacar ningú però creuen que és d’extrema necessitat; a data d’avui la riera 
corre més que el dijous quan es va obrir.
 
L’Alcalde diu que té raó i que, malgrat que dialogarà amb la Policia i de cara a 
la Junta de Seguretat abans de l’
que després del que va passar la setmana passada han de prendre 
consciència; la voluntat ha estat de la pressió de la gent que no podia accedir a 
les seves finques, no obstant això, la seguretat és el primer i
nota. 
 
 
Pregunta número 2: 
El Regidor portaveu del grup municipal d’ERC
següent Prec per tal sigui contestat per la regidoria pertinent, o en el seu cas 
per l’alcalde si correspon. 
 
Preguem se’ns informi detalladament dels canvis que hi ha hagut a nivell 
laboral, dansà l’entrada del nou govern. Tals com canvis d’ubicació d’àrea, 
canvis de tasques, canvis a nivells salarials, canvis de responsabilitats, etc. 
 

AJUNTAMENT DE LLANÇÀ   (ALT EMPORDÀ) 

Després de diversos dies de pluges intenses i mal temps, fet que va fer activar
en fase d’alerta els plans PROCICAT, INUNCAT i NEUCAT entre d’altres dates 
la setmana del 23 de gener.  
Entenen que degut a les inclemències meteorològiques i que la riera de V
tenia un cabal d’aigua considerable, a principis de setmana es varen tan
accessos a aquesta amb les tanques existents i amb cinta policial. 
Per que el passat dijous 26 de gener, encara amb les fases d’alerta activades, 

rir els passos de la ribera de Valleta? 

L’Alcalde contesta que la potestat del cabal i tancar per seguretat 
i dos dies després va considerar que es podia obrir, a Llançà 

l’altra banda de la riera hi ha molta activitat i per tant, la mateixa pressió de la 
gent que no veu que hi ha perill amb l’aigua, fa que es demani reiterades 
vegades durant dos dies tancat, gent que es va molestar per no poder accedir  

les seves activitats. Fou una decisió de la Policia tancar o obrir.

El Sr. Cusí replica que, sabedors dels fets de Massarac, tot i ser puntuals i no 
vol fer demagògia, sí que és un tema molt delicat pel que fa a seguretat. E
dijous mateix, molts dels presents, ell va comprovar la nit de dijous i matí de 
divendres la riera duia un cabal molt més gran que el dijous que es va obrir el 

de revisar el protocol d’actuació o buscar una línia de treball
olesta per les activitats de més enllà de la riera però el primordial és la 

seguretat, l’aigua pot fer molt de mal a l’Empordà es varen perdre dues vides, 
ment sense cap mena de perill i va cobrar-

voldria extremar tota seguretat i a vegades val més pecar de previsor i que 
malgrat el descontent d’alguns veïns que han d’accedir a l’altra 

graïria que es revisin els protocols o es tingui més cura, sense haver 
d’atacar ningú però creuen que és d’extrema necessitat; a data d’avui la riera 
corre més que el dijous quan es va obrir. 

L’Alcalde diu que té raó i que, malgrat que dialogarà amb la Policia i de cara a 
la Junta de Seguretat abans de l’estiu és un tema a tractar entre tots, és cert 
que després del que va passar la setmana passada han de prendre 
consciència; la voluntat ha estat de la pressió de la gent que no podia accedir a 
les seves finques, no obstant això, la seguretat és el primer i en prenen bona 

El Regidor portaveu del grup municipal d’ERC-AM, Sr. Guillem Cusí, formula el 
Prec per tal sigui contestat per la regidoria pertinent, o en el seu cas 

per l’alcalde si correspon.  

ns informi detalladament dels canvis que hi ha hagut a nivell 
laboral, dansà l’entrada del nou govern. Tals com canvis d’ubicació d’àrea, 
canvis de tasques, canvis a nivells salarials, canvis de responsabilitats, etc. 

Després de diversos dies de pluges intenses i mal temps, fet que va fer activar 
en fase d’alerta els plans PROCICAT, INUNCAT i NEUCAT entre d’altres dates 

que la riera de Valleta 
tenia un cabal d’aigua considerable, a principis de setmana es varen tancar els 
accessos a aquesta amb les tanques existents i amb cinta policial.  
Per que el passat dijous 26 de gener, encara amb les fases d’alerta activades, 

del cabal i tancar per seguretat és de la 
i dos dies després va considerar que es podia obrir, a Llançà 

l’altra banda de la riera hi ha molta activitat i per tant, la mateixa pressió de la 
es demani reiterades 

vegades durant dos dies tancat, gent que es va molestar per no poder accedir  
les seves activitats. Fou una decisió de la Policia tancar o obrir. 

El Sr. Cusí replica que, sabedors dels fets de Massarac, tot i ser puntuals i no 
delicat pel que fa a seguretat. El 

dijous mateix, molts dels presents, ell va comprovar la nit de dijous i matí de 
divendres la riera duia un cabal molt més gran que el dijous que es va obrir el 

de revisar el protocol d’actuació o buscar una línia de treball  
olesta per les activitats de més enllà de la riera però el primordial és la 

seguretat, l’aigua pot fer molt de mal a l’Empordà es varen perdre dues vides, 
se dues vides, 

voldria extremar tota seguretat i a vegades val més pecar de previsor i que 
malgrat el descontent d’alguns veïns que han d’accedir a l’altra 

s cura, sense haver 
d’atacar ningú però creuen que és d’extrema necessitat; a data d’avui la riera 

L’Alcalde diu que té raó i que, malgrat que dialogarà amb la Policia i de cara a 
estiu és un tema a tractar entre tots, és cert 

que després del que va passar la setmana passada han de prendre 
consciència; la voluntat ha estat de la pressió de la gent que no podia accedir a 

en prenen bona 

AM, Sr. Guillem Cusí, formula el 
Prec per tal sigui contestat per la regidoria pertinent, o en el seu cas 

ns informi detalladament dels canvis que hi ha hagut a nivell 
laboral, dansà l’entrada del nou govern. Tals com canvis d’ubicació d’àrea, 
canvis de tasques, canvis a nivells salarials, canvis de responsabilitats, etc.  



  
  

AJUNTAMENT DE LLANÇÀ
 

L’Alcalde contesta que ha demanat en
informe detallat dels canvis, han estat per a tres persones, mai posa noms de 
cap treballador en el Ple, ha de parlar en global no individual, sí que li diu que 
no hi ha cap canvi salarial, no augmenta la despesa, alg
responsabilitat que li farà avinent per escrit 
 
 
Pregunta número 3: 
la Regidora del grup municipal d’ERC
Pregunta  per tal sigui resposta per la regidoria de Hisenda, o en el seu cas per 
l’alcalde si correspon.  
 
Ens poden detallar els costos de la Fe
 
Respon el Regidor de l’Àrea 
24.305,80 amb IVA 28.949,
desmuntatges de les carpes amb cost total amb IVA de 17.061 
cost del cap de setmana seria estimat de 2.843,50 
5.808 €; actuació de la Susanna del Saz
726 €; les Llances d’or i plata, 527,56 €; Publicitat Hora 
actuació de Cobla Ciutat de Girona, dies 21 i 22 de gener, 950 
respectivament; actuació de Removida, 21 de gener 1.815 
membres del correfoc, 214,30 
cost 775,07 € del total 1550,14 €; actuació Sabors de Gr
4.598 €; activitats infantils 1.558,48 € ; les baguettes de botifarrada 40,77 €; 
actuació teatral Audiència 
regals pubilles, 143,90 € i 180 €; 
€; pla d’autoprotecció per a la 
costos 1.058,75 €; servei pre
288,94 €; i lloguer calefactor per a la carpa, també imputa la meitat, el cost de 
2.057 la meitat 1.028,50 
€. 
 
 
Pregunta número 4: 
El Regidor portaveu del grup municipal d’ERC
següent Pregunta  per tal sigui resposta per la regidoria d’Urbanisme, o en el 
seu cas per l’alcalde si correspon. 
 
Ens poden explicar en quin estat es troba el Pla especial de Ports, un cop feta 
efectiva la concessió de la dàrsena esportiva al Club Nàutic Llançà?
Afegeix si hi ha noves converses amb el CN, en cas afirmatiu, si hi ha canvi 
envers el ja acordat de la concessionària a
la taula, són més de 5 M
 
Contesta el Regidor de l’Àrea Sr. Francesc Guisset, que
consta a l’expedient administratiu un requeriment amb Registre de sortida de 

AJUNTAMENT DE LLANÇÀ   (ALT EMPORDÀ) 

L’Alcalde contesta que ha demanat en Junta de Govern al Secretari que faci 
informe detallat dels canvis, han estat per a tres persones, mai posa noms de 
cap treballador en el Ple, ha de parlar en global no individual, sí que li diu que 
no hi ha cap canvi salarial, no augmenta la despesa, alguns canvis de 
responsabilitat que li farà avinent per escrit a quines persones i ubicacions.

la Regidora del grup municipal d’ERC-AM, Sra. Anna Giralt, formula la següent
Pregunta  per tal sigui resposta per la regidoria de Hisenda, o en el seu cas per 

Ens poden detallar els costos de la Festa Major de Sant Vicenç? 

Regidor de l’Àrea Sr. Francesc Guisset, que el cost total de 
b IVA 28.949,10 € i es desglossa: lloguer, muntatge i 

desmuntatges de les carpes amb cost total amb IVA de 17.061 €, prorratejat pel 
na seria estimat de 2.843,50 € ; l’orquest

€; actuació de la Susanna del Saz, dia 23 de gener a la Casa de Cultura, 
€; les Llances d’or i plata, 527,56 €; Publicitat Hora Nova, 393,25 

a Ciutat de Girona, dies 21 i 22 de gener, 950 
respectivament; actuació de Removida, 21 de gener 1.815 € ; sopar de
membres del correfoc, 214,30 € ; lloguer dels lavabos i carnaval, imputat com a 

€ del total 1550,14 €; actuació Sabors de Gràcia, 21 de gener 
€; activitats infantils 1.558,48 € ; les baguettes de botifarrada 40,77 €; 

udiència Irreial, 3.484,80 €;  els menús del pubillatge 396 
€ i 180 €; actuació Fredrik Strand. 330 €; flyers 544,50 

per a la festa major i el carnaval, total 1.855 
€; servei preventiu del CTS, 383,78 €; vigilància i seguretat

; i lloguer calefactor per a la carpa, també imputa la meitat, el cost de 
2.057 la meitat 1.028,50 € . Recorda que el total és amb l’IVA inclòs 28.949,10 

del grup municipal d’ERC-AM, Sr. Guillem Cusí, formula la 
Pregunta  per tal sigui resposta per la regidoria d’Urbanisme, o en el 

seu cas per l’alcalde si correspon.  

Ens poden explicar en quin estat es troba el Pla especial de Ports, un cop feta 
efectiva la concessió de la dàrsena esportiva al Club Nàutic Llançà?
Afegeix si hi ha noves converses amb el CN, en cas afirmatiu, si hi ha canvi 

a acordat de la concessionària amb el projecte que estava al cim de 
la taula, són més de 5 M€ a invertir i saber com estan el tràmits . 

Contesta el Regidor de l’Àrea Sr. Francesc Guisset, que no hi ha cap canvi, 
consta a l’expedient administratiu un requeriment amb Registre de sortida de 

Junta de Govern al Secretari que faci 
informe detallat dels canvis, han estat per a tres persones, mai posa noms de 
cap treballador en el Ple, ha de parlar en global no individual, sí que li diu que 

uns canvis de 
quines persones i ubicacions. 

AM, Sra. Anna Giralt, formula la següent 
Pregunta  per tal sigui resposta per la regidoria de Hisenda, o en el seu cas per 

 

Guisset, que el cost total de 
er, muntatge i 
€, prorratejat pel 

’orquestra La Chatta, 
, dia 23 de gener a la Casa de Cultura, 

Nova, 393,25 €; 
a Ciutat de Girona, dies 21 i 22 de gener, 950 € i 860 € 

€ ; sopar dels 
€ ; lloguer dels lavabos i carnaval, imputat com a 

àcia, 21 de gener 
€; activitats infantils 1.558,48 € ; les baguettes de botifarrada 40,77 €; 

del pubillatge 396 €; 
€; flyers 544,50 

carnaval, total 1.855 € imputat a 
ància i seguretat,  

; i lloguer calefactor per a la carpa, també imputa la meitat, el cost de 
. Recorda que el total és amb l’IVA inclòs 28.949,10 

AM, Sr. Guillem Cusí, formula la 
Pregunta  per tal sigui resposta per la regidoria d’Urbanisme, o en el 

Ens poden explicar en quin estat es troba el Pla especial de Ports, un cop feta 
efectiva la concessió de la dàrsena esportiva al Club Nàutic Llançà? 
Afegeix si hi ha noves converses amb el CN, en cas afirmatiu, si hi ha canvi 

mb el projecte que estava al cim de 
 

no hi ha cap canvi, 
consta a l’expedient administratiu un requeriment amb Registre de sortida de 



  
  

AJUNTAMENT DE LLANÇÀ
 

27-12-2016, vostè encara era l’Alcalde de Llançà, on se li fa als redactors del 
Pla especial perquè ens portin un text refós en fu
sectorials implicats rebuts
Costa Brava i l’Arquitecte Asses
polítics; i se li ha demanat als redactors del projecte que aportin una refosa 
introduint totes les peticions o conclusions que ens demanen els diferents 
sector implicats i amb les conclusions de l’informe de l
de tenir en compte que un cop es rebi la refosa, en el text del projecte se 
sotmetrà al Ple la seva aprovació provisional i posteriorment es remetrà a la 
CTU per a la seva aprovació definitiva.
 
El Sr. Cusí demana si amb informe d
dels grups municipals, si han informat favorablement.
El Sr. Guisset manifesta que s’han inclòs totes.
El Sr. Cusí  demana que se’ls informi i es trobin per veure com es desenvolupa 
el Pla especial de Port, esper
pugui començar a gaudir.
El Sr. Guisset respon que així es farà.
 
 
Pregunta número 5: 
El Regidor portaveu del grup municipal d’ERC
següent Pregunta per tal sigui resposta per els
CiU. 
 
El passat 29 de desembre de 2016, els grups municipals del PSC i de CiU es 
feien ressò d’unes esmenes presentades en els pressupostos de la Generalitat 
de Catalunya per part del grup parlamentari del PSC. Aquesta cons
habilitar una partida pressupostaria per a la redacció del projecte i construcció 
d’una residència per a la gent gran a Llançà. 
Ens poden explicar el motiu d’aquesta esmena? Quin projecte te el nou govern 
de construcció d’una residència per a la 
 
Respon el Regidor de l’Àrea Sr. Francesc Guisset, que s’han d’obtenir fons 
aliens a l’Ajuntament, ent
fons i subvencions i el grup socialista va presentar esmenes al projecte de Llei 
de pressupostos de la Generalitat de Catalunya, afortunadament han estat 
aprovades i ara passaran en el Ple de pressupostos del Parlament , on espera 
que amb Junts pel Sí votin favorablement, junt amb CiU o PDeCAT perquè hi 
hagi en els pressupostos de la Generalitat 
projecte de construcció de r
Regidor altres vies per tirar endavant el projecte i ara està en una situació de, si 
s’aprova definitivament pel Ple del Parlament, serà part de la
pressupostos i ha de destinar una dotació pressupostària
Regidors de Junts pel Sí, que sigui el més àmplia possible perquè l’Ajuntament 
hagi de posar els mínims fons propis.
 

AJUNTAMENT DE LLANÇÀ   (ALT EMPORDÀ) 

vostè encara era l’Alcalde de Llançà, on se li fa als redactors del 
Pla especial perquè ens portin un text refós en funció de tots els informes 

rebuts, Servei de Costes de l’Estat, DARP, Consorci de la 
Costa Brava i l’Arquitecte Assessor municipal amb al.legacions del CN i grups 
polítics; i se li ha demanat als redactors del projecte que aportin una refosa 
introduint totes les peticions o conclusions que ens demanen els diferents 
sector implicats i amb les conclusions de l’informe de l’Arquitecte municipal. Ha 
de tenir en compte que un cop es rebi la refosa, en el text del projecte se 
sotmetrà al Ple la seva aprovació provisional i posteriorment es remetrà a la 
CTU per a la seva aprovació definitiva. 

El Sr. Cusí demana si amb informe de l’Arquitecte municipal i les al.legacions 
dels grups municipals, si han informat favorablement. 
El Sr. Guisset manifesta que s’han inclòs totes. 
El Sr. Cusí  demana que se’ls informi i es trobin per veure com es desenvolupa 
el Pla especial de Port, espera que l’any 2017 comencin les obres i Llançà 
pugui començar a gaudir. 

. Guisset respon que així es farà. 

El Regidor portaveu del grup municipal d’ERC-AM, Sr. Guillem Cusí, formula la 
Pregunta per tal sigui resposta per els portaveus del grup del PSC i de 

El passat 29 de desembre de 2016, els grups municipals del PSC i de CiU es 
feien ressò d’unes esmenes presentades en els pressupostos de la Generalitat 
de Catalunya per part del grup parlamentari del PSC. Aquesta cons
habilitar una partida pressupostaria per a la redacció del projecte i construcció 
d’una residència per a la gent gran a Llançà.  
Ens poden explicar el motiu d’aquesta esmena? Quin projecte te el nou govern 
de construcció d’una residència per a la gent gran?  

Respon el Regidor de l’Àrea Sr. Francesc Guisset, que s’han d’obtenir fons 
aliens a l’Ajuntament, entén que com a Regidor d’Hisenda li pertoca buscar 
fons i subvencions i el grup socialista va presentar esmenes al projecte de Llei 

tos de la Generalitat de Catalunya, afortunadament han estat 
aprovades i ara passaran en el Ple de pressupostos del Parlament , on espera 

votin favorablement, junt amb CiU o PDeCAT perquè hi 
pressupostos de la Generalitat una partida per titar endavant el 

projecte de construcció de residència de gent gran a Llançà. C
Regidor altres vies per tirar endavant el projecte i ara està en una situació de, si 
s’aprova definitivament pel Ple del Parlament, serà part de la
pressupostos i ha de destinar una dotació pressupostària. Els emplaça, com a 
Regidors de Junts pel Sí, que sigui el més àmplia possible perquè l’Ajuntament 
hagi de posar els mínims fons propis. 

vostè encara era l’Alcalde de Llançà, on se li fa als redactors del 
ió de tots els informes 

, Servei de Costes de l’Estat, DARP, Consorci de la 
sor municipal amb al.legacions del CN i grups 

polítics; i se li ha demanat als redactors del projecte que aportin una refosa 
introduint totes les peticions o conclusions que ens demanen els diferents 

’Arquitecte municipal. Ha 
de tenir en compte que un cop es rebi la refosa, en el text del projecte se 
sotmetrà al Ple la seva aprovació provisional i posteriorment es remetrà a la 

e l’Arquitecte municipal i les al.legacions 

El Sr. Cusí  demana que se’ls informi i es trobin per veure com es desenvolupa 
a que l’any 2017 comencin les obres i Llançà 

AM, Sr. Guillem Cusí, formula la 
portaveus del grup del PSC i de 

El passat 29 de desembre de 2016, els grups municipals del PSC i de CiU es 
feien ressò d’unes esmenes presentades en els pressupostos de la Generalitat 
de Catalunya per part del grup parlamentari del PSC. Aquesta consistia en 
habilitar una partida pressupostaria per a la redacció del projecte i construcció 

Ens poden explicar el motiu d’aquesta esmena? Quin projecte te el nou govern 

Respon el Regidor de l’Àrea Sr. Francesc Guisset, que s’han d’obtenir fons 
n que com a Regidor d’Hisenda li pertoca buscar 

fons i subvencions i el grup socialista va presentar esmenes al projecte de Llei 
tos de la Generalitat de Catalunya, afortunadament han estat 

aprovades i ara passaran en el Ple de pressupostos del Parlament , on espera 
votin favorablement, junt amb CiU o PDeCAT perquè hi 

una partida per titar endavant el 
esidència de gent gran a Llançà. Cercarà com a 

Regidor altres vies per tirar endavant el projecte i ara està en una situació de, si 
s’aprova definitivament pel Ple del Parlament, serà part de la Llei de 

ls emplaça, com a 
Regidors de Junts pel Sí, que sigui el més àmplia possible perquè l’Ajuntament 



  
  

AJUNTAMENT DE LLANÇÀ
 

El Sr. Cusí diu que no té coneixement d’un projecte 
Llançà, però en el contracte de govern es
Guisset havia anteriorment cerca
projecte clar d’una residència i com va lligat a l’esmena de si pro
prospera, el Sr. Vila sap com a antic Parlamentari una cosa és presentar 
l’esmena i altra és que prosperi
el PSC en els pressupostos de la Generalitat si tiraran endavant; si l’esmena 
s’introdueix i la subvenció v
tenen la certesa que prosperi i vol saber per a quin projecte.
 
El Sr. Guisset replica que va estar estudiant el projecte quan era Regidor 
d’Urbanisme del govern anterior, hi ha un estudi 
residència, el Sr. Cusí ja ho sap, a l’Avda. Margarits en terrenys municipals
allà hi ha un projecte i l’Ar
a la Residència i dos cossos laterals que serien les habitacions, si no recorda 
malament per a 40 persones que seria l’umbral de rendibilitat per a la inversió; 
la fase és molt inicial i s’ha de ti
partida pressupostària del Pla d’Inversions de 130.000 
ciutadana, que votarà si part 
projecció futura de la residència de gen
propis o via préstec però que interessa al poble que sigui e
amb finançament propi de l’Ajuntament, i que e
finançament com Diputació o Generalitat; aquesta és la voluntat política. 
Continua el Sr. Guisset manifestant que per part del PSC a Catalunya ha 
demostrat que la voluntat és decidida i pel PDeCAT s’ha adherit a la petició, la 
gent també via Facebook,
projecte i que els parlamentaris votin a favor d’aquesta 
govern doti amb la major partida pressupostària possible 
moment se sotmetrà a i
municipals per al major co
 
El Sr. Cusí pregunta si el projecte bo és 
projecte de residència a Can Marly
Sr. Vila hi havia presentat en Comissió Informativa un projecte per fer
vol saber si aquest es descarta totalment o un Pla B i si l’esmena no prospera i 
si hi ha Pla B per cercar fons, no tenim la certesa que això pugui prosperar, CiU 
ha donat suport a l’esmena del PSC a nivell de xarxes socials no en la pròpia 
esmena entrada pel PSC com a grup parlamentari, som Regidors amb més o 
menys contactes, lluitarem per a subvencions per al bé de Llançà, vol saber 
quin és el projecte clar. 
 
El Sr. Guisset replica al Sr. Cusí ja sabrà que fer amb la voluntat política i els 
representants que té el seu grup en 
Marly el Sr. Cusí sap perfectament que es va reunir amb el Director General de 
Patrimoni de la Generalitat,
està fet per l’antic govern de CiU amb el problema del que e
180 - 190.000 € per any i mai seria patrimoni municipal
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El Sr. Cusí diu que no té coneixement d’un projecte de Residència com a tal a 
Llançà, però en el contracte de govern es parlava de Can Marly però el Sr
Guisset havia anteriorment cercat altres ubicacions. Pregunta quin és el 
projecte clar d’una residència i com va lligat a l’esmena de si pro

. Vila sap com a antic Parlamentari una cosa és presentar 
l’esmena i altra és que prosperi. El Sr. Cusí no sap com està la negociació amb 
el PSC en els pressupostos de la Generalitat si tiraran endavant; si l’esmena 
s’introdueix i la subvenció ve cap a Llançà serà benvinguda però no sap si 
tenen la certesa que prosperi i vol saber per a quin projecte. 

. Guisset replica que va estar estudiant el projecte quan era Regidor 
d’Urbanisme del govern anterior, hi ha un estudi on es vol ubicar aques

. Cusí ja ho sap, a l’Avda. Margarits en terrenys municipals
allà hi ha un projecte i l’Arquitecte municipal havia dissenyat un cos central per 
a la Residència i dos cossos laterals que serien les habitacions, si no recorda 

er a 40 persones que seria l’umbral de rendibilitat per a la inversió; 
la fase és molt inicial i s’ha de tirar endavant en base a un projecte, en aquella 
partida pressupostària del Pla d’Inversions de 130.000 € a participació 
ciutadana, que votarà si part dels diners es puguin destinar a tirar endavant la 
projecció futura de la residència de gent gran, evidentment amb una part a fons 
propis o via préstec però que interessa al poble que sigui els mínims possible 

pi de l’Ajuntament, i que es trobin altres vies de 
com Diputació o Generalitat; aquesta és la voluntat política. 

Continua el Sr. Guisset manifestant que per part del PSC a Catalunya ha 
demostrat que la voluntat és decidida i pel PDeCAT s’ha adherit a la petició, la 

Facebook, ell ara suposa que per part d’ERC també recolzarà el 
projecte i que els parlamentaris votin a favor d’aquesta esmena i que després el 

amb la major partida pressupostària possible el projecte, en aquell 
moment se sotmetrà a informació pública amb participació dels altres grups 
municipals per al major consens possible.  

el projecte bo és el de l’Av. Margarits i es descarta el 
projecte de residència a Can Marly. L’anterior govern no el presidit per ell, 
Sr. Vila hi havia presentat en Comissió Informativa un projecte per fer
vol saber si aquest es descarta totalment o un Pla B i si l’esmena no prospera i 
si hi ha Pla B per cercar fons, no tenim la certesa que això pugui prosperar, CiU 

nat suport a l’esmena del PSC a nivell de xarxes socials no en la pròpia 
esmena entrada pel PSC com a grup parlamentari, som Regidors amb més o 
menys contactes, lluitarem per a subvencions per al bé de Llançà, vol saber 

isset replica al Sr. Cusí ja sabrà que fer amb la voluntat política i els 
representants que té el seu grup en el Parlament. Sobre el projecte de Can 
Marly el Sr. Cusí sap perfectament que es va reunir amb el Director General de 
Patrimoni de la Generalitat, junt amb el Sr. Grande a Barcelona, que el projecte 

l’antic govern de CiU amb el problema del que ens demana
€ per any i mai seria patrimoni municipal. A part de pagar el 

de Residència com a tal a 
parlava de Can Marly però el Sr. 

regunta quin és el 
projecte clar d’una residència i com va lligat a l’esmena de si prospera o no 

. Vila sap com a antic Parlamentari una cosa és presentar 
. Cusí no sap com està la negociació amb 

el PSC en els pressupostos de la Generalitat si tiraran endavant; si l’esmena 
e cap a Llançà serà benvinguda però no sap si 

. Guisset replica que va estar estudiant el projecte quan era Regidor 
es vol ubicar aquesta 

. Cusí ja ho sap, a l’Avda. Margarits en terrenys municipals i 
quitecte municipal havia dissenyat un cos central per 

a la Residència i dos cossos laterals que serien les habitacions, si no recorda 
er a 40 persones que seria l’umbral de rendibilitat per a la inversió; 

ar endavant en base a un projecte, en aquella 
€ a participació 

dels diners es puguin destinar a tirar endavant la 
videntment amb una part a fons 

ls mínims possible 
altres vies de 

com Diputació o Generalitat; aquesta és la voluntat política. 
Continua el Sr. Guisset manifestant que per part del PSC a Catalunya ha 
demostrat que la voluntat és decidida i pel PDeCAT s’ha adherit a la petició, la 

que per part d’ERC també recolzarà el 
esmena i que després el 

l projecte, en aquell 
nformació pública amb participació dels altres grups 

. Margarits i es descarta el 
’anterior govern no el presidit per ell, el del 

Sr. Vila hi havia presentat en Comissió Informativa un projecte per fer-la allà, 
vol saber si aquest es descarta totalment o un Pla B i si l’esmena no prospera i 
si hi ha Pla B per cercar fons, no tenim la certesa que això pugui prosperar, CiU 

nat suport a l’esmena del PSC a nivell de xarxes socials no en la pròpia 
esmena entrada pel PSC com a grup parlamentari, som Regidors amb més o 
menys contactes, lluitarem per a subvencions per al bé de Llançà, vol saber 

isset replica al Sr. Cusí ja sabrà que fer amb la voluntat política i els 
bre el projecte de Can 

Marly el Sr. Cusí sap perfectament que es va reunir amb el Director General de 
. Grande a Barcelona, que el projecte 

s demanaven uns 
part de pagar el 
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lloguer, per un termini de 30 a 50 anys, fent núme
residències. Afegeix que la Direcció Gral. De Patrimoni depèn d’ERC dins la 
Conselleria d’Hisenda i evidentment no es poder desencallar, per part del 
govern actual es vol consensuar amb l’oposició, ell no es veu amb cor 
d’hipotecar el poble de Llançà amb una inversió d’aquesta magnitud
inacceptable; creuen que s’han de cercar altres ubicacions de residència per a 
la gent gran i res millor que en terreny 100 % municipal, a diferència de Can 
Marly que ja tenia el projecte i
projecte amb preus actualitzats a data d’avui seria estimatiu  entorn els 2 M
Tot això està estimat i s’ha de concretar, amb un projecte bàsic i un executiu 
que s’ha de tirar endavant i necessita de dota
pressupost municipal, el presentat avui, o via transferència de la Generalitat 
que estigui recollida en pressupostos i l’esmena.
 
El Sr. Cusí insisteix que demanava quin 
entén que si l’esmena arriba a bon port, es tira endavant el de l’Av. Antoni 
Margarits i es descarta Can Marly.
 
El Sr. Guisset diu que ho discutiran quan vulguin però invertir a Can Marly és 
insostenible per a Llançà, però que ha de consensuar
i posteriorment amb l’oposició, que han d’entendre que el més suportable per al 
pressupost de Llançà és tirar endavant el de l’Av. Margarits,
redactat se l’informarà del projecte i el disseny en què
participar com a cap de l’oposició.
 
 
Pregunta número 6: 
El Regidor portaveu del grup municipal d’ERC
següent Pregunta per tal sigui resposta per la regidoria pertinent, o en el seu 
cas per l’alcalde si correspon.
 
Ens poden informar dels horaris i dedicació dels regidors de govern?
 
L’Alcalde respon que ja es va informar en Ple
dedicació sencera de la Sra. Sílvia Barris, un 90% de dedicació del Sr. Joan C. 
Mora, i un 50% de la Sra. Sònia Sarol
l’oposició cobrarà per assistències. Sobre les hores que fa cadascú i com les 
fa, i seria la seva mateixa  pregunta que quan  CIU estava a l’oposició, que els 
Regidors més enllà de l’horari fan feines moltes hores i es de
representació en molt actes i hores del cap de setmana; repassant el ROM 
aprovat per tots i havia una petició d’ERC,  ja que en el ROM de l’any 1980, en 
l’apartat de dedicacions hi havia l’afegit “En aquest acord el Ple determinarà el 
número d’hores setmanals de presència efectiva a l’Ajuntament dels Regidors i 
Regidores amb règim de dedicació parcial”, allà era una obligació que 
s’especifiqués quin horaris feien els Regidors; el govern anterior amb ERC ho 
va treure i ara ho pregunta 
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un termini de 30 a 50 anys, fent números sortia a pagar 3 ó 4 
residències. Afegeix que la Direcció Gral. De Patrimoni depèn d’ERC dins la 
Conselleria d’Hisenda i evidentment no es poder desencallar, per part del 
govern actual es vol consensuar amb l’oposició, ell no es veu amb cor 

el poble de Llançà amb una inversió d’aquesta magnitud
inacceptable; creuen que s’han de cercar altres ubicacions de residència per a 
la gent gran i res millor que en terreny 100 % municipal, a diferència de Can 
Marly que ja tenia el projecte i creu que la inversió inicial d’1.600.000 
projecte amb preus actualitzats a data d’avui seria estimatiu  entorn els 2 M
Tot això està estimat i s’ha de concretar, amb un projecte bàsic i un executiu 
que s’ha de tirar endavant i necessita de dotació pressupostària, ja sigui via 
pressupost municipal, el presentat avui, o via transferència de la Generalitat 
que estigui recollida en pressupostos i l’esmena. 

El Sr. Cusí insisteix que demanava quin és el projecte que es vol tirar endavant, 
i l’esmena arriba a bon port, es tira endavant el de l’Av. Antoni 

Margarits i es descarta Can Marly. 

El Sr. Guisset diu que ho discutiran quan vulguin però invertir a Can Marly és 
insostenible per a Llançà, però que ha de consensuar-se amb l’equip de govern 
i posteriorment amb l’oposició, que han d’entendre que el més suportable per al 
pressupost de Llançà és tirar endavant el de l’Av. Margarits,

e l’informarà del projecte i el disseny en què el Sr. Cusí també pod
participar com a cap de l’oposició. 

El Regidor portaveu del grup municipal d’ERC-AM, Sr. Guillem Cusí, formula la 
Pregunta per tal sigui resposta per la regidoria pertinent, o en el seu 

cas per l’alcalde si correspon. 

poden informar dels horaris i dedicació dels regidors de govern?

ja es va informar en Ple del cartipàs. Hi
dedicació sencera de la Sra. Sílvia Barris, un 90% de dedicació del Sr. Joan C. 
Mora, i un 50% de la Sra. Sònia Sarola; la resta de Regidors com els de 
l’oposició cobrarà per assistències. Sobre les hores que fa cadascú i com les 
fa, i seria la seva mateixa  pregunta que quan  CIU estava a l’oposició, que els 
Regidors més enllà de l’horari fan feines moltes hores i es de
representació en molt actes i hores del cap de setmana; repassant el ROM 
aprovat per tots i havia una petició d’ERC,  ja que en el ROM de l’any 1980, en 
l’apartat de dedicacions hi havia l’afegit “En aquest acord el Ple determinarà el 

es setmanals de presència efectiva a l’Ajuntament dels Regidors i 
Regidores amb règim de dedicació parcial”, allà era una obligació que 
s’especifiqués quin horaris feien els Regidors; el govern anterior amb ERC ho 
va treure i ara ho pregunta ERC i li posa molt fàcil, li diu que no entén que si ho 

ros sortia a pagar 3 ó 4 
residències. Afegeix que la Direcció Gral. De Patrimoni depèn d’ERC dins la 
Conselleria d’Hisenda i evidentment no es poder desencallar, per part del 
govern actual es vol consensuar amb l’oposició, ell no es veu amb cor 

el poble de Llançà amb una inversió d’aquesta magnitud, li sembla 
inacceptable; creuen que s’han de cercar altres ubicacions de residència per a 
la gent gran i res millor que en terreny 100 % municipal, a diferència de Can 

creu que la inversió inicial d’1.600.000 € aquest 
projecte amb preus actualitzats a data d’avui seria estimatiu  entorn els 2 M€. 
Tot això està estimat i s’ha de concretar, amb un projecte bàsic i un executiu 

ció pressupostària, ja sigui via 
pressupost municipal, el presentat avui, o via transferència de la Generalitat 

el projecte que es vol tirar endavant, 
i l’esmena arriba a bon port, es tira endavant el de l’Av. Antoni 

El Sr. Guisset diu que ho discutiran quan vulguin però invertir a Can Marly és 
amb l’equip de govern 

i posteriorment amb l’oposició, que han d’entendre que el més suportable per al 
pressupost de Llançà és tirar endavant el de l’Av. Margarits, quan estigui 

el Sr. Cusí també podria 

AM, Sr. Guillem Cusí, formula la 
Pregunta per tal sigui resposta per la regidoria pertinent, o en el seu 

poden informar dels horaris i dedicació dels regidors de govern? 

. Hi havia una 
dedicació sencera de la Sra. Sílvia Barris, un 90% de dedicació del Sr. Joan C. 

a; la resta de Regidors com els de 
l’oposició cobrarà per assistències. Sobre les hores que fa cadascú i com les 
fa, i seria la seva mateixa  pregunta que quan  CIU estava a l’oposició, que els 
Regidors més enllà de l’horari fan feines moltes hores i es dediquen a 
representació en molt actes i hores del cap de setmana; repassant el ROM 
aprovat per tots i havia una petició d’ERC,  ja que en el ROM de l’any 1980, en 
l’apartat de dedicacions hi havia l’afegit “En aquest acord el Ple determinarà el 

es setmanals de presència efectiva a l’Ajuntament dels Regidors i 
Regidores amb règim de dedicació parcial”, allà era una obligació que 
s’especifiqués quin horaris feien els Regidors; el govern anterior amb ERC ho 

molt fàcil, li diu que no entén que si ho 
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varen treure no calia explicar
cal explicar-ho. 
 
El Sr. Cusí replica que es va treure perquè no hi ha d’haver unes hores 
determinades, cada Regidoria comporta un te
dedicacions majors com Turisme o menors com Medi Ambient; sense entrar si 
és així o no, volen saber per exemple en el web, que els 7 actuals al govern, si 
el ciutadà ha de demanar hores concertades, vol saber si els Regidors a 
de la dedicació, tenen un horari estipulat, tots sabem que en política les hores 
es fan diumenges, festius, Nadal i cap d’any si cal; vol saber la dedicació que té 
cada Regidor i quan se’ls pot trobar; el Sr. Vila a més d’Alcalde és president de 
Diputació i moltes hores no les pot dedicar a l’Ajuntament, cadascú té les seves 
feines com mestres o altres feines, ell sap que s’intentava combinar però uns o 
altres tenien horaris establerts, per exemple per parlar amb el Sr. Calsina se 
sabia que estava els dimarts i dijous i podia trobar
L’Alcalde indica que s’ha d’actualitzar ja que fa poc del Ple del cartipàs, i els 
horaris d’oficina per rebre atencions
consta. 
 
 
Registre d’Entrada núm.1228
 
El Sr. Claudio Grande, Regidor 
pregunta.  
 
Creuen que ser regidora d'Ensenyament de l'Ajuntament de Llançà i alhora 
mestra de l'Escola Pompeu Fabra del mateix municipi garanteix la seva 
imparcialitat i independència en la gestió de les seves tasques? és compatible? 
Al ser regidora d'Ensenyament i m
retribució pot percebre? Es respecta el principi d'incompatibilitat económica? 
 
L’Alcalde contesta que sobre la seva imparcialitat, queda més que demostrada, 
és una sort tenir una Regidora d’Ensenyament amb formació,
titulació per exercir el càrrec de Regidora d’Ensenyament; la retribució que 
percep ja es va explicar, és per assistències, està homologat i amb el dret com 
qualsevol Regidor que compatibilitza assistències amb la feina, i la darrera 
pregunta de compatibilitat, no n’hi ha cap d’incompatibilitat, com marca la Llei.
 
El Sr. Grande replica que no oblidem que la Directora és la seva cap o “jefa” 
dins del col.legi i pot ser difícil haver de discutir un tema quan la persona mitja 
hora després continua essent la teva cap, no dubta que farà bé la seva feina 
com a Regidora. 
L’Alcalde indica que li fa l’efecte que no hi haurà cap problema, les coses es 
poden parlar, i la Regidoria d’Ensenyament, com que el Sr. Grande
ostentat uns mesos, sap qu
la representació educativa, i no hi haurà cap problema en aquest sentit.
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varen treure no calia explicar-ho i ara que el ROM és aprovat per vostés, si que 

El Sr. Cusí replica que es va treure perquè no hi ha d’haver unes hores 
determinades, cada Regidoria comporta un temps major que altres, i unes 
dedicacions majors com Turisme o menors com Medi Ambient; sense entrar si 
és així o no, volen saber per exemple en el web, que els 7 actuals al govern, si 
el ciutadà ha de demanar hores concertades, vol saber si els Regidors a 
de la dedicació, tenen un horari estipulat, tots sabem que en política les hores 
es fan diumenges, festius, Nadal i cap d’any si cal; vol saber la dedicació que té 
cada Regidor i quan se’ls pot trobar; el Sr. Vila a més d’Alcalde és president de 

ació i moltes hores no les pot dedicar a l’Ajuntament, cadascú té les seves 
feines com mestres o altres feines, ell sap que s’intentava combinar però uns o 
altres tenien horaris establerts, per exemple per parlar amb el Sr. Calsina se 

dimarts i dijous i podia trobar-lo. 
L’Alcalde indica que s’ha d’actualitzar ja que fa poc del Ple del cartipàs, i els 
horaris d’oficina per rebre atencions, es publicarà en el web atès que encara no 

Registre d’Entrada núm.1228 

Grande, Regidor del Grup Municipal d'APL, presenta la segü

Creuen que ser regidora d'Ensenyament de l'Ajuntament de Llançà i alhora 
mestra de l'Escola Pompeu Fabra del mateix municipi garanteix la seva 
imparcialitat i independència en la gestió de les seves tasques? és compatible? 
Al ser regidora d'Ensenyament i mestra de l'administració pública quina 
retribució pot percebre? Es respecta el principi d'incompatibilitat económica? 

L’Alcalde contesta que sobre la seva imparcialitat, queda més que demostrada, 
Regidora d’Ensenyament amb formació, coneixements i 

titulació per exercir el càrrec de Regidora d’Ensenyament; la retribució que 
percep ja es va explicar, és per assistències, està homologat i amb el dret com 
qualsevol Regidor que compatibilitza assistències amb la feina, i la darrera 

ta de compatibilitat, no n’hi ha cap d’incompatibilitat, com marca la Llei.

El Sr. Grande replica que no oblidem que la Directora és la seva cap o “jefa” 
dins del col.legi i pot ser difícil haver de discutir un tema quan la persona mitja 

inua essent la teva cap, no dubta que farà bé la seva feina 

L’Alcalde indica que li fa l’efecte que no hi haurà cap problema, les coses es 
poden parlar, i la Regidoria d’Ensenyament, com que el Sr. Grande

uns mesos, sap que correspon  també a l’Institut, a la Llar d’Infants, a 
la representació educativa, i no hi haurà cap problema en aquest sentit.

ho i ara que el ROM és aprovat per vostés, si que 

El Sr. Cusí replica que es va treure perquè no hi ha d’haver unes hores 
mps major que altres, i unes 

dedicacions majors com Turisme o menors com Medi Ambient; sense entrar si 
és així o no, volen saber per exemple en el web, que els 7 actuals al govern, si 
el ciutadà ha de demanar hores concertades, vol saber si els Regidors a part 
de la dedicació, tenen un horari estipulat, tots sabem que en política les hores 
es fan diumenges, festius, Nadal i cap d’any si cal; vol saber la dedicació que té 
cada Regidor i quan se’ls pot trobar; el Sr. Vila a més d’Alcalde és president de 

ació i moltes hores no les pot dedicar a l’Ajuntament, cadascú té les seves 
feines com mestres o altres feines, ell sap que s’intentava combinar però uns o 
altres tenien horaris establerts, per exemple per parlar amb el Sr. Calsina se 

L’Alcalde indica que s’ha d’actualitzar ja que fa poc del Ple del cartipàs, i els 
, es publicarà en el web atès que encara no 

rup Municipal d'APL, presenta la següent 

Creuen que ser regidora d'Ensenyament de l'Ajuntament de Llançà i alhora 
mestra de l'Escola Pompeu Fabra del mateix municipi garanteix la seva 
imparcialitat i independència en la gestió de les seves tasques? és compatible? 

estra de l'administració pública quina 
retribució pot percebre? Es respecta el principi d'incompatibilitat económica?  

L’Alcalde contesta que sobre la seva imparcialitat, queda més que demostrada, 
coneixements i 

titulació per exercir el càrrec de Regidora d’Ensenyament; la retribució que 
percep ja es va explicar, és per assistències, està homologat i amb el dret com 
qualsevol Regidor que compatibilitza assistències amb la feina, i la darrera 

ta de compatibilitat, no n’hi ha cap d’incompatibilitat, com marca la Llei. 

El Sr. Grande replica que no oblidem que la Directora és la seva cap o “jefa” 
dins del col.legi i pot ser difícil haver de discutir un tema quan la persona mitja 

inua essent la teva cap, no dubta que farà bé la seva feina 

L’Alcalde indica que li fa l’efecte que no hi haurà cap problema, les coses es 
poden parlar, i la Regidoria d’Ensenyament, com que el Sr. Grande que l’ha 

e correspon  també a l’Institut, a la Llar d’Infants, a 
la representació educativa, i no hi haurà cap problema en aquest sentit. 
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Registre d’Entrada núm.1229
 
El Sr. Claudio Grande, Regidor del Grup Municipal d'APL, presenta la següent
pregunta: 
 
Ens poden explicar els motius pels quals no va haver
en l'acte de les pubilles i hereus de la Festa Major de St. Vicenç 2017? Per 
quines raons es va sobrepassar amb escreix l'aforament de 252 cadires? Qui 
controla l'accés i a quin
aspecte, a la Regidora de Cultura i/o a la seva coordinadora? 
 
L’Alcalde respon que en els temes dels aforaments hi ha 
entesa, la gent es basa per cadires que s’hi posen sinó que
capacitat d’evacuació, és a dir per les portes d’emergència; la casa de cultura 
té 252 cadires i evidentment en segons quins actes la gent s’assenta als 
laterals i fins i tot es posen cadires al darrere. Aquesta és una dada que consta 
en informe del tècnic municipal i la poden donar per bona, la Casa de Cultura 
amb totes les portes d’emergència i la capacitat que té perquè la gent surti 
podia arribar a tenir 324 persones, són 70 més de les cadires; en aquest acte 
en concret, si bé és cert que hi havia 
cadires estaven plenes s’atreveix a dir que no hi havia 400 persones. Sobre qui 
controla l’accés, hi ha un marge de més d’entrada de gent, s’intentarà ser curós 
i si pot haver-hi gent dreta i compleix que les 32
complir per la persona de la Casa de Cultura que tingui la potestat de poder 
prendre la decisió pertinent.
 
 
Registre d’Entrada núm.1237
 
El Sr. Claudio Grande, Regidor del Grup Municipal d'APL, presenta la següent
pregunta: 
 
En els actes de pagament de la Festa Major St. Vicenç 2017, els regidors de 
l'equip de govern i acompanyants van abonar les seves entrades? Quin número 
d'entrades es van vendre de l'obra de teatre Audiència I
Afegeix que l’Alcalde i acompanyant, la Reg
paguin entrada però la resta de Regidors haurien d’abonar
 
La Regidora Sra. Sònia Sarola 
a la Casa de Cultura com amb ticketea, s’han ingressat 9
ticketea, en total l’ingressat 
varen repartir entre els Regidors i només es varen fer servir 5 ó 6.
 
L’Alcalde afegeix, a partir de les manifestacions, que està d’acord, no es 
tornarà a fer perquè les entrades ja figuraven a disposició en el contracte, i es 
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Registre d’Entrada núm.1229 

El Sr. Claudio Grande, Regidor del Grup Municipal d'APL, presenta la següent

Ens poden explicar els motius pels quals no va haver-hi un control d'aforament 
en l'acte de les pubilles i hereus de la Festa Major de St. Vicenç 2017? Per 
quines raons es va sobrepassar amb escreix l'aforament de 252 cadires? Qui 
controla l'accés i a quina persona s'ha de demanar certa cura en aquest 
aspecte, a la Regidora de Cultura i/o a la seva coordinadora?  

que en els temes dels aforaments hi ha una 
entesa, la gent es basa per cadires que s’hi posen sinó que funciona pe

uació, és a dir per les portes d’emergència; la casa de cultura 
té 252 cadires i evidentment en segons quins actes la gent s’assenta als 
laterals i fins i tot es posen cadires al darrere. Aquesta és una dada que consta 

ècnic municipal i la poden donar per bona, la Casa de Cultura 
amb totes les portes d’emergència i la capacitat que té perquè la gent surti 
podia arribar a tenir 324 persones, són 70 més de les cadires; en aquest acte 
en concret, si bé és cert que hi havia gent dreta i als laterals, però no totes les 

s’atreveix a dir que no hi havia 400 persones. Sobre qui 
controla l’accés, hi ha un marge de més d’entrada de gent, s’intentarà ser curós 

hi gent dreta i compleix que les 324 persones, s’haurà de fer 
complir per la persona de la Casa de Cultura que tingui la potestat de poder 
prendre la decisió pertinent. 

Registre d’Entrada núm.1237 

El Sr. Claudio Grande, Regidor del Grup Municipal d'APL, presenta la següent

els actes de pagament de la Festa Major St. Vicenç 2017, els regidors de 
l'equip de govern i acompanyants van abonar les seves entrades? Quin número 
d'entrades es van vendre de l'obra de teatre Audiència Irreal?  
Afegeix que l’Alcalde i acompanyant, la Regidora de Cultura i acompanyant no 
paguin entrada però la resta de Regidors haurien d’abonar-la. 

La Regidora Sra. Sònia Sarola informa que es varen vendre 121 entrades
a la Casa de Cultura com amb ticketea, s’han ingressat 95 i falten les 26 

l’ingressat són 1.678 €; l’artista va donar 10 entrades
varen repartir entre els Regidors i només es varen fer servir 5 ó 6.

L’Alcalde afegeix, a partir de les manifestacions, que està d’acord, no es 
tornarà a fer perquè les entrades ja figuraven a disposició en el contracte, i es 

El Sr. Claudio Grande, Regidor del Grup Municipal d'APL, presenta la següent 

hi un control d'aforament 
en l'acte de les pubilles i hereus de la Festa Major de St. Vicenç 2017? Per 
quines raons es va sobrepassar amb escreix l'aforament de 252 cadires? Qui 

a persona s'ha de demanar certa cura en aquest 

una concepció mal 
funciona per la 

uació, és a dir per les portes d’emergència; la casa de cultura 
té 252 cadires i evidentment en segons quins actes la gent s’assenta als 
laterals i fins i tot es posen cadires al darrere. Aquesta és una dada que consta 

ècnic municipal i la poden donar per bona, la Casa de Cultura 
amb totes les portes d’emergència i la capacitat que té perquè la gent surti 
podia arribar a tenir 324 persones, són 70 més de les cadires; en aquest acte 

gent dreta i als laterals, però no totes les 
s’atreveix a dir que no hi havia 400 persones. Sobre qui 

controla l’accés, hi ha un marge de més d’entrada de gent, s’intentarà ser curós 
4 persones, s’haurà de fer 

complir per la persona de la Casa de Cultura que tingui la potestat de poder 

El Sr. Claudio Grande, Regidor del Grup Municipal d'APL, presenta la següent 

els actes de pagament de la Festa Major St. Vicenç 2017, els regidors de 
l'equip de govern i acompanyants van abonar les seves entrades? Quin número 

idora de Cultura i acompanyant no 

a que es varen vendre 121 entrades, tant 
5 i falten les 26 de 

va donar 10 entrades que es 
varen repartir entre els Regidors i només es varen fer servir 5 ó 6. 

L’Alcalde afegeix, a partir de les manifestacions, que està d’acord, no es 
tornarà a fer perquè les entrades ja figuraven a disposició en el contracte, i es 
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destinaran a altres fins, a partir d’ara l’Alcalde inclòs pagarà totes les 
actuacions que pugui hav
 
Registre d’Entrada núm.1236
 
El Sr. Claudio Grande, Regidor del Grup Municipal d'APL, presenta la següent
pregunta: 
 
Antecedents: Les persones menors de 16 anys tenen prohibida l'entrada a les 
Discoteques, sales de festa, sales de ball, bars musicals, sales de concert, 
cafès concert i cafès teatre, excepte quan es realitzin actuacions en directe i 
vagin acompanyats de pr
PREGUNTA: Com es va fer el control d'accés a menor als concerts de la Festa 
Major de St. Vicenç 2017? En futurs actes hi haurà alguna rnena de control 
previst? Quina responsabilitat assumirà l'Ajuntament si passés quelcom a un 
menor de 16 anys no acompanyat, en un acte organitzat per l'Ajuntament? 
 
Afegeix que sap que és difícil fer controls perquè en un poble i els nens han de 
sortir, és cert que si hi ha un problema amb un menor de 16 anys en un edifici 
municipal, es podria tenir ser
 
El  Regidor Sr. Juanjo Serrán informa que al ser festa major es va considerar 
que tothom podia entrar a la carpa, ja que es disposa del pla d’autoprotecció 
aprovat, i suficient control amb tanques de seguretat i amb servei preventiu 
sanitari, i es va parlar amb responsable de bar per prohibir la venda d’alcohol a 
menors, en tot cas, se seguirà el que marca la Llei de futur esdeveniments.
El Sr. Grande diu que hi havia nens de 13 anys, que no beuen dins el bar però 
ja van amb la beguda dins
El Sr. Serrán indica que es va controlar que no entressin amb bosses ni 
begudes alcohòliques. 
 
Registre d’Entrada núm.1234
 
El Sr. Claudio Grande, Regidor del Grup Municipal d'APL, presenta la següent
pregunta: 
 
Tenint en compte l'agenda del President de la Diputació, ens podrien confirmar 
quantes hores dedicarà l'Alcalde i el segon tinent d'Alcalde a l'ajuntament de 
Llançà ?  
Afegeix que saben que té una agenda complicada a la Diputació de Girona.
 
L’Alcalde respon que no és una excusa, la pregunta és obvia, també li fan a la 
Diputació però tothom sap que amb la legislatura actual un càrrec que 
comporta poder ser Regidor i Alcalde hi ha la compatibilita
comarcal o Diputat provincial, 
trobat alguna vegada, es compleix la Llei i és compatible. És cert que la 
dedicació de President no és la 
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destinaran a altres fins, a partir d’ara l’Alcalde inclòs pagarà totes les 
actuacions que pugui haver dins els recintes municipals. 

Registre d’Entrada núm.1236 

El Sr. Claudio Grande, Regidor del Grup Municipal d'APL, presenta la següent

Antecedents: Les persones menors de 16 anys tenen prohibida l'entrada a les 
Discoteques, sales de festa, sales de ball, bars musicals, sales de concert, 
cafès concert i cafès teatre, excepte quan es realitzin actuacions en directe i 
vagin acompanyats de progenitors o tutors.  
PREGUNTA: Com es va fer el control d'accés a menor als concerts de la Festa 
Major de St. Vicenç 2017? En futurs actes hi haurà alguna rnena de control 
previst? Quina responsabilitat assumirà l'Ajuntament si passés quelcom a un 

16 anys no acompanyat, en un acte organitzat per l'Ajuntament? 

Afegeix que sap que és difícil fer controls perquè en un poble i els nens han de 
sortir, és cert que si hi ha un problema amb un menor de 16 anys en un edifici 
municipal, es podria tenir seriosos problemes. 

El  Regidor Sr. Juanjo Serrán informa que al ser festa major es va considerar 
que tothom podia entrar a la carpa, ja que es disposa del pla d’autoprotecció 
aprovat, i suficient control amb tanques de seguretat i amb servei preventiu 

ari, i es va parlar amb responsable de bar per prohibir la venda d’alcohol a 
menors, en tot cas, se seguirà el que marca la Llei de futur esdeveniments.

diu que hi havia nens de 13 anys, que no beuen dins el bar però 
dins la bossa, és important controlar-los a l’entrada.

El Sr. Serrán indica que es va controlar que no entressin amb bosses ni 

Registre d’Entrada núm.1234 

El Sr. Claudio Grande, Regidor del Grup Municipal d'APL, presenta la següent

nt en compte l'agenda del President de la Diputació, ens podrien confirmar 
quantes hores dedicarà l'Alcalde i el segon tinent d'Alcalde a l'ajuntament de 

Afegeix que saben que té una agenda complicada a la Diputació de Girona.

lcalde respon que no és una excusa, la pregunta és obvia, també li fan a la 
Diputació però tothom sap que amb la legislatura actual un càrrec que 
comporta poder ser Regidor i Alcalde hi ha la compatibilitat per ser conseller 

t provincial, és una feina que algun dels presents s’hi ha 
trobat alguna vegada, es compleix la Llei i és compatible. És cert que la 
dedicació de President no és la mateix que de Diputat a la Diputació, i la 

destinaran a altres fins, a partir d’ara l’Alcalde inclòs pagarà totes les 

El Sr. Claudio Grande, Regidor del Grup Municipal d'APL, presenta la següent 

Antecedents: Les persones menors de 16 anys tenen prohibida l'entrada a les 
Discoteques, sales de festa, sales de ball, bars musicals, sales de concert, 
cafès concert i cafès teatre, excepte quan es realitzin actuacions en directe i 

PREGUNTA: Com es va fer el control d'accés a menor als concerts de la Festa 
Major de St. Vicenç 2017? En futurs actes hi haurà alguna rnena de control 
previst? Quina responsabilitat assumirà l'Ajuntament si passés quelcom a un 

16 anys no acompanyat, en un acte organitzat per l'Ajuntament?  

Afegeix que sap que és difícil fer controls perquè en un poble i els nens han de 
sortir, és cert que si hi ha un problema amb un menor de 16 anys en un edifici 

El  Regidor Sr. Juanjo Serrán informa que al ser festa major es va considerar 
que tothom podia entrar a la carpa, ja que es disposa del pla d’autoprotecció 
aprovat, i suficient control amb tanques de seguretat i amb servei preventiu 

ari, i es va parlar amb responsable de bar per prohibir la venda d’alcohol a 
menors, en tot cas, se seguirà el que marca la Llei de futur esdeveniments. 

diu que hi havia nens de 13 anys, que no beuen dins el bar però 
los a l’entrada. 

El Sr. Serrán indica que es va controlar que no entressin amb bosses ni 

El Sr. Claudio Grande, Regidor del Grup Municipal d'APL, presenta la següent 

nt en compte l'agenda del President de la Diputació, ens podrien confirmar 
quantes hores dedicarà l'Alcalde i el segon tinent d'Alcalde a l'ajuntament de 

Afegeix que saben que té una agenda complicada a la Diputació de Girona. 

lcalde respon que no és una excusa, la pregunta és obvia, també li fan a la 
Diputació però tothom sap que amb la legislatura actual un càrrec que 

t per ser conseller 
dels presents s’hi ha 

trobat alguna vegada, es compleix la Llei i és compatible. És cert que la 
Diputat a la Diputació, i la 
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dedicació d’un Alcalde no és la d’un Regidor
les hores que calgui amb el benentés que Llançà és la prioritat, i a mé
hores que calgui, està convençut que té un excel.l
complementarà la feina tant a Llançà com a la Diputació.
 
Registre d’Entrada núm.1233
 
El Sr. Claudio Grande, Regidor del Grup Municipal d'APL, presenta la següent
pregunta: 
 
En cas d'absència de l'Alcalde i del primer i segon tinent d'Alcalde, qui assumirà 
les seves funcions ?  
Afegeix que veient les agendes de President de Diputació i del 
Gabinet i que el Sr. Guisset viu a Barcelona, tot i que vingui quan cal, hi haurà 
moments que a Llançà no hi ha Alcalde.
 
L’Alcalde informa que la Llei permet que si no marxes a l’estranger, continues 
essent Alcalde; creu que la pregunta la form
d’Alcalde. Si li preocupa l’horari, ell ve cada dia, no totes les hores que potser 
venia l’anterior Alcalde però sí cada dia, es complementa molt amb els 1
Tinent d’Alcalde, amb aq
cas d’absència dels tres per no coordinar les agendes, ell pot fer un Decret 
delegant la responsabilitat de l’Alcalde a qualsevol 
govern, la Llei ho permet.
 
El Sr. Grande replica que l’horari d’atenció al públic
vol parlar amb l’Alcalde. 
Aquest li diu que està cada  dia aquí.
El Sr. Grande insisteix que l’agenda del President de la Diputació no ho diu.
L’Alcalde manifesta que ve cada matí a l’Ajuntament i que molta activitat és a 
partir del migdia. 
El Sr. Grande diu que
comença a les 10 del matí
L’Alcalde diu que ve a les 8, i normalment marxa a les 10
o avui mateix ha acompan
 
Registre d’Entrada núm.1232
 
El Sr. Claudio Grande, Regidor del Grup Municipal d'APL, presenta la següent
pregunta: 
 
Ens podrien detallar el cost total de la Festa de Sant Vicenç? 
 
El Sr. Grande indica que la retira 
 
Registre d’Entrada núm.1231
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dedicació d’un Alcalde no és la d’un Regidor. Pot manifestar que 
e calgui amb el benentés que Llançà és la prioritat, i a mé

hores que calgui, està convençut que té un excel.lent 
complementarà la feina tant a Llançà com a la Diputació. 

Registre d’Entrada núm.1233 

El Sr. Claudio Grande, Regidor del Grup Municipal d'APL, presenta la següent

En cas d'absència de l'Alcalde i del primer i segon tinent d'Alcalde, qui assumirà 

Afegeix que veient les agendes de President de Diputació i del 
Gabinet i que el Sr. Guisset viu a Barcelona, tot i que vingui quan cal, hi haurà 
moments que a Llançà no hi ha Alcalde. 

L’Alcalde informa que la Llei permet que si no marxes a l’estranger, continues 
essent Alcalde; creu que la pregunta la formula pels 2 nomenaments de Tinents 

i li preocupa l’horari, ell ve cada dia, no totes les hores que potser 
venia l’anterior Alcalde però sí cada dia, es complementa molt amb els 1
Tinent d’Alcalde, amb aquesta situació no hi ha d’haver problema, si hi ha un 
cas d’absència dels tres per no coordinar les agendes, ell pot fer un Decret 

sabilitat de l’Alcalde a qualsevol Regidor 
govern, la Llei ho permet. 

El Sr. Grande replica que l’horari d’atenció al públic és al matí, hi ha gent que 
 

Aquest li diu que està cada  dia aquí. 
El Sr. Grande insisteix que l’agenda del President de la Diputació no ho diu.
L’Alcalde manifesta que ve cada matí a l’Ajuntament i que molta activitat és a 

El Sr. Grande diu que li estranya ja que segons l’agenda
del matí i que hauria de marxar a les 9 de Llançà.

L’Alcalde diu que ve a les 8, i normalment marxa a les 10, altres dies més tard 
o avui mateix ha acompanyat el President Mas i no ha vingut. 

Registre d’Entrada núm.1232 

El Sr. Claudio Grande, Regidor del Grup Municipal d'APL, presenta la següent

Ens podrien detallar el cost total de la Festa de Sant Vicenç?  

El Sr. Grande indica que la retira perquè ja ha estat resposta anteriorment.

Registre d’Entrada núm.1231 

ue dedicarà totes 
e calgui amb el benentés que Llançà és la prioritat, i a més de les 

ent equip que li 

El Sr. Claudio Grande, Regidor del Grup Municipal d'APL, presenta la següent 

En cas d'absència de l'Alcalde i del primer i segon tinent d'Alcalde, qui assumirà 

Afegeix que veient les agendes de President de Diputació i del seu Cap de 
Gabinet i que el Sr. Guisset viu a Barcelona, tot i que vingui quan cal, hi haurà 

L’Alcalde informa que la Llei permet que si no marxes a l’estranger, continues 
ula pels 2 nomenaments de Tinents 

i li preocupa l’horari, ell ve cada dia, no totes les hores que potser 
venia l’anterior Alcalde però sí cada dia, es complementa molt amb els 1r i 2n 

problema, si hi ha un 
cas d’absència dels tres per no coordinar les agendes, ell pot fer un Decret 

Regidor de l’equip de 

, hi ha gent que 

El Sr. Grande insisteix que l’agenda del President de la Diputació no ho diu. 
L’Alcalde manifesta que ve cada matí a l’Ajuntament i que molta activitat és a 

segons l’agenda de President  
i que hauria de marxar a les 9 de Llançà. 

altres dies més tard 

El Sr. Claudio Grande, Regidor del Grup Municipal d'APL, presenta la següent 

perquè ja ha estat resposta anteriorment. 
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El Sr. Claudio Grande, Regidor del Grup Municipal d'APL, presenta la següent
pregunta: 
 
En data d'avui, 6 de febrer de 2017 s'ha publicat l'agenda d'activitats culturals 
del municipi? Si la resposta és negativa, desitjarí
publicada.  
 
El Sr. Grande manifesta que la retira perquè avui mateix ha sortit publicada.
 
 
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.
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El Sr. Claudio Grande, Regidor del Grup Municipal d'APL, presenta la següent

En data d'avui, 6 de febrer de 2017 s'ha publicat l'agenda d'activitats culturals 
resposta és negativa, desitjaríem saber quan sortirà 

El Sr. Grande manifesta que la retira perquè avui mateix ha sortit publicada.

I sense cap més altre assumpte a tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió a dos 
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. 

El Sr. Claudio Grande, Regidor del Grup Municipal d'APL, presenta la següent 

En data d'avui, 6 de febrer de 2017 s'ha publicat l'agenda d'activitats culturals 
em saber quan sortirà 

El Sr. Grande manifesta que la retira perquè avui mateix ha sortit publicada. 

ca la sessió a dos 
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 


