AJUNTAMENT DE LLANÇÀ

(ALT EMPORDÀ)

Exp.A110 01/2017
Ple extraordinari –Moció
Moció de Censura.
CF/jr

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
DATA 11-01-2017
Llançà, sent les dotze hores del dia onze de gener de dos mil disset, es reuneix
a la sala d'actes de la Casa Consistorial el Ple d'aquest Ajuntament,
Ajuntament format pels
Regidors Sr. Guillem Cusí i Batlle, Sr. Simon Calsina i Comorera,
Comorera Sra. Anna
Giralt i García, Sr. Francesc Guisset i Lagresa, Sra. Sílvia Barris
Barris i Roca, Sr.
Claudio Grande i Hernández,
Hernández Sr. Pere Vila i Fulcarà, Sr. Joan C. Mora i Torrent,
Sr. Juan José Serrán i Báez, Sra. Sònia Sarola i Vilà
Vilà i Sra. Sònia López i Mallol,
en sessió extraordinària, que ha estat legalment convocada en compliment de
l'establert en l'article 197.1.c) de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del
Règim Electoral General, amb un únic punt en l'ordre del dia:
«VOTACIÓ DE LA MOCIÓ DE CENSURA CONTRA L'ACTUAL
L'ACTUAL ALCALDE DE
L'AJUNTAMENT DE LLANÇÀ, SR. GUILLEM CUSÍ I BATLLE,
BATLLE, PRESENTADA
EN EL REGISTRE D’AQUESTA CORPORACIÓ, AMB DATA 27 DE
DESEMBRE DE 2016».
El Sr. Secretari informa que de
de conformitat amb l'article 197.1.d)
197.1.d de la Llei
Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, el Ple serà
presidit per una Mesa d'Edat
d'E
integrada pels regidors de major i menor edat,
presents en l'acte, exclosos l’Alcalde i el candidat a l’Alcaldia, actuant com a
secretari el de la Corporació.
Corporació
En conseqüència, la Mesa d’Edat queda formada pels següents senyors:
Sr. Claudio Grande
ande i Hernández, regidor de més edat.
Sr. Juan José Serrán i Báez, regidor de menor edat.
Actua com a Secretari,, el Sr. Carles Fita i Alegre, que ho és de la Corporació i
que dóna fe de l'acte.
S'inicia la sessió de conformitat amb el que es disposa en l'article 197.1.e)
197.1.e de la
Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, amb la
lectura per part dell Sr. Claudio
Cl
Grande, de la moció de censura del tenor literal
següent:
“Pere Vila i Fulcarà, Joan Carles Mora i Torrent,
Torrent Juan José Serrán i Báez,
Báez
Sònia Sarola i Vilà, Sònia López i Mallol , regidors
r
del grup municipal de CiU de
l’Ajuntament de LLançà; i Francesc Guisset i Lagresa i Sílvia Barris i Roca,
Regidors del PSC-CP,
CP, de l’Ajuntament de Llançà, quines dades personals
person
consten a l’Ajuntament de Llançà.
EXPOSEN
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Que el passat dijous, dia 15 de desembre de 2016, es va celebrar a la sala
d’actes de Plens de l’Ajuntament de Llançà, Ple extraordinari que contenia com
a únic punt de l’Ordre del dia : Aprovació de la qüestió
qüestió de confiança vinculada a
l’aprovació del pressupost de la Corporació de Llançà per a l’exercici 2017.
Que atès que l‘Alcaldia no va superar la qüestió de confiança d’acord amb allò
que preveu l’art. 197 bis de la vigent Llei Orgànica de Règim Electoral General,
G
ha manifestat la seva intenció de governar en minoria, amb quatre Regidors
electes (3 de la coalició d’ERC-ICV
d’ERC ICV i 1 d’APL) davant una oposició que sumaria
set Regidors electes (5 de CiU i 2 de PSC-CP),
PSC CP), aprovant-se,
aprovant
llevat la
presentació d’una Moció de censura amb la proposta d’un govern alternatiu, el
citat pressupost sotmès a la qüestió de confiança.
Que els aquí reunits han acordat la signatura d’un pacte de governabilitat de
l’Ajuntament de Llançà amb el ferm compromís
compromís de dotar el Consistori municipal
m
d’un govern equilibrat, estable i sòlid, liderat de forma coordinada, als efectes
de permetre una administració local eficaç i eficient, propera al ciutadà i a les
seves necessitats, a les seves institucions i associacions i, en particular, per tal
d’encarar
encarar els grans reptes d’inversió i acció de govern que el municipi de
Llançà precisa, especialment en matèria d’atenció a la gent gran, formació i
educació de la gent jove, promoció de la seva activitat econòmica i foment del
teixit associatiu com a instrument
instrument de cohesió social i intergeneracional.
Tanmateix els aquí reunits es postulen com un govern alternatiu de majoria, en
contraposició a l’actual, estimant que només un govern de majories pot ser
garantia vàlida, real i creïble d’un govern estable i sòlid.
Atesos els compromisos manifestats,
manifestats, els regidors signants en virtut d’allò
establert a l’art. 197 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim
Electoral General, acorden amb el present escrit proposar la MOCIÓ DE
CENSURA per la substitució de
de l’Alcalde actual , Sr. Guillem Cusí i Batlle, i, en
conseqüència, del govern actual.
Que tots ells es troben facultats a tal presentació per no haver esgotat aquest
dret segons allò establert a la citada legislació.
Que proposem com Alcalde-President
Alcalde
de l’Ajuntament de Llançà al Sr. Pere
Vila i Fulcarà, quina acceptació expressa consta al final del present escrit.
Que ho presentem davant del Secretari de la Corporació per tal que procedeixi
a verificar que s’ajusta a dret i així ho certifiqui.
Que aquest document, una vegada feta la diligència acreditativa, es presenta al
Registre General de l’Ajuntament per tal que tingui els efectes previstos a la
Llei.
Per tot això SOL.LICITEM
Es tingui per presentat aquest escrit i, en la seva virtut serveixi com a proposta
pr
de MOCIÓ DE CENSURA a l’Ajuntament de Llançà subscrita pels regidors que
dalt es relacionen i que sumen el número legal de majoria absoluta de la
Corporació municipal.
Signem a Llançà, a 27 de desembre de 2016.
Pere Vila i Fulcarà, Joan Carles Mora
Mor i Torrent, Juan José Serrán i Báez,
Báez
Sònia Sarola i Vilà, Sònia López i Mallol , Francesc Guisset i Lagresa i Sílvia
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Barris i Roca. Rúbriques.
Jo, Pere Vila i Fulcarà, ACCEPTO la proposta a candidat a l’Alcaldia que es
proposa en el present escrit. Rúbrica.
Rúb
DILIGÈNCIA:: Per fer constar que les signatures obrants en aquest document
són autèntiques, del que en dono fe en haver-se
haver se efectuat davant meu. Llançà,
27 de desembre de 2016. La Secretària acctal. Sílvia Tabernero i Jódar.
Rúbrica.”
Per part del Sr.. Grande es fa constar en aquest mateix moment, per poder
continuar amb la tramitació, que es mantenen els requisits exigits en l'article
197.1.a)
a) de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral
General.
Es concedeix la paraula al candidat a l'Alcaldia Sr. Pere Vila i Fulcarà.
Dóna les gràcies al President de Mesa, Sr. Secretari, Sr. Alcalde, Regidores i
Regidors i tots els que l’acompanyen dels diferents partits, la Coordinadora
General del seu partit, companys i excompanys d’Esquerra Republicana,
d’Iniciativa Per Catalunya i de tot l’ambient
l’ambient polític gironí i en especial a les
veïnes i veïns de Llançà per assistir al Ple.
Vol començar a parlar de l’Alcalde, Sr. Guillem Cusí, i dels Regidors perquè
creu que
ue és un acte just que ell avui,
avui atès que també va passar per una situació
semblant, no amb aquest transcendència de la Moció de Censura però en una
situació en què malgrat haver guanyat les eleccions del 2015 va ser impossible
teixir un pacte de govern,
govern i per la qual cosa es va trobar en una situació igual
que avui es pot trobar el Sr. Cusí. Li diu, ja no tant com a cap de l’oposició sinó
com a ciutadà, que si la Moció prospera i creu que la utilització verbal ha de ser
molt curosa, li donarà les gràcies pel que ha fet com a Alcalde de Llançà; això
avui pot semblar que sigui una fina ironia, no és el seu estil però és conscient,
perquè ha estat Alcalde 12 anys, que aquesta no és una feina senzilla, gens
agradable, té els seus moments de joia però també té la seva pressió i la seva
tensió acumulada. Això fa que en nom del seu grup li agraeix la feina que ha
fet, més enllà del tacticisme polític
p ític que creu que a hores d’ara ja no val la pena
fer més comentaris.
També és veritat que
e arribat aquest punt, ha de ser coherent amb el que
qualsevol partit que es presenta, fa i és intentar governar; després de més de
18 mesos a l’oposició, en la qual veien que la situació a Llançà no anava pel
camí desitjat, podien haver deixat que governessin
govern
en minoria,, però el
e seu grup
es va presentar
ntar per guanyar les eleccions, les varen guanyar i el seu objectiu
era manar; amb aquesta situació el grup de CiU no ha tingut cap més solució
que fer una Moció de censura i explica els motius. De ben segur la Moció de
censura mai no és una bona notícia i si dins l’ordenament jurídic i lleis
municipals hi hagués una altra possibilitat de ben segur haurien convocat noves
eleccions com tenen els Parlaments
Parlament i no els governs municipals, potser era el
camí idoni amb la crisi del govern. Al seu entendre la situació era insostenible,
no només per la percepció del seu grup, que podia ser endogàmica, sinó pel
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que han explicat els darrers dies a la premsa els partits que formaven el
govern, i explicat amb molta claredat que la situació interna no era la millor i per
poder governar un municipi com el nostre, entenen que la situació era
insostenible.
També, com ja va dir el dia de la qüestió
qüestió de confiança, manifesta que s’havia
de ser molt valent per part del PSC-CP
PSC
i abstenir-se
se malgrat que el
e Sr. Guisset
era Regidor d’Hisenda i va dir que no havia participat d’aquell pressupost.
pressupost Hi ha
diferents versions i avui
av
tindran temps d’aclarir-ho. A partir d’aquí,
d’aquí la
convocatòria de la qüestió de confiança ila pèrdua de la qüestió, derivava en 30
dies que tenien la
a possibilitat de fer una Moció de censura.. El
E seu grup va
considerar que hi havia els elements per fer-ho.
fer
L’expulsió
ó per part de l’Alcalde
dels Regidors socialistes ho va precipitar tot i ell no es cansa de dir que
segurament tots són culpables
culpables del que ha passat i no s’ha cansat de dir que per
tres vegades va
a intentar fer un pacte amb el PSC i les tres vegades se li va dir
que no. Ha
a repetit que 15 dies abans del Ple de pressupostos se li va dir que
no al Regidor Sr. Mora i a ell mateix en una reunió
re nió a Figueres. Tenien clar que
seria impossible
le teixir un pacte que va oferir al principi de la legislatura als 3
grups, atès que ells eren els guanyadors clars de les eleccions i encara a dia
d’avui se li ha de donar resposta
respos d’aquell oferiment.
Això fa que també per part seva tingui avui un punt de record del
el què va passar
el 13 de juny. Es van haver d’assabentar per la premsa que ells no tindrien el
govern. També
ambé vol recordar, ja que avui és un dia prou important per fer-ho,
fer
que el seu partit malgrat haver estat 36 anys al govern sempre han ofert la
possibilitat si més no mentre ell ha estat alcalde, de poder teixir pactes malgrat
tenir majories. La
a primera legislatura, a Llançà hi hagué amb el partit socialista i
amb el seu
eu partit encapçalat pel Sr. Josep M. Salvatella, per tant no és un pacte
nou fer-lo
lo amb el PSC ja que a inici de la dècada dels 80 ja hi havia un pacte
amb els socialistes; el 2007 també e va teixir un pacte amb ERC malgrat tenir
majoria, amb el Sr.. Josep
Josep Ortiz de Zárate i el Sr. Manel Tolsanas, malgrat la
situació econòmica de l’Ajuntament que era molt problemàtica, ell mai s’ha
cansat de recordar que fou una de les etapes més fructíferes dels acords
municipals i es féu molt bona feina. Afegeix que també va oferir a la cap de
llista d’IC per dues vegades poder entrar en el pacte, tot i tenir CiU la majoria i
també se li va dir que no. És evident que ells tenen
tene a sobre un estigma, uns
prejudicis que difícilment se’ls trauran de sobre,
sobre però no és menys cert,
cert que
malgrat tenir majories absolutes sempre han intentat que molts grups del
govern estigui amb CiU fent la feina.
Aquesta legislatura al principi,
pr
en un fet inusual, l’avui president de la Mesa els
va oferir també entrar al govern i ell va dir que sí, però en una negociació
interna del govern es va decidir que no;
no per
er tant la seva voluntat de poder
ajudar ha estat des del primer moment en primera línia, i també amb el pacte
pact
que s’ha teixit es demostra que no era una necessitat imperiosa de cadires sinó
també de treballar per al poble.
Amb tot això ara presenten
nten aquesta Moció de censura, que ve d’una qüestió de
confiança sobretot per la necessitat de tenir un govern fort, perquè Llançà no
pot tenir un govern de minories.
minories Llança amb 11 Regidors no pot tirar endavant
amb 4 Regidors, Llançà amb prop de 10 M€
M€ de pressupost i que excel.leix amb
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la capitalitat de la Mar d’Amunt, i com a poble turístic,
turístic ha de tenir un govern
molt fort. Éss per això que el poble necessita d’aquestes
d’aquestes eines. Tampoc no hi
havia gaires sortides. Ja
a li va dir al Sr.
Sr Cusí, que
ue la relació personal és correcta,
evidentment en allò polític cadascú té la seva versió i fa el que bonament pot,
però la relació és correcta.
correcta Amb això, i no ho va dir amb fina ironia,
iro
en el Ple
de pressupostos i en la qüestió de confiança,
confiança va dir-lili que tampoc va trucar-lo
trucar
per poder negociar-los ni amb la qüestió de confiança. Però
erò si li ha de ser
sincer tampoc no ho esperava. El Sr.. Vila diu que personalment té una bona
relació amb
b els dirigents d’Esquerra, en el seu moment li va oferir al Sr. Cusí fer
un pacte i encara no ha rebut resposta i 18 mesos després és evident que no
ho va fer, va agafar un altre camí que varen entendre perquè de la mateixa
manera que avui segurament és un
un dia difícil per al Sr. Cusí també ho va ser
per a ell el 13 de juny, allà creu que va estar a l’alçada i ho diu en nom de tot el
grup de CiU perquè no era senzill després de 36 anys marxar del govern.
També entenien i en una entrevista a la televisió dies
dies abans, el Sr. Guisset
també ho va manifestar, que si el grup de CiU no estava en majoria difícilment
estarien al govern; el que ha passat aquest 18 mesos, més enllà de la pressió
que diu el Sr. Cusí, han adoptat una postura d’oposició que no els ha estat
gens còmoda perquè no en sabien, han hagut d’aprendre i no han fet soroll
mediàtic; altra cosa és el poble, que parla, xerra, comenta, però això a la seva
etapa d’Alcalde també s’hi trobava i aquesta és la pressió afegida que tot
dirigent polític té i més l’Alcalde. El seu grup, malgrat algunes anotacions que
han fet a títol informatiu, no han utilitzat les xarxes, primer
er perquè no és el seu
tarannà però tampoc no creu que fos un camí correcte per poder arribar, i
finalment li diu que sabien que no arribarien
arribarien al govern aquesta legislatura,
legi
era
impossible,
sible, no hi havia cap dada que pogués versar cap a la possibilitat que
CiU tornés al govern. Però tot va canviar i a partir d’aquí s’obre una nova etapa
que ell vol recordar el percentatges de les eleccions de 2015,
2
fan una
radiografia fidedigna del que és el poble: el pacte de govern de tres partits
sumava el 53% de tota la gent que els va votar i CiU amb el 45,3%. Actualment
amb el pacte de govern CiU i PSC-CP,
PSC
els dos sumen 65% i la resta el 33%, el
que vol dirr que dos de cada tres llançanencs estan darrera de la votació amb
les sigles que ara encapçalaran el govern. Això és un fet i el seu grup entenia
que era una anomalia que amb un 45,3 per cent un partit no estigui a govern,
però 18 mesos més tard, ara és una
una nova etapa i així ho varen entendre.
Ara els tocarà explicar el pacte de govern en la línia que la ciutadania ha de
conèixer, a final d’any varen signar l’acord, presentar la Moció i explicar en roda
de premsa els eixos bàsics del pacte de govern, que també
també s’ha penjat a les
xarxes socials, no s’han amagat de res; és un pacte en què el més singular és
que en 30 mesos que queden alternaran l’Alcaldia,, durant 15 mesos ho serà ell
i els 15 mesos restants el Sr. Francesc Guisset. També és conscient que
qualsevol
evol decisió política que es pren té controvèrsia i aquesta no ha estat
senzilla, però ells ho han fet en el ben entès que és una legislatura diferent en
què han passat coses excepcionals i com a tal no tenien la necessitat
imperiosa de mirar pels càrrecs sinó per la feina. Saben que estaran en l’ull de
l’huracà, com sempre, i això no els fa ser ni més forts ni més febles, no els
preocupa sincerament; al final el que importa és el poble, faran seva feina
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conjuntament, els objectius comuns i han casat prou bé els dos programes
electorals per poder presentar un pacte de govern prou clar i contundent de les
línies bàsiques que volen explicar. Un pacte de govern que té a veure amb
infraestructures necessàries després de 10 anys de crisi, a Llançà i a la resta
del món, la qual cosa fa que ara amb unes expectatives i una situació que ja
varen deixar CiU i el govern l’ha mantingut econòmicament envejable i els
veïns i les veïnes de Llançà ho han de saber, perquè Llançà que havia arribat
al 120% d’endeutament actualment,
actua
tant al final de l’etapa CiU i l’actual ha estat
al llindar del 30 i escaig, han entès el missatge que en les finances avui en dia
s’ha de ser molt curós.
Vol concloure agraint al grup socialista i la seu cap de Llista Sr. Guisset i la
Regidora Sílvia Barris, que s’han entès ràpid malgrat que molts diuen que ja ho
tenien fet, ell assegura que no malgrat que ho va intentar moltes vegades, si
prospera la Moció ell li ha de dir, com al Sr. Cusí i al Sr. Grande, ells esperen
una relació fluïda malgrat les tensions que pugui haver; llançà està per sobre
de tot.
Acaba dient que avui és un dia important per a ell, vol manifestar que és la
darrera vegada que es presentarà
presentarà com a candidat de Cap de llista del seu
partit, després de 24-25
25 anys, agraeix a la persona que va confiar en ell Sr.
Josep M. Salvatella a tot el seu equip, tots els associats i militants de l’antiga
Convergència Democràtica, ha arribat un moment que
que no es torna a presentar
com a cap de llista, altra cosa és que ajudi el seu partit o col·labori;
col·labori ho diu avui
perquè hi ha gent que no s’ho creu, que forma part de la rumorologia històrica
del poble, això seran fets consumats, ho diu avui en què segurament
segurame tornarà a
ser Alcalde, que quedi molt més clar. Demana disculpes al poble de Llançà per
tot el que ha passat, tots els partit han intentat fer la feina el millor possible, no
han tramès la millor imatge com a població, espera que tot això es pugui
esmenar
nar entre tots. Agreix novament a l’Alcalde la seva feina i dedicació
dedi
al
poble. Moltes gràcies.
Segueix en l'ús de la paraula l’Alcalde Sr. Guillem Cusí i Batlle,, que realitza la
següent intervenció:
on dia a tothom. Regidors i regidores, llançanencs
cs i llançanenques
lla
i
Molt bon
públic assistent avui al Ple.
En primer lloc i degut que avui és el meu últim dia com alcalde d’aquesta
legislatura i parlant també en nom dels companys de govern, vull repassar la
política aplicada aquest any i mig amb que hem estat treballant junts.
Lògicament ens hem de remuntar com també ha fet el Sr.. Vila a maig del 15,
eleccions municipals,, vostès varen guanyar les eleccions d’acord, però cap
candidatura aquí present va obtenir
ir majoria absoluta, però que les tres
formacions que integràvem el fins fa poc govern estava manant,
manant sumàvem el
53% que eren més vots que la candidatura més votada el 45%.
Vàrem conformar aquell pacte amb l’objectiu de millorar Llançà, i millorar-lo
millorar en
termes d’eficàcia, de transparència, d’inversió i de proximitat als nostres veïns i
veïnes, entre d’altres dimensions.
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Val a dir però,, que tot i haver millorat raonablement en molts dels punts
esmentats, un any i mig no ha estat
es suficient per poder, no tan
an sols culminar el
nostre projecte, sinó que ni tant sols poder-lo
poder lo iniciar en alguns punts en què
volíem orientar a un canvi sistemàtic, funcional i estructural del Llançà que
s’havia concebut fins abans de la nostra entrada.
Retrocedint una mica, veníem
v
de 36 anys de majories absolutes de CiU, 36
anys en que sí que vàrem caure, i en diverses ocasions, en un forat negre. Per
això jo em pregunto:
Amb quina autoritat moral, no política, sinó moral, gosen vostès dur a terme
una acció com aquesta moció de censura?,
cen
36
6 anys de CiU i encara és hora
que vostès facin un mínim d’autocrítica. I encara, en infinites
tes ocasions, ens hem
hagut de sentir i vostès donant-nos
donant
lliçons
ons d’ètica quan encara és hora que es
posin davant del mirall.
Per cert Sr. Vila, per molt que ho repeteixi una moció de censura no és
quelcom normal i menys en les circumstancies en que s’ha produït. No dic que
no sigui lícit i que en els seus àmbits polítics vostè
vost tinguéss un especial ànim de
revenja contra ERC en particular, vostè sabrà. El que
que nosaltres hem intentat
evitar és que
ue Llançà fos cap cromo i s’intentés
s
utilitzar frívolament
volament com a
ostatge per negociacions polítiques ulteriors. Malauradament a altres llocs sí
que ho van pagar car, tot i que sembla
sembla que el temps els va recompensant.
recompe
En el
seu cas, poc ètic
tic recuperar la cadira d’aquesta manera.
I ara Sr. Guisset, vostè torna a col·locar
col·locar en el seu tro a aquells que sí que varen
dur llançà a un forat negre,
negre com he dit abans: El Llançà del 120%
d’endeutament, on qui manava, no era el Sr. Vila
Vila si no el Sr. Montoro.El
Montoro Llançà
de gairebé 10 anys d’inversió zero,, no degut a la crisi sinó per una mala gestió.
Ara vostès en el pacte ens vénen una inversió que no han estat capaços de fer
en 30 anys: centre de dia, biblioteca, museu d’art contemporani,
contempora
museu del
vent, Can Marli, rotondes que depenen de l’estat i no de vostès, sala
sal polivalent,
sala de vetlla, zona d’oci nocturna…
nocturna bé. Torna ell Llançà que no escoltava les
persones sinó els
ls interessos.
interessos
Sr. Guisset ja sabíem que no volia pactar amb nosaltres,
nosal
, en aquest cas els faig
un “avís a navegants” senyors de CiU:
CiU N’està segur que aquest pacte que han
signat ara arribarà a bon port?.
port? Li diré més, vostè s’ha llegit aquest pacte Sr.
Vila?. Amb perdó de l’expressió, quina baixa de pantalons. Els ressaltaré
només un punt del pacte que ha signat CiU i el partit socialista: L’Alcaldia,
l’Ajuntament i les seves regidories, les institucions públiques i béns
bé de titularitat
pública no poden ser utilitzats per fins partidistes i/o de reivindicació política (en
(e
particular, la lectura de manifestos, la col·locació d’estelades o altres banderes
no constitucionals). És a dir, el futur Alcalde
Alcalde i actual president de la Diputació
signa un contracte on se’l priva de llibertat d’expressió i a exercir qualsevol
acció, però
erò el més greu encara, que declara l’estelada bandera no
constitucional. Amb totes les vegades que durant aquest any i mig vostès han
arribat a frivolitzar, demanant que pengéssim l’estelada a l’Ajuntament i acusant
ac
la nostra incoherència,, quan l’únic que
e els hi exigíem era que hi votessin a
favor, en comptes d’abstenir-se,
d’abstenir
en definitiva, passant-s’ho
s’ho pipa... i ara signen
un document que demonitza l’estelada i que priva a l’Ajuntament de fer
qualsevol reivindicació política. Reivindicació
R
política,, com si es pogués
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despolititzar un Ajuntament. Aquí, Sr. Vila, a vostè que li agrada el futbol com a
mi... “per tota l’esquadra”.
I tornant a alguns punts del seu pacte, si,i, tal i com anuncien en el tercer punt
d’aquest, el que volen per Llançà és “una
“
administració
ació local eficaç i eficient,
propera al ciutadà i a les seves necessitats, a les seves institucions i
associacions, i en particular, per tal d’encarar els grans
gran reptes d’inversió i acció
de govern que el municipi de Llançà precisa, especialment, en matèria
d’atenció a la gent gran, formació i educació a gent jove, promoció de la seva
activitat econòmica i foment del teixit associatiu com a instrument de cohesió
social
ocial i intergeneracional”,
intergeneracional”, si fos això el que realment els preocupa pel poble, a
dia d’avui tindríem uns pressupostos aprovats.
En comptes d’això, vostès han optat per activar les seves agendes ocultes. Bé,
en el cas de Convergència i Unió, en parlar de la seva agenda oculta potser
m’hauria d’estalviar l’adjectiu, ja que des de l’inici de la legislatura fins avui, a
cada sessió plenària, a cada declaració, a cada compareixença pública i a cada
missatge, independentme
ndependentment del seu canal i del seu codi, han estat
es
una
declaració d’intencions que porten a pensar en l’idil·li que vostès, i
especialmentt el seu principal emissor,
emissor el Sr. Vila, han estat vivint les darreres
setmanes i particularment el dia d’avui.
Per fer memòria: primer
mer ple municipal. CiU presenta una
na moció demanant una
consulta popular per demanar si els llançanencs acceptem un pacte de govern
fet democràticament entre tres partits polítics. Vostès, que en la vida havien
parpellejat cada cop que durant la legislatura anterior els havíem demanat un
procés
rocés participatiu. Vostès van començar amb aquest cinisme i, així fins al dia
d’avui. Dels prop de 10 plens municipals que s’han fet aquesta legislatura,
vostès han presentat més de 250 preguntes. No les he revisat totes, però
m’atreviria a dir que prop de
de la meitat de les 250 que han presentat, les han
formulat basant-se
se en la rumorologia o en informacions de tercers, admetent
directament que ni tan sols les havien contrastat. I algunes fins i tot titllant al
govern de mentider, i altres barbaritats, sense ni tan sols haver contrastat la
informació i sense haver-nos
haver
deixat l’oportunitat ni de contestar. Per cert, més
de 250 preguntes... i ni un sol prec, ni una sola proposta, zero.
zero. Fins i tot ni una
sola al·legació als anteriors pressupostos ni a les Ordenances
ances fiscals, ni a les
actuals de 2017, tot i el seu vot contrari, això si. El seu grup, que després de 36
anys governant va passar a l’oposició
l’
i com he dit abans avui presenta una
moció de censura al·ludint al “compromís”, i no han fet ni una sola proposta
propo
constructiva al govern en aquest any i mig. Insisteixo: cinisme i, pel meu gust i
del meu grup municipal, poca ètica política.
En el cas del grup municipal dels socialistes, i haig de concretar
concretar en la figura del
seu portaveu,, crec que amb la cronologia dels fets haurà d’explicar-se
d’explicar
molt i
molt bé si vol desmentir que fins a dia d’avui no ha actuat amb una agenda
oculta. Celebro, per altra banda, que s’hagin afanyat a convocar una
compareixença informativa sobre aquesta moció de censura per aquest mateix
divendres. Durant aquest any i mig, hem trobat a faltar aquest tarannà,
tarannà cada
cop que volíem programar sessions informatives del govern a la gent del poble,
poble
vostè concretament, Sr. Guisset, s’hi oposava.
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S’haurà d’explicar molt i molt bé als seus votants, quan els digui que ha pactat
amb el partit polític a qui, en el seu
s programa electoral, acusaven d’abandonar
les infraestructures, de dividir el poble, de fer política de clientelisme, de
practicar la política de la mentida, de mediocritat i no tenir projecte
projecte de futur, de
prepotència, de política de victimisme, entre
entre moltes altres coses. Els recordo
que vostès en el seu eslògan
eslòg
feien una crida a la reacció i demonitzaven al
grup de Convergència i Unió.
U
Ara ens pot vendre l’excusa que amb Convergència i Unió
nió vostès han superat
supera
“discrepàncies històriques”,
històriques” cosa que celebro, i que han fet un pacte de govern
de tipus “reactiu”, com a resultat de la seva destitució del govern del qual vostè
i la Sra. Barris fins fa poc en formaven part. Però ha de desmentir que
qu després
de les mateixes eleccions vostè ja tenia la intenció de signar
signar un pacte de
govern amb CiU. No ho he dit jo, ho ha dit el senyor Vila diverses vegades,
podem tirar d’hemeroteca,
d’hemeroteca, o els mateixos motius de la seva destitució del
govern.
unt, segons vostè argumentava, els pressupostos no es van
En aquest punt,
elaborar consensuadament i no se’l va tenir en compte en la seva elaboració.
Però de ben segur algú li preguntarà: i llavors,
ors, si vostè era el regidor d’Hisenda,
d’H
on era o què feia, mentre es discutien
discutien i elaboraven els pressupostos? Qui els
va fer? Insisteixo, s’haurà d’explicar amb molta claredat.
També haurà de resoldre’ns un dubte. Vostè,
Vostè, Sr. Guisset, en el darrer Ple
P
extraordinari, en el que em vaig sotmetre a la qüestió de confiança, entre altres
coses va dir que m’havia fet Alcalde “tot i incomplir les normes del joc
democràtic”.. No sé que entén vostè per complir les normes del joc democràtic,
però si li sembla més democràticament
democràticament legítim ser vostè Alcalde,
A
que
representa l’única de les quatre forces
for
polítiques que va perdre vots, i em temo
que no pas pocs,, en comptes de jo mateix, o si li sembla que incomplir la seva
se
principal promesa electoral i el seu eslògan electoral, i el seu cartell electoral, i
la portada i contraportada del seu programa electoral,
el
és complir les normes del
joc democràtic, sincerament, s’haurà d’explicar molt, però que molt bé.
I deixi’m aclarir una cosa, destituir als membres del grup socialista del govern
per a mi no va ser cap decisió discrecional, i particularment en el cas de la Sra.
Barris va ser dolorosa
a i a contracor,
contracor, però no hi ha cap marge de maniobra per
impedir que un membre d’un govern que no vota favorablement als
pressupostos que l’han de permetre treballar i beneficiar al poble es mantingui
en les seves funcions.
ns. La decisió la van prendre vostès, no jo. En el seu cas,
senyor Guisset, quan una setmana abans ja m’havia
m’havia assegurat personalment i
en presència del Sr. Grande, que no tenia cap interès,
interès cap, en solucionar la
viabilitat del govern, ja m’havia quedat més que clar. Com també em va quedar
clar que, no seria per mi que els pressupostos municipals no es discutirien ni
votarien públicament en sessió plenària.
Vostès s’hauran d’explicar molt bé, i naturalment nosaltres també. Malgrat que
no ens hagin permès complir
complir ni la meitat d’una legislatura, tenim una acció de
govern de la qual en som responsables, i des d’aquest instant ens disposem a
defensar-la
la amb autocrítica, transparència i, sobretot, orgull. Vostès han cregut
que presentant aquesta moció de censura estan actuant en nom de l’interès
general, i malgrat que ni ens ho creiem, ni lògicament ho compartim, els
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seguirem amb una atenció mil·limètrica. Si hem de passar a l’oposició, ho
farem amb tota la serietat i responsabilitat que la situació actual requereix.
requere Això
vol dir que ens mantindrem amatents i implicats en tota la nova acció de govern
que es derivi de la seva gestió, tan críticament
crítica
com constructivament. Perquè
deixem l’ajuntament amb molts projectes en execució, molts projectes per
avaluar i molts projectes per encetar.
encetar. I no perdrem cap ocasió,
ocasió malgrat que
l’experiència em diu que no ens faran ni cas, per ser propositius, ni per
fiscalitzar-los.
los. I siguin conseqüents amb que estan presentant una moció de
censura, i a partir de demà tenen zero dies per estar a l’alçada.
Bé, en tot cas, no m‘agradaria acabar sense dirigir-me
dirigir
a tota la ciutadania de
Llançà dient que lamentem
amentem no poder culminar un projecte com el que vam
iniciar. No ens han deixat governar, n’hi ha que s’han
s’
estimat
at més aquesta
cadira. Però
erò malgrat els pesi, seguirem lluitant i lluitarem perquè siguin tots
vostès els qui, si volen, ens donin
in la confiança suficient per poder tornar estar
al govern de l’ajuntament de Llançà. No serà fàcil, ja que entenem que aquesta
moció de censura també voldrà
v
reeditar-se
se al 2019, però ho intentarem.
Per mi, haver estat l’Alcalde
lcalde de totes i tots vosaltres ha estat un dels majors
plaers i honors que es pot haver viscut. Moltes gràcies per haver-me
haver
donat
aquesta oportunitat, un any i mig que no podré oblidar mai. Gràcies.
Posteriorment,
ment, intervé el Portaveu del grup municipal PSC-CP
CP, Sr. Francesc
Guisset i Lagresa:
Bon dia a tothom, Regidors, Regidores, tot el públic assistent.
as
Des de la nostra formació política, com ja hem dit públicament, ens hem vist
obligats a presentar la Moció de censura, com ha manifestat el propi actual
Alcalde, per un exercici de responsabilitat política, especialment cap al poble de
Llançà. Tall com ha dit també el Sr. Pere Vila, Llançà necessita un govern fort i
estable, sòlid, especialment després del sotrac que ha suposat a la nostra
població en haver passat per una qüestió de confiança que es va perdre, per
l’actual
actual crisi de govern i conseqüent
conseqüent paralització de totes les Regidories. Ja vaig
dir en la meva anterior intervenció que el govern que presideix el Sr. Guillem
Cusí s’havia
havia convertit en un autèntic regne de taifes, cadascú feia el que volia
amb les seves Regidories, no hi havia un lideratge
lideratge clar i coordinat. Per aquests
motius, presentada la qüestió de confiança vinculada als pressupostos,
pressupostos es va
perdre per la manca d’un projecte. Encara que avui ens ha dit que hi havia
molts projectes, en tot cas haig de dir que en els pressupostos no hi havia cap
projecte d’Urbanisme en el que hi havia treballat. I que finalment com hem dit
ens veiem obligats a posar-ne
posar ne fi, presentant la present Moció de censura. Així
doncs amb l’aprovació de la present, el que proposem i el que presentem i
volem donar-lii pas és un nou govern alternatiu de majoria, és un govern nou
que sí és cert que havia estat editat, és de coalició no és de majoria absoluta,
format per un sol partit, per la qual cosa és un nou govern, sí que posa fi com
deia el nostre programa i així ho
ho vàrem aconseguir entre tots els llançanencs
de posar fi a 36 anys de majoria absoluta de CiU. També li ha agradat saber Sr.
Cusí que agraeix que hi ha hagut feina conjunta de l’equip de govern durant un
temps, gairebé un any, si bé després per aquestes discrepàncies
discrepàncies cada vegada
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més evidents, es traduïen en la inacció i paralització de les diferents regidories.
Li demano i li ha demanat al meu antecessor en la paraula, que vostès que
passaran a l’oposició ens donin la mateixa confiança i la mateixa oportunitat
oportun
que nosaltres
tres varem tenir quan es va editar el tripartit al començament de la
legislatura. Sincerament, per les seves paraules jo pensava que vostè tindria
una mica d’autocrítica però ja hem vist en la seva intervenció s’ha dedicat més
a dedicar unes al.lusions
usions personals tan al grup de CiU i al seu cap de llista com
a mi mateix. Ha
a qüestionat també la viabilitat d’aquest pacte de govern, que
nosaltres també varem firmar amb vostè i finalment ens ha donat zero dies de
confiança per estar a l’alçada
l’alç
i ha aprofitat la seva intervenció,
ntervenció, en comptes de
fer una mica d’autocrítica o parlar del que havia estat el seu
u govern o dels
motius pels quals ens ha portat aquest escenari un tant esperpèntic, ha
aprofitat per fer un acte de pre-campanya
pre campanya electoral. Ens pensàvem
pens
que el
format d’una Moció de censura era un altre. Era un govern alternatiu, nascut
contra la majoria absoluta de l’anterior legislatura; i l’actual serà un govern
alternatiu al que ha quedat en minoria a causa, repeteix, de la incapacitat de
qui el seu
eu dia es va postular com que podia liderar-lo
liderar lo de manera coordinada,
des del consens, que vostè sempre el va defensar, i no des de la imposició, un
govern sòlid i estable coordinant les diferents Regidories. L’acte de destitució,
destitució
que no va ser el motiu detonant
det
de tott però sí un dels fets que més van
exterioritzar la manera com la Sílvia i jo vivíem les nostres respectives
regidories, va ser la culminació del que ha estat la seva manera d’exercir el
lideratge d’aquest govern.
rn. I com vostè sap i devia recordar
recordar va ser generat des
del consens per tres formacions polítiques que li varen donar en el seu dia la
confiança. Jo ara Sr. Cusí no entraré a discutir, com es diu en dret és
impossible de provar, ja li he dit 50.000 vegades i públicament, ho repeteix ara i
ho ha dit el Sr. Vila, no hi havia cap pacte fet el juny de 2015, simplement hi
hagueren dues converses com vostès també les varen tenir, no hi havia teixit
cap pacte ni res; la nostra militància, la Sílvia Barris i jo li vàrem donar la
confiança perquè vostè
stè fos l’Alcalde,
l’Alcalde confiança que
e nosaltres entenem que s’ha
traït només per part seva. I és un govern de majories el que encetem, fruit del
consens i voluntat de dues formacions polítiques que hem estat capaces de
deixar que històricament havíem estat adversaris,
adversaris, hem sabut deixar les nostres
diferències per estar a l’alçada
l’
del que enss exigeix i ens demana el poble.
Entenem que és el moment d’aparcar
d’aparcar les nostres diferències i construir un
govern estable, per encarar els reptes i projectes
projectes i inversions que
imperiosament
ament necessita el nostre
nostr poble, és una acció coherent que no teníem,
una acció àgil, que no la teníem; decidida i eficaç que tampoc no les teníem,
per això el nostre grup instat per la militància va decidir tirar endavant aquesta
moció de censura.. També venim d’un endeutament d’un 120% per això tal com
ha reconegut fins i tot el Sr. Pere Vila, que s’ha situat al començament de la
nostra legislatura, en un 30-40%
30 40% que és el que vàrem arribar, va ser fruit com
vostè ha
a dit a inversions zero i una pujada
pujada de l’IBI que va fer que baixés
l’endeutament. Nosaltres respecte de les al.lusions que ens ha fet, no crec que
per la solemnitat de l’acte i el respecte que mereix el poble de Llançà,
Llançà no
entrarà a rebatre-les
les totes. Crec que el moment oportú de fer-ho
fer ho no és ni a les
xarxes socials ni al twitter sinó com ho farem aquest divendres a 2/4 de 9 a la
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Casa de Cultura i explicarem a tothom qui vulgui assistir, respondrem a les
preguntes i explicarem com ha anat tot, la inexistència de cap pacte, perquè no
es varen
ren fer les sessions informatives, que ja li dic que jo no m’hi
m’ vaig oposar
sinó que no estava d’acord amb el format i ho ha de reconèixer, com va anar el
tema de pressupostos, explicarem com en el pressupostos no hi havia cap
projecte en què jo havia treballat
treballat personalment i respecte a la regla
democràtica,, ja vostè ho ha explicat bé, i el Sr. Pere Vila: una de les regles
democràtiques principalss és que normalment ha de ser
s Alcalde qui guanya o té
la llista més votada, els altres, o anem a l’oposició o bé entrem en coalició amb
una llista menys votada que ha aconseguit la majoria relativa; no obstant això,
ja ho sap vostè, em va demanar confiança, a la darrera reunió que va donar
pas al govern del tripartit vostè va dir que es veia amb cor de tirar endavant,
endavan
faltava la meva confiança, si o no? Hi havia molts representants i jo li vaig dir
que d’acord, et veus capaç? Endavant i jo li vaig donar personalment
personalment la meva
confiança, i durant
ant un any i mig, m’ha tingut sempre al seu costat,
costat, he intervingut
totes les vegades
des que m’ha demanat assessorament i punt de vista, altra cosa
és que em fes cas i al final m’ha
m
menystingut i arraconat en les
l respectives
regidories, fins al punt
nt que el pressupost no recollia
recollia cap dels projecte ens els
que jo havia treballat. Per això, Sr. Cusí, li volem demanar que en comptes de
perdre el temps en difamacions que ha fet respecte a mi i la Sra. Sílvia Barris,
ens han dit de tot; no perdi el temps a les xarxes socials i si hagués utilitzat la
meitat de temps per arribar a un consens amb nosaltres potser no ens
trobaríem en una situació com aquesta. Vostè ho ha reconegut.
reconegut. Una
U setmana
abans, davant el Sr. Grande, li vaig dir que no estava d’acord amb el
pressupost i que ens abstindríem i vostè va dir que en tot cas, ajornaria o
posposaria el Ple. Cosa que no va fer, va tirar endavant, sense dir-nos
dir
ho ni al
Sr. Grande, Sra. Barris ni a mi. Ens vàrem assabentar quan la Sra. Barris va
anar a l’Ajuntament i va veure que ho va tirar endavant, va voler imposar el
pressupost tot i que dos Regidor dels seu pacte de govern no li votarien a favor.
favor
I el dia següent, tenint el termini per convocar la qüestió de confiança va
emparar-se
se en el mínim temps legal establert de 48 h per convocar la qüestió
de confiança que sabia perfectament que no guanyaria perquè no tenia la
confiança dels Regidors socialistes. No prou content amb això i dient que no hi
havia voluntat política de tirar
ti ar endavant el govern va i ens destitueix
fulminantment a la Sra. Barris i a mi, En comptes de parlar amb nosaltres, ens
e
dedica
ca tota una seria de bertranades i tonteries vàries a la premsa, sense ni tan
sols contrastar-ho amb nosaltres. Totes aquestes qüestions les contestarem en
la compareixença i que convida a tothom perquè facin les preguntes que
creguin oportunes.
Nosaltres, a la vista d’aquesta paralització de les Regidories, de tota l’acció de
govern, tal i com varem dir en el nostre programa electoral, vam dir que ja n’hi
havia prou, perquè no vèiem
vè
en l’acció de govern i plasmat en els pressupostos
uns projectes. Hii vèiem una manca d’actitud, de respecte al ciutadà, que no
hem d’oblidar mai que nosaltres som uns
uns servidors públics, i també vèiem
vè
en
les disputes i la manca d’acció de govern, una falta de bona predisposició per
intentar solucionar els problemes més preocupants de la gent, nosaltres som la
primera administració pública més propera al ciutadà.
ciutadà. Com ja li he dit, tampoc
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seguirem a la demagògia barata ni a la tirania de l’estàs a mi o estàs contra mi,
sinó et desmarques seràs humiliat al lapidari de l’escarni
l’escarni públic, tal com ens
hem vist sotmesos la Sra. Sílvia Barris i jo, amb desqualificacions absurdes i
falses que tanmateix mai podran ser provades perquè no són veritat però que
egoistament només han tractat de tapar mediàticament una manca absoluta
d’autoconfiança,
toconfiança, per liderar un ajuntament,
ajuntament buscant rèdit polític, intentant
passar ara com a màrtir quan ha estat l’únic responsable de la seva pròpia
autocensura i del fracàs d’aquest govern per manca de voluntat política que és
el que vostè sempre menyspreava.
menyspreava. Fixi’s que en poc menys de 2 paràgrafs o
tres, he fet un resum del decàleg del nostre programa electoral, que volíem
posar fi a governs com aquest i com deia l’eslogan electoral: Ja n’hi ha prou
d’aquest color.
En definitiva amb l’aprovació de la Moció de censura posem fi a un govern
manifestament inoperatiu, que fins i tot ha estat autoqualificat pel propi alcalde,
sotmès a la Moció de censura, com a insostenible, incapaç de generar el
consens necessari ni tan sols per a l’aprovació d’un pressupost municipal.
mun
Donem pas un govern alternatiu de majoria que ha de ser i serà garantia per
emprendre les accions polítiques que el poble necessita
necessita de manera ja molt
urgent.
Intervé el Portaveu del grup municipal APL , Sr. Claudio Grande i Hernández :
Seré breu, voldria donar les gràcies a tota la gent que l’han ajudat a la feina del
dia a dia i dir-lili a tothom que continuarem treballant pel que creiem que hauria
de ser Llançà, creiem que al menys per la nostra part estàvem fent una bona
feina i preferim
m passar a l’opsició perquè són els llançanencs qui han
ha de dir els
que volen que faci aquesta feina; si vàrem entrar a formar part d’aquest pacte
amb ERC i PSC era per creure que Llançà necessitava una altra manera de fer
les coses i no volem tornar en l’anterior
l’anterior sistema; som conscients que no era el
que volen els nostres votants.
votants Jo
o avui no entraré a valorar el que ha passat
aquí encara que no estigui d’acord, i només vol dir al Sr. Guisset, com a crítica
constructiva, que en el programa que heu presentat
presentat parleu de la pista de
paddle, parleu del bar
ar del camp de futbol, la ràdio;
ràdio per aclarir que fessis una
petita esmena i posessis que és continuar la feina de l’anterior Regidor,
Regidor perquè
és una feina que jo havia començat i estava en el nostre programa. Rés
R mes.
Moltes gràcies
Finalitzades
inalitzades les intervencions i atès que el desenvolupament de la present
sessió plenària està clarament determinat
determina en l'article 197.1.e)) de la Llei 5/1985,
de 19 de juny, del Règim Electoral General, es procedeix per la Mesa d'edat,
sense dilació, a sotmetre a votació la moció de censura.
Efectuada la votació per les Regidores i els Regidors i un cop realitzat
l´escrutini, dóna el següent resultat:
Vots emesos: ...............................................11
Vots a favor de la Moció
ió ............................... 7
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Vots en contra de la Moció ........................... 4
Abstencions ............................................. 0
Han votat a favor els següents Regidors i Regidores: Sr. Pere Vila i Fulcarà,
Fulcarà Sr.
Joan Carles Mora i Torrent, Sr. Juan José Serrán i Báez, Sra. Sònia Sarola i
Vila, Sra. Sònia López i Mallol, Sr. Francesc Guisset i Lagresa i Sra. Sílvia
Barris i Roca.
Han votat en contra els següents Regidors i Regidora: Sr. Guillem Cusí i Batlle,
Sr. Simon Calsina i Comorera, Sra. Anna Giralt i García, Sr. Claudio Grande i
Hernández.
A la vista del resultat de la votació, prospera la moció de censura contra
l'Alcalde Sr. Guillem Cusí i Batlle,
Batlle per 7 vots, que constitueixen la majoria
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, per tant queda
proclamat Alcalde el candidat inclòs en la moció de censura Sr. Pere Vila i
Fulcarà.
Acte seguit, i de conformitat amb el que disposa l´article
l´art
18 del Reial Decret
legislatiu 781/1986, abans d’iniciar
d’iniciar l’exercici de les seves funcions, l’Alcalde
haurà de jurar o prometre el càrrec davant el Ple de l’Ajuntament.
En conseqüència per part de la Mesa d´Edat, el Sr. Claudio Grande, formula al
Sr. Pere Vila i Fulcarà la següent pregunta:
JUREU O PROMETEU PER LA VOSTRA CONSCIENCIA I HONOR COMPLIR
FIDELMENT LES OBLIGACIONS DEL CÀRREC D´ALCALDE DE LLANÇÀ
AMB LLEIALTAT AL REI, GUARDAR I FER GUARDAR LA CONSTITUCIÓ
COM A NORMA FONAMENTAL DE L´ESTAT, I L´ESTATUT D´AUTONOMIA
DE CATALUNYA?
•

Respon el Sr. Pere Vila i Fulcarà: “ Per imperatiu legal, ho prometo”.

A continuació el President de la Mesa fa lliurament de la vara d’Alcalde
d’
al Sr.
Pere Vila i Fulcarà, i declara dissolta la Mesa d´Edat.
El Sr. Pere Vila i Fulcarà, pren possessió del càrrec d’Alcalde de l’Ajuntament
de Llançà, i manifesta que agraeix al seu grup i al grup de PSC-CP
PSC CP la confiança
que li han dipositat, i al públic per acompanyar-los.
acompanyar
Malgrat el to, la política i la
la situació és prou tensa, avui és un dia difícil i creu
que s’havien d’explicar les coses com s’ha fet per part de cadascú.
cadascú Ell
assumeix la responsabilitat, amb honorabilitat i amb tota la importància i
transcendència del càrrec que juntament amb els dos grups intentaran portar a
bon port.
e els han acompanyat en un dia diferent, especial però vol
Agraeix a tots els que
ser corresponsable de la confiança dipositada, i reitera l’agraïment als Regidors
i l’Alcalde sortint que han assumit la feina difícil i també afrontant aquests nous
reptes que els tocarà. Moltes gràcies a tothom, visca Llançà i s’aixeca la sessió.
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I no havent-hi
hi més assumptes que tractar i acomplert l'objecte de l'acte,
l'Alcalde-President ha aixecat
aixeca la sessió essent les tretze hores, de la qual cosa
com a Secretari estenc la present acta i en dono fe.

