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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE LLANÇÀ DE
DATA 1-08-2016
A la Casa Consistorial de Llançà, essent les vint hores del dia u d’agost de dos mil
setze, es reuneix l’Ajuntament Ple, en primera convocatòria, a l´objecte de celebrar
sessió pública ordinària.
Sota la presidència de l’Alcalde, Sr. Guillem Cusí i Batlle, assisteixen els regidors i les
regidores que a continuació s´indiquen:
Sr. Simon Calsina i Comorera, Sra. Anna Giralt i García, Sr. Francesc Guisset i
Lagresa, Sra. Sílvia Barris i Roca, Sr. Claudio Grande i Hernández, Sr. Pere Vila i
Fulcarà, Sr. Joan C. Mora i Torrent, Sr. Juan José Serrán i Báez, Sra. Sònia Sarola i
Vilà.
Excusa la seva absència la Sra. Sònia López i Mallol.
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 a conèixer els assumptes inclosos en
l’ordre del dia:
1.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior, de data 6 de juny de 2016.
L’Alcalde demana si es pot aprovar l’acta de la sessió anterior, de data 6 de juny de
2016, que ha estat repartida amb anterioritat junt amb la convocatòria.
Per unanimitat s’aprova l’acta de l’anterior Ple ordinari de data 6 de juny, sense
esmenes.
2.- Donar compte de la gestió dels òrgans de govern municipal.
L’Alcalde informa de la signatura del Conveni amb la Parròquia de Sant Vicenç, per a la
realització d’actes musicals i culturals a l’església; del conveni signat amb la Confraria
de Pescadors del Port de Llançà per a la celebració conjunta de les Festes de la Mare
de Déu del Carme, i conveni signat per a 3 estudiants que realitzen pràctiques a l’Àrea
de Turisme.
Així mateix informa de les dotze contractacions de la temporada d’estiu, de les quals 7
informadors turístics, 3 de brigada d’obra i neteja, i una monitora ajudant de piscina i
una auxiliar de la Llar d’Infants, per cobrir el servei atesa la demanda actual.

3.- Aprovació del compte general del pressupost de l’exercici 2015.

El Regidor de l’Àrea, Sr. Francesc Guisset, llegeix el text del dictamen.
Intervé el Sr. Pere Vila, del grup municipal de CiU, manifestant l’abstenció del grup ja
que varen participar en el compte durant mig any. A partir de l’1 de juliol de l’any passat
ha estat gestionat per l’actual govern.
Amb sis vots a favor, dels grups municipals ERC-AM, PSC-CP i APL; i quatre
abstencions, del grup municipal de CiU, s’aprova:
En data 19 de juny d’enguany, el senyor Guillem Cusí i Batlle, Alcalde-President
d’aquesta Corporació ha dictat providència en referència que s’informi per part de la
Intervenció i que es formi el Compte General de 2015 i que la Secretaria emeti informe
sobre la legislació i procediment aplicable; així com que el Compte General se sotmeti
a informe de la Comissió Especial de Comptes.
S’ha emès informe favorable de la Secretaria i d’Intervenció sobre el contingut i forma
del Compte General per a l’exercici 2015, d’acord amb el que preveu el Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals.
En data 17 de juny d’enguany, es reuneix la Comissió Especial de Comptes per
l’examen del Compte General del Pressupost d’aquesta Entitat, corresponent a
l’exercici econòmic de 2015, en compliment del que disposa l’article 116 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i en l’article 212 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; així com que ha quedat justificat complidament, i
que està format pels documents següents:
-

Compte anual de l’Ajuntament format pel balanç, el compte de resultat econòmic
patrimonial, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxes d’efectiu, l’estat
de la liquidació del Pressupost i la memòria.
Compte anual del Casal del Pensionista format pel balanç, el compte de resultat
econòmic patrimonial, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxes
d’efectiu, l’estat de la liquidació del Pressupost i la memòria.
Compte anual del Museu de l’Aquarel.la format pel balanç, el compte de resultat
econòmic patrimonial, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxes
d’efectiu, l’estat de la liquidació del Pressupost i la memòria.
Compte anual del Patronat d’Esports format pel balanç, el compte de resultat
econòmic patrimonial, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxes
d’efectiu, l’estat de la liquidació del Pressupost i la memòria.
Les existències a tresoreria a 31 de desembre de 2015.
Certificats dels saldos de tots els comptes a data 31 de desembre de 2015.

Atès que el Compte General es va exposar al públic per a informació pública,
mitjançant publicació al BOP de Girona de data 21 de juny de 2016; i transcorregut el
termini d’exposició i reclamacions, no s’ha presentat cap al.legació.
Tenint en compte els fonaments de fet i de dret, així com la documentació obrant en
l’expedient, aquest Ple de l’Ajuntament

ACORDA:
Primer.- Aprovar el Compte General de l’exercici 2015, que ha quedat complidament
justificat, i que està format pels documents següents:
- Compte anual de l’Ajuntament format pel balanç, el compte de resultat econòmic
patrimonial, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxes d’efectiu, l’estat
de la liquidació del Pressupost i la memòria.
- Compte anual del Casal del Pensionista format pel balanç, el compte de resultat
econòmic patrimonial, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxes
d’efectiu, l’estat de la liquidació del Pressupost i la memòria.
- Compte anual del Museu de l’Aquarel.la format pel balanç, el compte de resultat
econòmic patrimonial, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxes
d’efectiu, l’estat de la liquidació del Pressupost i la memòria.
- Compte anual del Patronat d’Esports format pel balanç, el compte de resultat
econòmic patrimonial, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxes
d’efectiu, l’estat de la liquidació del Pressupost i la memòria.
- Les existències a tresoreria a 31 de desembre de 2015.
- Certificats dels saldos de tots els comptes a data 31 de desembre de 2015.
Segon.- Rendir el Compte General que s’aprova i tota la documentació que l’integra a
la fiscalització de la Sindicatura de Comptes, tal i com estableix l’article 212.3 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.
4.- Modificació de l’Ordenança municipal sobre tinença d’animals domèstics a
Llançà.
La Regidora de l’Àrea, Sra. Anna Giralt, llegeix el text del dictamen
Fa ús de la paraula el Sr. Pere Vila, del grup municipal de CiU, indicant la seva
abstenció.
Amb sis vots a favor, dels grups municipals ERC-AM, PSC-CP i APL; i quatre
abstencions, del grup municipal de CiU, s’aprova:
La creixent demanda per part dels propietaris d’animals de companyia de disposar
d’una platja per poder-hi accedir amb gossos, s’ha de considerar una necessitat que
convé canalitzar amb els mitjans més adequats possibles.
L’ús de les platges per part d’animals ha de regular-se de manera que preservi en tot
moment la deguda seguretat, salubritat i higiene de la platja, i el faci compatible amb
l’ús general comú de la resta d’ usuaris.
Per això, s’ha redactat una proposta de Modificació de l’Ordenança de Tinença
d’Animals en el municipi de Llançà, amb subjecció a les disposicions legals vigents amb
la matèria, per tal d’autoritzar la circulació i estada de gossos, en determinades platges,

o parts d’elles degudament acotades, amb adopció de les mesures necessàries per
preservar en tot moment la seguretat, salubritat i higiene de la platja i de la resta d’
usuaris.
Per tot això el Ple de l’Ajuntament acorda:
Primer.- APROVAR inicialment l’Ordenança municipal reguladora de la Tinença
d’animals, que incorpora les modificacions esmentades, segons el text que figura en
l’expedient.
Segon.- SOTMETRE a informació pública l’expedient i el text de l’ordenança, per un
termini mínim de trenta dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la
Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de
comunicació escrita diària i en el taulell d’anuncis de la Corporació, perquè aquests
puguin examinar l’expedient i formular les reclamacions i suggeriments que estimin
pertinents. De no presentar-se reclamacions o suggeriments en l’esmentat termini, es
considerarà aprovat definitivament sense necessitat d’acord exprés pel Ple.
Tercer. FACULTAR al Sr. Alcalde-President per subscriure i firmar tota classe de
documents relacionats amb aquest assumpte.
Quart. Un cop aprovat definitivament, el seu text es publicarà íntegrament en el Butlletí
Oficial de la Província de Girona, al tauler d’anuncis i al web municipal i s’anunciarà en
el DOGC la referència del BOP en què s’hagi publicat íntegrament, es trametrà còpia a
l’Administració de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya.
5.- Assumptes urgents.
No se’n presenten.
6.- Precs i preguntes.
Registre d’Entrada núm.8124
El Sr. Joan Carles Mora, Regidor del grup municipal de CiU, llegeix la següent pregunta
per tal que sigui resposta en el Ple de l’Ajuntament per la regidoria competent, o en el
seu cas, per l’alcalde del municipi:
Ens poden informar per quin motiu hi ha algunes zones del municipi que queden
totalment a les fosques a la nit?
Respon l’Alcalde que no té coneixement de cap punt fosc en aquest moment, si hi ha
hagut alguna avaria o anomalia en el sistema d’enllumenat públic fora d'alguna
incidència o avaries puntuals i comunes, les quals se solucionen amb la major
brevetat possible, no tenim coneixement de cap punt fosc.
El Sr. Mora indica que varis veïns s’han queixat 0especialment de la zona de Grifeu.
L’enllumenat és precari i manca constància de llum i l’altra, darrerament al Port on va
haver apagada d’una hora i en plena hora d’activitat.

L’Alcalde diu que en el cas de Grifeu sí que els han manifestat que algun fanal ha
deixat de funcionar i es repara quan se’ls informa de la incidència i s’hi fa anar el tècnic
i la Brigada per solucionar-ho.
En tot cas, diu que els agradaria que informessin amb detall de la denúncia que
realitzen per poder-ho solucionar, que si es refereixen a les pujades i baixades de
tensió que van ocórrer fa dos dimecres, prèvies a l'apagada general del dissabte dia
23, venien derivades del mateix transformador de l’aparcament del c/ Rafael Estela,
que també s'intentà solucionar al més aviat possible. Es va exigir als tècnics d’Endesa
que era un problema molt greu que no es podia demorar, fou el 23 de juliol en ple estiu,
el poble viu del turisme i no es podia tenir aquesta apagada, es va fer un “empalme” per
l’endemà reparar amb fluïdesa l’avaria; el dilluns següent a les 6 del matí, per ser una
hora de menys consum i cap usuari o mínim número es veiés afectat, es varen reparar
les peces perquè en mitja hora aproximadament se solucionés.
El Sr. Mora demana si no es tenia constància, ara ha dit que sí, a Grifeu els varen
avisar.
L’Alcalde replica que són els veïns que avisen quan l’enllumenat no funciona, algun
fanal fos i s’ha reparat, no de tot un sector que hagi quedat fosc com es denuncia.
El Sr. Mora afegeix que són zones determinades que han quedat un temps sense llum,
si vol en un altre moment li dirà la zona i quin sector.
L’Alcalde agraeix que així ho faci per actuar més ràpidament.
Registre d’Entrada núm.8125
El Sr. Joan Carles Mora, Regidor del grup municipal de CiU, llegeix la següent pregunta
per tal que sigui resposta en el Ple de l’Ajuntament per la regidoria competent, o en el
seu cas, per l’alcalde del municipi:
Ens poden explicar com va anar la negociació amb els firaires per les festes de la
Verge del Carme?
L’Alcalde diu que es va fer la nota de premsa explicant els fets, i també penjat en el
web municipal i les xarxes socials. Li resum com va anar per l’extensió del tema:
enguany s’ha redactat un nou Pla de seguretat pel castell de focs artificials i aquest
marca unes distàncies de seguretat que no es complien pel que fa a la ubicació dels
firaires que estaven el l’aparcament de La Gola i ja l’any passat la Comandància de la
Guàrdia Civil de Girona va avisar que hi havia anomalies i que se solucionessin en
posteriors ocasions. El Pla d’enguany encara era més restrictiu que els redactats
anteriorment, quant a distàncies a respectar i encara afectava més a la ubicació
habitual. Quan el govern va tenir coneixement, es va informar als firaires al Sr. Bagó,
com a President de l’Associació de Firaires a Girona, a inicis d’any; aleshores amb el
Gremi es va reunir el 23 de febrer per traslladar-los la problemàtica i que havien de
buscar una nova ubicació que fos idònia i bona per a tothom. En principi va haver
controvèrsia perquè els firaires no volien canviar la ubicació, el govern va insistir que la

ubicació a La Gola no podia ser pel PAU i després de reunions durant el mes de març i
maig, es varen avenir a instal.lar-se a l’aparcament de l’antiga depuradora, on fins i tot
se’ls va donar l’opció d’emplaçar-hi més atraccions.
El govern va entendre que els firaires vindrien i a principis de juny s’assabenten
extraoficialment que la intenció era no venir i deixar Llançà sense fires, reivindicant que
no se’ls deixava emplaçar a La Gola. El govern va demanar a l’Associació que
confirmessin per escrit que sí que vindrien en cas contrari es desestimarien les
instàncies presentades i es buscaria alternativa, amb un poc marge de temps per
reorganitzar-ho. Quan es va aconseguir l’alternativa, varen venir el President i
Vicepresident de firaires a Girona, no sap si pretenien que l’ajuntament cedís a la seva
pressió per col.locar-se al lloc habitual i com que no es va cedir, ells mateixos varen
proposar situar-se en la part del Club Nàutic que no estava afectada pel PAU. Només
vindrien uns quants i amb acord entre els firaires de l’associació. Des de l ‘ajuntament
es va demanar que hi hagués varietat de l’oferta i aquest és l’acord que el 7 de juliol a
corre-cuita, entre ajuntament i representants dels firaires amb President i VicePresident
es va decidir. Aquest ha estat el resum dels fets.
Intervé el Sr. Mora preguntant si la part que el Pla marca que no podia ocupar-se és
sobre l’aparcament de La Gola?
L’Alcalde respon afirmativament.
El Sr. Mora continua dient que aleshores se’ls podia haver dit que sí a ocupar la part de
baix i en canvi se’ls va dir que no. I després se’ls va dir que sí. No calia que anessin a
l’aparcament de l’antiga depuradora. Si hagués interessat que es quedessin a la part
tradicional, per donar més ambient a la festa, s’hi podien haver posat. Li sobta molt que
el Pla de seguretat afecti a unes atraccions de fires i en canvi no afecti al Club Nàutic
on hi ha barques altament inflamables. No s’entén per que si fa vent o tramuntana, els
pot caure a sobre les embarcacions, i per no parlar de les cases més properes .. Si els
focs es poden fer amb els cotxes o les barques, no s’acaba d’entendre.
Replica l’Alcalde que a l’inici no se’ls va proposar a baix perquè el govern volia que
vinguessin tots o més firaires, augmentar l’oferta. A proposta d’ells és diferent.
Respecte al que ha dit del PAU el convida a mirar-lo, està a la seva disposició, es
contempla tot, les barques, la benzinera, el reciclatge d’olis i productes inflamables de
la zona portuària i fins i tot els vehicles de la zona del Club Nàutic. Com bé ha dit es va
modificar moltes coses en el PAU actual, una d’elles el punt des d’on es disparaven els
focs, abans més a prop del Club Nàutic i ara s’ha pujat el punt des d’on es tiraran els
focs, més a tocar La Gola i enlairats perquè no afectés ni la benzinera, ni els dipòsits de
reciclatge ni les barques, però quedava més afectat la zona dels firaires. La Guàrdia
Civil va inspeccionar i els va felicitar de lo bé que s’havia organitzat.
El Sr. Mora insisteix que sempre hi hagut més peticions de les que hi queben i és
l’Ajuntament qui ha de fer una tria, i decidir qui ve o no ve, i seguir un criteri i
consensuar amb la Confraria de Pescadors, que és qui al cap i a la fi organitza la festa.

L’Alcalde replica que el mes de maig els firaires s’havien avingut a anar a l’espai
proposat a l’aparcament de la depuradora, perquè la mainada del poble no es
quedessin sense atraccions.
La Sra. Barris intervé dient que els firaires varen insistir que ells volien estar tots o cap,
tant els de baix de la Gola com els de dalt.
El Sr. Mora diu que durant els 8 anys que ha portat el tema dels firaires i s’havia de
negociar per les dues parts.
L’Alcalde manifesta que no pot negociar-se quan es troba dins d’una irregularitat o
il.legalitat.
Registre d’Entrada núm.8126
El Sr. Joan Carles Mora, Regidor del grup municipal de CiU, llegeix la següent pregunta
per tal que sigui resposta en el Ple de l’Ajuntament per la regidoria competent, o en el
seu cas, per l’alcalde del municipi:
Ens poden informar de quin ha estat el cost de la Festa del Carme de Llançà?
El cost ascendeix a 31.995,75 € aproximadament es desglossa així: per a la Travessa
popular de la Verge del Carme 1.491,75 € que inclou 100 medalles, 100 samarretes i
250 barrets, per imports de 284,35 €, 532,40 € i 675 € respectivament; actuació de
Covers Band, 3.388 €; els Julays, 2.178 €; Orquestra Banda del Drac, 4.477 €; el Terra
Endins és un espectacle estava subvencionat pel Fons de cooperació econòmica i
cultural, i els focs artificials varen costa 18.500 €. Quant a la revisió del Pla
d’autoprotecció, el cost fou de 1.961 € el que tot sumat resulta la quantitat de 31.995,
75 €.
Registre d’Entrada núm.8127
El Sr. Joan Carles Mora, Regidor del grup municipal de CiU, llegeix la següent pregunta
per tal que sigui resposta en el Ple de l’Ajuntament per la regidoria competent, o en el
seu cas, per l’alcalde del municipi:
Tenen previst realitzar alguna obra a l’Edifici de Serveis?
Contesta el Regidor de l’Àrea, Sr. Simon Calsina que es van realitzar obres
de sanejament als balcons i cornises amb caràcter d'urgència, perquè hi havia
despreniments. Ara, només hi ha previst refer els balcons. No hi ha cap més obra
prevista a curt termini.
El Sr. Mora diu que només és l’exterior per tema de seguretat i a dins no es preveu cap
modificació.
El Sr. Calsina respon que així és.

Registre d’Entrada núm.8128
El Sr. Juanjo Serrán, Regidor del grup municipal de CiU, llegeix la següent pregunta per
tal que sigui resposta en el Ple de l’Ajuntament per la regidoria competent, o en el seu
cas, per l’alcalde del municipi:
Ens poden informar per quin motiu es van col·locar amb tant de retard les banderes
blaves?
Respon l’Alcalde que estava convidat per assistir el passat dia 10 de juny a celebrar a
Amposta l'entrega de les banderes blaves de tot Catalunya. El govern va considerar
oportú no assistir a l'entrega, pel cost que suposava i, que ens lliuressin les banderes
per correu. Les banderes van arribar pels vols de Sant Joan i atès que com bé saben,
un dels serveis que informa la bandera blava és el de salvament, aquestes no es van
col·locar fins a la primera setmana de juliol, que era quan s'iniciava el servei, el dia 1,
que era un divendres, i la Brigada les va penjar la setmana següent.
Registre d’Entrada núm.8129
El Sr. Joan Carles Mora, Regidor del grup municipal de CiU, llegeix la següent pregunta
per tal que sigui resposta en el Ple de l’Ajuntament per la regidoria competent, o en el
seu cas, per l’alcalde del municipi:
Ens poden informar de quan s’han col·locat els tendals de la Llar d’Infants?
Contesta el Regidor de l’Àrea, Sr. Claudio Grande, que es va fer a mitjans del mes de
juliol, el dia 21, atès que el material estava demanat i com que tenien problemes
d’estoc i mancava material per això no es va poder col.locar abans.
Registre d’Entrada núm.8130
El Sr. Juanjo Serrán, Regidor del grup municipal de CiU, llegeix la següent pregunta per
tal que sigui resposta en el Ple de l’Ajuntament per la regidoria competent, o en el seu
cas, per l’alcalde del municipi:
Abans d’iniciar-se el Casal Esportiu va haver-hi el compromís de fer una reunió amb els
pares. Segons ens han fet arribar, d’aquesta reunió pràcticament ningú es va
assabentar. Ens poden explicar quins van ser els canals per comunicar-ho?
Respon el Regidor de l’Àrea, Sr. Claudio Grande, que l’Ajuntament va demanar a
l’empresa que presta el servei del casal esportiu que fes una reunió amb els pares,
cosa que en ocasions anteriors no es feia, i que aquesta empresa havia de convocar la
reunió, el govern va penjar la informació facilitada en el facebook;

El Sr. Serrán pregunta pel seguiment sobre si s’enviava o no, si hi havia un control.
El Sr. Grande diu que considera que l’empresa havia de prestar aquest servei, i que la
gent es va assabentar perquè n’hi havia molta; no es va fer cap seguiment.
Registre d’Entrada núm.8131
El Sr. Juanjo Serrán, Regidor del grup municipal de CiU, llegeix la següent pregunta per
tal que sigui resposta en el Ple de l’Ajuntament per la regidoria competent, o en el seu
cas, per l’alcalde del municipi:
El passat dijous 21 de juliol es va celebrar una festa al pàrquing de Grifeu. Ens poden
explicar en que va consistir aquesta festa? Quines mesures de seguretat varen
adoptar? Varen contractar algun preventiu sanitari?
Contesta la Regidora de l’Àrea, Sra. Anna Giralt, que es tractava d’un festa Holy, és
actual i de caire familiar i juvenil, amb llançament de pols de colors biodegradables i
antial.lèrgica, amb adopció de mesures de seguretat amb agents de seguretat i pel
caire de la festa es va considerar que no calia contractar sanitaris preventius.
El Sr. Serrán indica que creu que sí calia el servei preventiu sanitari, perquè podia
comportar un perill de coïssor per pols que entren als ulls o bé caigudes, podia haver
un accident, etc. Considera que no estava de més, per evitar després mals majors, en
haver una festa amb “ballaruca”, corredisses, i segurament pot haver algun accident
mai està de més un servei preventiu.
La Sra. Giralt conclou que es va considerar així i en futures ocasions es tindrà en
compte.
Registre d’Entrada núm.8132
El Sr. Juanjo Serrán, Regidor del grup municipal de CiU, llegeix la següent pregunta per
tal que sigui resposta en el Ple de l’Ajuntament per la regidoria competent, o en el seu
cas, per l’alcalde del municipi:
Ens poden informar quin servei es dóna en aquest moment des del que era l’oficina del
Punt d’Informació Juvenil?
Respon el Regidor de l’Àrea, Sr. Claudio Grande, que és el mateix servei: Club de la
feina i el control i organització de la Casa de Cultura.
El Sr. Serrán demana sobre la taula que s’ha posat a l’entrada de la Casa de Cultura,
deixa de fer les funcions que feia abans.
El Sr. Grande replica que des de la Casa de Cultura, també treballa per als dos espais.
El Sr. Serrán diu que els dos llocs estan oberts i on han d’anar a buscar la informació.
El Sr. Grande diu que al mateix lloc on anava abans, la informació del PIJ va al PIJ. La
persona que hi treballa està més a gust
El Sr. Serrán demana si el conserge fa funcions d’informador del PIJ.

El Sr. Grande diu que l’informador per necessitats del servei, també treballa de
conserge de la Casa de Cultura.
El Sr. Serrán demana per quin motiu s’ha tancat el PIJ.
El Sr. Grande diu que el PIJ no s’ha tancat.
El Sr. Serrán parla d’un temps en què varen posar una taula amb un ordinador dins la
Casa de Cultura.
L’Alcalde intervé per aclarir que hi hagué un impàs per una tema de personal. Les
feines que realitzava en el local del PIJ es varen traslladar a la consergeria de la Casa
de Cultura. Per realitzar les feines del PIJ es va creure oportú posar una taula i
l’ordinador i cadires per una atenció més adequada al ciutadà, no només de conserge.
El PIJ torna a funcionar correctament i aleshores s’ha decidit a proposta de l’Àrea de
Cultura que la funció del conserge també pot fer feines d’atenció i informació, i es dóna
des del PIJ.
El Sr. Serrán pregunta si s’ha cobert la plaça d’informador del PIJ i com s’ha contractat.
L’Alcalde respon que quan el govern va decidir la reorganització de l’Àrea, la persona
que ara ocupa aquell lloc va agafar una baixa per malaltia que va fer trontollar tot, i es
va adequar la provisionalitat degut a una baixa per malaltia de la persona que ara
ocupa el lloc del PIJ.
Registre d’Entrada núm. 8133
La Sra. Sònia Sarola, Regidora del grup municipal de CiU, llegeix la següent pregunta
per tal que sigui resposta en el Ple de l’Ajuntament per la regidoria competent, o en el
seu cas, per l’alcalde del municipi:
Poden fer una valoració del repartiment que s’ha efectuat de la revista Farella? Es va
contractar una empresa privada per fer-lo? Quin va ser el cost?
Contesta la Regidora de l’Àrea, Sra. Anna Giralt, que es va contractar una empresa
privada perquè comptades les hores extres de personal de la brigada per al
repartiment, representava un cost de 500 €. Aleshores es va creure convenient
contractar una empresa que costava 805,86 € i llevat de dos queixes puntuals i
extraoficials, es considera un repartiment positiu.
La Sra. Sarola demana si el repartiment es feia casa per casa o s’han de recollir a
l’Ajuntament, que en el seu cas al Port hi havia llocs on no es repartia.
La Sra. Giralt replica que no ha rebut oficialment cap queixa, i si li indica a quins carrers
no els ha arribat, en breu els facilitarà la revista.
Registre d’Entrada núm. 8134

La Sra. Sònia Sarola, Regidora del grup municipal de CiU, llegeix la següent pregunta
per tal que sigui resposta en el Ple de l’Ajuntament per la regidoria competent, o en el
seu cas, per l’alcalde del municipi:
Ens poden explicar qui és el/la responsable del tancament dels lavabos de Grifeu?
Sobre quina hora aproximada es tanquen cada dia? Poden garantir que s’han tancat
cada dia?
L’Alcalde indica que sorprèn aquesta pregunta, perquè com bé saben, les persones
que s'ocupen de tancar els lavabos de Grifeu són els responsables del xiringuito i des
de fa molts anys, previ acord entre ells i l'antic consistori, que és qui els hi va entregar
les claus per què així fos. Està obert el període de juny a setembre, quan
el Xiringuito obra en horari diürn. Es tanquen entre les 8h i les 9h del vespre quan els
titulars finalitzen l'activitat. Ha parlat amb els responsables i no es té constància del fet
que hagin quedat oberts cap dia, cosa que no dubta perquè els té plena confiança.
Registre d’Entrada núm. 8135
La Sra. Sònia Sarola, Regidora del grup municipal de CiU, llegeix la següent pregunta
per tal que sigui resposta en el Ple de l’Ajuntament per la regidoria competent, o en el
seu cas, per l’alcalde del municipi:
Ens poden informar com està el tema dels robatoris a la Platja de Grifeu? Quines
mesures s’han pres per evitar aquestes situacions?
L’Alcalde respon que no tenen constància de robatoris a la platja de Grifeu, ni de
Policia Local ni Mossos d’Esquadra; els llegeix l’informe textual del Cap de la
Prefectura de Llançà.
Registre d’Entrada núm. 8136
La Sra. Sònia Sarola, Regidora del grup municipal de CiU, llegeix la següent pregunta
per tal que sigui resposta en el Ple de l’Ajuntament per la regidoria competent, o en el
seu cas, per l’alcalde del municipi:
Ens poden informar per quina raó es va procedir a l’acomiadament de la Sra. Paloma
Vidal, qui estava realitzant la seva tasca al Casal Municipal del Pensionista?
Contesta la Regidora de l’Àrea Sra. Sílvia Barris, que la raó de l’acomiadament és
bàsicament l’amortització del lloc de treball. No és necessària una persona amb
contracte de 16h setmanals, per fer un curs de pintura que no s’optimitzava, i que
suposava menys d’un terç de la seva jornada laboral setmanal. La resta de les feines
que feia com ara suport, omplir llistes dels 13 cursos, tallers, calendaris, carnets o
funcions pròpies del Casal, la majoria de les feines les pot assumir la Junta del Casal i
ella com a Regidora, són feines pròpies de la Junta i la Regidoria. Es va fer acollint-se a

l’art. 52,2 de l’Estatut dels Treballadors i d’altra banda el servei no responia a les
necessitats del Casal que precisa ser dinamitzat per a la integració de la gent gran,
involucrant-los a fer activitats fora de casa.
El Sr. Mora, del grup municipal de CiU, indica que es va passar una enquesta a les
persones usuàries del Casal demanant si estaven satisfets per les activitats o cursos, i
pregunta si era positiva l’opinió.
La Sra. Barris manifesta que la gent posava el que volia, una altra cosa són els cursos
que s’imparteixen i una altra és dinamitzar-los diferentment i que la persona
contractada pugui estar allà, i que pogués fer el que se li demanava.
El Sr. Mora diu que si hi ha una enquesta amb un resultat se suposa que té validesa.
La Sra. Barris replica que hi havia una mica de tot, se’ls demanava moltes coses i que
no pot dir res més perquè hi ha un procediment judicial, vol ser prudent amb el que diu
potser més endavant facilitarà la informació.
Registre d’Entrada núm.8137 i 8138
El Sr. Pere Vila, Regidor del grup municipal de CiU, llegeix les següents preguntes per
tal que sigui resposta en el Ple de l’Ajuntament per la regidoria competent, o en el seu
cas, per l’alcalde del municipi:
1ª.- A mitjans de juliol varen fer una prova pilot per portar els gossos a la platja en una
zona de la platja del port. Ens poden explicar com va anar aquesta prova?
2ª.- Des del passat 18 de juliol es poden portar els gossos a la platja de l’Argilera. Com
s’ha decidit i perquè aquesta platja?
El Sr. Vila demana que es responguin per separat. Explica que la Sra. Giralt i el Sr.
Cusí formen part d’un partit que va presentar una Moció en la qual el govern es
comprometia a fer un procés participatiu via internet per triar la platja per a gossos que
més convenia. Ara prenen la decisió de fer la prova pilot sense comentar-ho amb ningú,
evidentment per una decisió de govern. El que varen dir fa un parell d’anys insistint molt
que calia fer participació ciutadana, com altres coses, les han dit i no les han fet. Trien
com a prova pilot la platja del Port de Llançà a la zona de Sant Carles, i sense
encomanar-se a ningú l’abalisen i ha de venir el responsable de costes o zelador, per
dir que allà no es podia acotar una platja amb aquestes característiques. Per tant triple
errada. Ell es pregunta a qui se li ha ocorregut posar com a prova pilot el lloc
emblemàtic i turístic del Port de Llançà, quan s’acaba d’urbanitzar el c/ Barcelona, el
mirador amb centenars de persones cada dia, i es posa la prova pilot a la zona de Sant
Carles. Ell que no dóna les gràcies a l’Estat, ara diu sort que va passar el zelador, sinó
el ridícul hagués estat espantós. Com que no els deixen fer-ho al Port ho traslladen a
l’Argilera, lloc que també és discutible, emblemàtic, preservat en el seu moment per la
Llei de Costes i ho han decidir faltant al que varen insistir, fa molt de temps. Reitera a
demanar a qui se li va ocórrer posar la prova pilot de gossos a la platja del Port i a qui
se li ha ocorregut, sense el procés participatiu tan demanat, de posar-lo a l’Argilera.

Respon la Regidora de l’Àrea, Sra. Anna Giralt, que finalment no es va executar l’acord
de Junta sobre la prova a la platja del Port. Mai no es va fer. Es va decidir que la prova
es feia a l’Argilera, per l’aïllament de la platja i permet controlar els gossos. És una
zona de pas i passeig amb gossos, de reduïdes dimensions i poca afluència. Com a
prova pilot es va considerar que era bo que Llançà tingués una platja així. No és una
decisió definitiva, pot modificar-se. Com bé diu el Sr. Vila, a les actes de Junta de
Govern es pot consultar i a finals d’estiu es veurà el resultat i si Llançà pot tenir una
platja i si han de fer canvis, fer-los.
Fa ús de la paraula el Sr. Vila, dient que CiU va estar d’acord amb la Moció i va iniciar
el procés participatiu, que com saben hi havia gent que reiterades vegades premia el
botó i els números no eren correctes, i per això volien fer-lo de nou. El seu grup no
discuteix si a Llançà cal o no la platja de gossos, ell creu que sí. Ha fet dues preguntes i
no li ha respost cap. Perquè es tria el Port? . Diu que la prova pilot no es va dur a terme
però la Sra. Giralt sap que no es va dur a terme perquè el zelador ho va prohibir. En
cas contrari la prova pilot hauria estat al Port i hagués estat de nota posar-la allà.
La Sra. Giralt indica que el Sr. Vila té raó que la platja del Port es va declinar perquè no
es podia acotar. Davant l’evidència reconeix que és cert. En aquell moment es va
cercar un altre emplaçament ja que s’havia d’acotar i es va triar l’Argilera com a prova
pilot.
El Sr. Vila insisteix en demanar perquè no es va fer el procés participatiu, com varen
dir tant de temps de fer-lo?, o bé és que manar canvia les mentalitats de la gent?.
La Sra. Giralt conclou que és una prova pilot que serveix per poder fer canvis, i com
que no és una decisió en ferm, quan passi l’estiu o més endavant es poden fer els
canvis.
El Sr. Vila manifesta que ha quedat prou clar.
Registre d’Entrada núm.8139
El Sr. Pere Vila, Regidor del grup municipal de CiU, llegeix la següent pregunta per tal
que sigui resposta en el Ple de l’Ajuntament per la regidoria competent, o en el seu cas,
per l’alcalde del municipi:
Ens poden informar de com ha anat el procediment per la contractació dels mòduls per
als lavabos de la Platja del Port i per quin motiu s’han col·locat tan tard?
El Sr. Vila afegeix algunes dades: el 4 de març, s’inicia aquest expedient, el 24 de març
s’aprova per Junta de Govern, el 21 d’abril es modifica el termini de presentació de
propostes i el 26 de maig s’adjudica definitivament a l’empresa Grup Espais,SL per
36.800 €. Si s’inicia dins el termini i a final de maig s’adjudica definitivament i com que
el govern s’omple la boca que la temporada turística comença per setmana Santa
perquè els lavabos de la platja del Port es col.loquen el mes de juliol?. Ara diran que és
culpa de l’empresa. Considera que el govern ha d’exigir el compliment dels terminis.

Contesta l’Alcalde informant que en el servei de lavabos no hi ha hagut retard a l'hora
de col·locar els WC de la platja del Port. Per què en tot moment hi ha hagut WC. Es
varen instal·lar en el lloc habitual uns lavabos químics, per poder oferir el servei, fins a
la data de col·locació dels lavabos fixes, que enguany són d'adquisició municipal i no
de lloguer. Com bé ha dit el Sr. Vila, les dates del procediment que s'ha seguit per
l'adquisició d'aquests WC és l'habitual, concurs públic, contracte de subministrament,
mitjançant tres ofertes. Aquest es va iniciar el dia 4 de març, però es va demorar a
causa d’errors en la presentació de la documentació per part de les empreses que
varen participar. Aquest fet exposat i el fet que l'empresa subministradora de lavabos
que va guanyar, utilitza uns materials exportats d'Alemanya i que el termini d’entrega és
de mitjana 30 dies, tot això ha fet que els nous lavabos de propietat de l’ajuntament no
estiguessin instal·lats en les dates que nosaltres volíem i calculàvem en la ubicació
actual, però insisteix que el servei de lavabos s’ha ofert en tot moment.
El Sr. Vila diu que està justificant allò injustificable, si el 26 de maig s’adjudica i passen
50 dies per a instal.lar-los, és una prova més del despropòsit de tot plegat.
L’Alcalde manifesta al Sr. Vila que sempre intenta tergiversar la realitat, que es pot
alentir el procés d’entrega i instal.lació.
El Sr. Vila replica que ha estat l’Alcalde qui ha parlat dels 30 dies d’entrega i ell ha
comptat 52 dies.
Registre d’Entrada núm.8140
El Sr. Pere Vila, Regidor del grup municipal de CiU, llegeix la següent pregunta per tal
que sigui resposta en el Ple de l’Ajuntament per la regidoria competent, o en el seu cas,
per l’alcalde del municipi:
Ens poden explicar quin és el procediment que han de seguir els treballadors de
l’Ajuntament per justificar les baixes?
Afegeix que no tots els col.lectius tenen el mateix temps per presentar-les
L’Alcalde contesta que tota persona treballadora de l’ajuntament ha de complir el
Conveni subscrit amb l’ajuntament, concretament l’article 79 relatiu a "Assistència al
treball i justificació d'absències".
El Sr. Vila repeteix la pregunta.
L’Alcalde llegeix l'article 79 "Assistència al treball i justificació d'absències" , punt
número 2:
“ 1. L’empleat públic que no pugui assistir al seu lloc de treball per malaltia o per
qualsevol altre motiu, ho ha de notificar el més aviat possible i en tot cas durant els
primers trenta minuts de la jornada, al responsable de la seva dependència, excepte
causes justificades de força major formalment acreditades, independentment de la
resta d’actuacions administratives que s’hagin de portar a terme amb posterioritat.

2. En cas de baixa per malaltia, els empleats públics han de presentar al departament
de recursos humans el comunicat mèdic de baixa, en un màxim de 3 dies, comptats a
partir del dia següent al de la seva expedició pels serveis d’atenció medica de la
Seguretat Social, així com setmanalment el comunicat de confirmació d’incapacitació
temporal.”
Afegeix que tot això ho diu un conveni signat pel Sr. Vila i és el que s’aplica actualment
El Sr. Vila demana, en el cas que un treballador que està de baixa té tres dies per
presentar la baixa, que si tots els treballadors tenen tres dies, segons marca el conveni
o algú de l’ajuntament ha comunicat a algun col.lectiu que ho han de presentar el
mateix dia de baixa?.
L’Alcalde respon que s’aplica a tothom per igual.
Registre d’Entrada núm.8141
El Sr. Pere Vila, Regidor del grup municipal de CiU, llegeix la següent pregunta per tal
que sigui resposta en el Ple de l’Ajuntament per la regidoria competent, o en el seu cas,
per l’alcalde del municipi:
Ens poden informar de com ha anat el procés del concurs del contracte pel servei de
prevenció, vigilància, salvament i socorrisme a les platges de Llançà?
Respon la Regidora de l’Àrea, Sra. Sílvia Barris, que l’expedient de contractació del
servei de prevenció, vigilància, salvament i socorrisme a les platges de Llançà s’inicià el
15-02-2016 per procediment obert publicat en el BOP el 10-3-2016, es varen presentar
ofertes per part de Creu Roja i Ambulàncies Servimèdic. Durant el procediment de
concurs, les dues empreses varen presentar al.legacions sobre varis temes: el número
de socorristes mínims a cada platja o desplegament de servei en altres platges... Amb
l’objectiu de donar el millor i òptim servei a les platges, la Junta de Govern Local de 284-16 va declarar que el plec de condicions podia mal interpretar-se sobre la prestació
del servei, i es va renunciar a l’adjudicació en els termes inicials i es va acordar obrir
nou expedient de contractació on es modificaven els plecs de condicions. Un cop
aclarits i ampliats els plecs es va iniciar un nou procediment per Decret de 3-05-16, es
varen convocar les dues empreses interessades i no es va presentar cap oferta, el que
va declarar desert el concurs. Tot seguit davant la situació, per poder oferir el servei a
les platges i en igualtat de condicions es va acordar per Decret de 15-06-16 adjudicar a
l’empresa Ambulàncies Servimèidic la gestió i del servei a la platja del Port i a Creu
Roja el servei a Grifeu. Bàsicament va ser així, els fet d’al.legacions de les dues
empreses interessades, perquè estiguessin en igualtat de condicions.
El Sr. Vila diu que es convoca un concurs que declaren desert, hi ha al.legacions i el
govern per Decret tria les empreses que ho gestionarà.
La Sra. Barris replica que són les mateixes que anteriorment s’havien presentat.
L’Alcalde aclareix que es va fer un primer concurs. Creu Roja va presentar al.legacions
dient que els plecs en algun punt portava a confusió o a diferents interpretacions
segons qui llegís el Plec, i l’altra empresa Servimèdic va al.legar que no estava

conforme amb la puntuació que s’havia atorgat. Veient que hi havia al.legacions per
ambdues empreses sobre els Plecs que regien el concurs que podrien portar a
confusió, i vist això els serveis jurídics de l’ajuntament i els tècnics, es va creure oportú
iniciar un nou concurs matisant més els punts polèmics i aleshores ni Creu Roja ni
Ambulàncies Servimèdics es varen voler presentar en el segon concurs, al qual es va
afegir totes les peticions que havien presentat. Davant això es va decidir iniciar un
tercer concurs, de contracte menor, que ha de donar el servei de salvament a platges, i
només aquestes dues empreses i dues platges, la solució era fàcil amb el contracte
menor: platja de Grifeu a Creu Roja i platja del Port a Servimèdic, creuen que el servei
és bo en les dues opcions.
El Sr. Vila manifesta que l’aclariment és aquest, al final el govern tria directament quina
empresa gestionarà el servei a cada platja.
L’Alcalde ho justifica per la manca de temps per a un tercer concurs, hauria estat idoni
fer-lo via concurs públic, però vist que el primer es va anul.lar i el segon desert, per
dates no es podia fer un tercer, la única opció fou aquesta per oferir el salvament i
vigilància a les platges.
I sense cap més altre assumpte a tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió a les nou i deu
minuts 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.

