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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE LLANÇÀ DE 
DATA 3-10-2016 
 
A la Casa Consistorial de Llançà, essent les vint hores del dia tres d’octubre 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 i Sra. Sònia López i 
Mallol. 
Excusa la seva absència la Sra. Sònia Sarola i Vilà. 
 
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 1 d’agost de 2016. 
 
L’Alcalde demana si es pot aprovar l’acta de la sessió anterior, de data 1 d’agost 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 1 d’agost, sense 
esmenes. 
 
 
2.- Donar compte de la gestió dels òrgans de govern municipal. 
 
L’Alcalde manifesta que s’han dut a terme dues contractacions però atès que s’han 
formulat preguntes del grup municipal de CiU sobre aquestes, les explicarà després, en 
el punt de l’Ordre del dia corresponent. 
 
 
3.- Ratificació de l’acord  de fixació de les festes locals per al 2017 
 
L’Alcalde llegeix l’acord adoptat per la Junta de Govern Local, en sessió de data 8 de 
setembre d’enguany: 
 
“1.2.2) Amb posterioritat a l’Ordre EMO/137/2016, de 30 de maig, publicada al DOGC 
núm.7135, de 6 de juny de 2016, que estableix el calendari oficial de festes laborals a 



Catalunya per al 2017, procedeix adoptar un acord municipal de proposta de dues 
festes locals 
Correspon al Ple municipal proposar la fixació de dues festes locals, retribuïdes i no 
recuperables, de conformitat amb el que disposa l’article 37.2 de l’Estatut de 
Treballadors. 
Atès que la proposta s’ha de comunicar a la Generalitat amb urgència i vistes les 
competències atribuïdes al Ple de l’Ajuntament, per l’article 46 del Reial decret 
2001/1983, de 28 de juliol. 
Els dies de Sant Vicenç, 22 de gener, i de la Mare de Déu del Carme, 16 de juliol, són 
tradicionalment les festes locals i l’any que ve s’escauen en diumenges. 
Per tot això, la Junta de Govern Local   
ACORDA: 
Primer.- PROPOSAR al Departament de Treball, Afers socials i Famílies de la 
Generalitat de Catalunya la fixació com a festes locals per a l’any 2017, els dies 23 de 
gener   i  17 de juliol .   
Segon.- DONAR TRASLLAT del present acord als Serveis Territorials a Girona del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies,  als efectes oportuns. 
Tercer.- DONAR COMPTE del present acord al Ple municipal en la primera sessió que 
celebri, per a la seva ratificació.” 
 

En virtut de l’apartat tercer de l’acord transcrit, el Ple municipal per unanimitat 
ACORDA: 
Únic.- DONAR-SE PER ASSABENTATS i RATIFICAR l’acord de Junta de Govern de 
data 8-09-2016 en tot el seu contingut. 
 
 
4.- Designació dels membres de la Comissió de les Llances 2017. 
 
L’Alcalde llegeix el text del dictamen. 
 
Per unanimitat s’aprova: 
 
L’article 14è del Reglament de Les Llances, modificat per acord de l’Ajuntament Ple de 
data 4-9-95, disposa que procedeix la renovació dels tres representants de les entitats 
del municipi en la Comissió de Les Llances, així com la designació rotativa del Regidor 
en representació dels Grups que no formen part del Govern municipal. 
 
Per tot això, el  Ple municipal ACORDA: 
 
Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTATS de la baixa dels representants de les 
entitats en la Comissió de Les Llances de l’any 2016: Coral Palandriu, Agrupació 
Defensa Forestal “Les Llances”, I Associació ganxet PIM PAM PUNT. 
 
Segon.- NOMENAR representants de les entitats en la Comissió per a l’atorgament de 
Les Llances 2017, a un membre de cadascuna de les següents entitats: Amigos 
Rocieros Llançà, Associació Contra el Càncer i Platges Netes. 
 



Tercer.- DESIGNAR al Regidor  Sr. Juan José Serrán i Báez, del grup municipal CIU, 
per tal d’incorporar-se a la Comissió de Les Llances, en representació del grup 
municipal que no forma part de l’equip de govern.  
 
Quart.- CONVOCAR la reunió de la Comissió de Les Llances, als efectes oportuns. 
 
 
5.- Aprovació inicial del Reglament Orgànic Municipal de Llançà 
 
L’Alcalde llegeix el text del dictamen. 
 
Intervé el Sr. Pere Vila, del grup municipal de CiU, indicant que del ROM es va parlar 
molt l’anterior legislatura, tot els grups varen coincidir que s’havia de modificar i el seu 
equip de govern va presentar una proposta que durant molts mesos per part dels grups 
a l’oposició no varen fer aportacions. Es va acabar la legislatura i ara es presenta un 
nou ROM basat en el 90% de l’anterior articulat, han afegit les seves consideracions i 
com que és un instrument necessari, ells  votaran a favor per facilitar la tramitació, és 
evident que hi ha l’exposició pública i se l’acabaran de llegir però entenen que el poble 
necessitava un nou ROM. Algun article, el seu grup no el veuen bé, avancen que el vot 
és positiu per a la tramitació. 
 
L’Alcalde puntualitza que la proposta de renovar el ROM va venir de part d’Esquerra 
l’anterior legislatura, i que ERC i ICV sí que varen presentar al.legacions, gairebé 70-80 
al.legacions, que ho verifiqui el Secretari, ambdós hi han treballat i com en l’anterior 
legislatura, dies enrere va reunir-se la comissió de treball per tal que els grups 
poguessin estalviar-se presentar al.legacions, presentar esmenes al ROM i aquell dia, 
el Sr. Joan C. Mora va manifestar que en principi no presentaven cap esmena al ROM, 
que ara volen fer-ho, estan en el seu dret, en tot cas volia puntualitzar el tema de la 
Comissió de treball i la intenció d’un debat en conjunt dels grups. 
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat s’aprova: 
 
L’actual Reglament Orgànic Municipal data de l’any 1988, motiu pel qual es fa 
necessari la seva modificació i adaptació a la legislació actual i als nous temps. 
S’ha redactat un nou text de Reglament Orgànic Municipal, amb la participació de tots 
els grups municipals. 
S’ha informat per part de Secretaria General i s’ha dictaminat per part de la Comissió 
Informativa.  
Vist l’article 22.2.d) de la Llei RBRL i art. 52.2.d) del TRLMRLC, que atribueixen la 
competència per a l’aprovació del ROM, i per tant, també de les seves modificacions al 
Ple de la Corporació.  
 
El Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Aprovar inicialment el Reglament Orgànic Municipal de Llançà, de conformitat 
amb el text de data 22 de setembre de 2016, que consta a l’expedient degudament 
diligenciat.  



Segon. Sotmetre a informació pública el present expedient i el text del Reglament per 
termini de trenta dies hàbils, per tal que s’hi puguin presentar al•legacions, 
reclamacions o suggeriments, mitjançant la inserció de l’anunci corresponents al Butlletí 
Oficial de la Província de Girona (BOP), en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària, en el tauler d’anuncis de la 
Corporació i al web municipal.  
Tercer. Disposar que, si no s’hi formula cap al•legació, reclamació o suggeriment 
durant el termini d’informació pública i d’audiència als interessats, el “Reglament 
Orgànic Municipal de Llançà”, que ara s’aprova inicialment, es considerarà aprovat 
definitivament sense necessitat de cap acord exprés.  
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, i es trametrà còpia 
a l’Administració de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
6.- Aprovació provisional de la Modificació d’Ordenances Fiscals per al 2017. 
 
El Regidor de l’Àrea, Sr. Francesc Guisset, llegeix el text del dictamen. Afegeix que a la 
Comissió Informativa va explicar l’abast de les modificacions i diu que és significativa la 
congelació del tipus de l’IBI al 0’64 i introdueix bonificacions a IBI i ICIO per atraure  
inversions, activitats econòmiques d’interès general, cultural... i declaracions que  
caldria ser aprovades pel Ple, si comporten activitat econòmica i fomenta el treball, la 
gestió de l’atur, doncs poden declarar-se fins al 90 % de bonificació. Altres taxes com 
expedició de documents introdueixen exempcions o bonificacions a persones amb 
necessitats, amb renda més precària; bàsicament serien les notes essencials i la resta  
hi ha una millora de la redacció, inclou supòsits arran de novetats legislatives i ajust de 
tarifes. 
 
Fa ús de la paraula el Sr. Pere Vila, del grup municipal de CiU, per expressar que el 
seu grup aplaudeix les bonificacions, són una bona notícia, però suposa que al  
congelar l’IBI el govern es deu basar en un informe tècnic o alguna previsió dels  
ingressos, i el seu grup no està a favor perquè a Llançà el seu equip de govern va 
plantejar una reforma integral i se’n va parlar molt i durant anys els contribuents varen 
notar la puja del valor cadastral; els darrers anys, hi havia un cert pacte, no escrit entre 
tots els grups, de baixar-lo progressivament. Ara lamenta que es congeli per la qual 
cosa el seu grup votarà en contra, i més quan el govern actual al plantejar les 
Ordenances per al 2016, ja contemplava una baixa d’1 punt que era minso, uns 30-40 
mil €. Ara plantejar la congelació quan el govern actual ha estat el que més ha insistit 
en el tema de l’IBI i varen muntar una campanya que va donar-los fruits, i quan amb el 
grup socialista es va fer un pacte, no ho. Entén.  Ara que tenen les eines per governar 
el poble, amb un pressupost de 9 milions i escaig, baixar una dècima serien 30-40 mil 
€, i no creu que aquest sigui el problema comptable i ho lamenta profundament. No 
entrarà a més valoracions de caire simbòlic o un to més enfadat. Li sobta i la gent ara 
ho veu, que el govern tenint l’oportunitat de baixar-lo el primer any baixen una dècima 
de punt i el segon el congelen. 
 



El Sr. Guisset manifesta que entén l’exposició, però hi ha una variable que no ha 
considerat el Sr. Vila, el de les inversions que en l’anterior mandant es varen fer a zero i 
arran d’això han heretat la inversió per un cost de 422.000 € a finançament foren 
350.000 i enguany es va aprovar inversió de 515.300 € amb un finançament de 
320.000 €. Si seguim en aquesta progressiva inversió, que ja no són zero i incrementa 
la despesa, el govern entén que ha de congelar l’IBI i d’alguna manera, prenent 
paraules de l’antiga Regidora d’Hisenda Sra. Escarpanter, qui també posava un límit on 
es podia trencar l’equilibri pressupostari si es baixava per sota del 0’60, i és el que ells 
han fet, quedar en 0’64. Vol recordar i dóna la raó al Sr. Vila, que també per la pressió 
de l’oposició i amb el pacte de CiU, es va baixar de 0’79 al 0’64 i també cal recordar 
que arran d’actualitzar els valors cadastrals va suposar una baixa de 500.000 € de la 
recaptació. Diu al Sr. Vila que la baixa d’un punt són 60.000 € i no 30-40.000 € per la 
qual cosa el govern considera que ha de congelar la pressió impositiva, el que 
possibilita seguir fent inversions per a Llançà que entenen són necessàries i que en els 
propers exercicis aniran executant. 
 
El Sr. Vila replica que és una llàstima, que amb un any i mig no hagin après, com abans 
deien a coses que sí i ara diuen que no; aquesta experiència per respondre coses que 
no se les creien fa dos anys enrere. Amb un pressupost de 9 milions i escaig, si més no 
per seguir la tònica de baixar el tipus impositiu, 60.000 € els trobaria en algunes  
partides i baixar-lo; és una decisió que el govern no vol i sap que es pot fer, el seu grup 
votarà en contra, es podia seguir la tònica a la baixa de l’anterior govern. 
 
El Sr. Guisset respon que el pes del deute és important així com el de les inversions i si 
el Sr. Vila troba on pot treure els 60.000 € pot presentar reclamacions en 30 dies 
d’exposició pública i té el seu despatx obert per indicar-li on poden retallar, sense posar 
en perill l’equilibri pressupostari, es podria estudiar la baixada. 
 
 
Sotmesa la proposta a votació, amb sis vots a favor, dels grups municipal ERC-AM, 
PSC-CP i APL; i quatre en contra, del grup municipal de CiU, s’aprova: 
 
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 els seus article 15 a 19, estableix el 
procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances Fiscals reguladores dels 
tributs locals. 
D’acord amb l’article 16.1 del text legal esmentat, les Ordenances Fiscals contindran, 
com a mínim, la determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, 
així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació. 
Les Ordenances Fiscals han de complir la doble funció de servir com a norma 
fonamental de gestió de tributs locals i a la vegada comunicació informativa amb els 
ciutadans. Per tal que, efectivament, les Ordenances compleixin aquestes funcions és 
necessari adaptar-les puntualment a les modificacions significatives que puguin tenir 
lloc tant en el món jurídic com en el món econòmic. 
Pel que fa a les taxes de prestació de serveis públics o realització d’activitats 
administratives de competència local, que s’imposen, ordenen o es modifiquen, l’import 
de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei 



o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004. 
En relació a la Memòria del President de la Comissió Informativa d’Hisenda, així com 
l’informe d’Intervenció, les modificacions vénen determinades, majoritàriament, per: 

a) Ajustar continguts de redacció. 
b) Introducció de supòsits que anteriorment no es regulaven. 
c) Reajustar i reformular tarifes que estaven en desús.  

S’ha emès informe sobre la legislació aplicable en el sentit que consta dins de 
l’expedient. 
 
Per tot això, el Ple de  l’Ajuntament ACORDA: 
 
Primer.- APROVAR provisionalment per a l’exercici 2017 i següents la modificació de 
les Ordenances Fiscals que a continuació es relacionen, d’acord amb els annexos 
obrants en l’expedient: 
 
1.1.- General de gestió, recaptació i inspecció dels ingressos municipals de dret públic 
per a l’exercici 2017. 
2.1.- Impost de béns Immobles. 
2.3.- Impost sobre Construccions, Instal.lacions i Obres. 
4.1.- Taxa per expedició de documents.  
4.4.- Taxa de serveis d’intervenció administrativa de les activitats. 
4.8.- Taxa de clavegueram. 
4.12.- Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions i 
anàlegs situats en terrenys d’ús públic. 
4.17.- Taxa sobre el servei de la Llar d’Infants. 
4.18.- Taxa sobre el servei del Casal d’Estiu. 
4.19.- Taxa per utilització de la Casa de Cultura i dependències municipals. 
4.20- Taxa per la prestació de serveis mitjançant la utilització de les instal.lacions i 
serveis esportius municipals. 
5.1.- Preus Públics Museu de l’Aquarel.la i per l’Escola d’Arts i Oficis de Llançà 
 
Segon.-  EXPOSAR al públic el present acord durant el termini de trenta dies hàbils, 
comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial 
de la Província. Durant aquest període, els interessats podran examinar l’expedient i 
presentar les reclamacions que estimin oportunes. 
De no produir-se reclamacions, es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província els 
acords elevats a definitius i el text íntegre de la part modificada de les Ordenances, que 
entraran en vigor el primer de gener de 2017, i que regiran mentre no s’acordi la seva 
modificació o derogació.  
 
 
7.- Donar compte del compliment de les obligacions d’informació de les dades de 
tresoreria i deute viu corresponent al segon trimestre de 2016. 
 
El Regidor de l’Àrea, Sr. Francesc Guisset, llegeix el següent text del dictamen: 
 



La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera, estableix l’obligació de subministrar informació referent al compliment 
d’obligacions contemplades, en la Ordre HAP/2105/2012, de primer d’octubre, 
modificada per la Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre. 
En l’article 16 de Ordre HAP/2105/2012, modificada per la Ordre HAP/2082/2014, de 7 
de novembre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament 
d’informació previstes en la LOESPF, disposa que els municipis de població no superior 
a 5.000 habitants hauran de trametre les actualitzacions del seu Pla de tresoreria i 
detall de les operacions de deute viu, segons disposa el mateix article. 
En data 27 de juliol de 2016, el departament d’Intervenció emet l’informe  corresponent. 
En el mateix expedient consten les dades trameses. 
En data 27 de juliol de 2016, s’ha realitzat la tramesa de la informació corresponent a 
les dades de tresoreria i deute viu corresponent al segon trimestre de 2016, a través de 
la oficina virtual per la coordinació amb les Entitats Locals del MINHAP, tant de 
l’Ajuntament, com dels organismes Autònoms que l’integren, Casal del Pensionista, 
Museu de l’Aquarel.la i Patronat d’Esports. 
 
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament 
ACORDA 
 
Únic.- DONAR COMPTE al Ple del compliment de les obligacions de subministrar 
informació segons disposa l’Ordre HAP/2105/2012, modificada per la Ordre 
HAP/2082/2014, de 7 de novembre, per la qual es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d’informació previstes en la LOESPF, en relació al Pla de tresoreria i 
detall de les operacions del deute viu. 
 
La Corporació es dóna per assabentada. 
 
 
8.- Aprovació definitiva del plànol de delimitació per a la prevenció dels incendis 
forestals em les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les 
instal.lacions situats en terrenys forestals de Llançà 
 
La Regidora de l’Àrea, Sra. Anna Giralt, llegeix el text del dictamen. 
 
Intervé el Sr. Pere Vila, del grup municipal de CiU, dient que votaran a favor per moltes 
raons, la seguretat  el primer, per desgràcia els incendis els coneixem, i tota precaució 
és poca. A més la Diputació de Girona hi col.labora; tota la resolució que pugui tenir 
aquest document és molta feina per a l’ajuntament, directa del Regidor responsable o 
de l’Alcalde perquè tenim 11 km de franja que si es neteja cada any costa molts diners i 
no ens ho podem permetre i aquí l’Ajuntament ha de ser valent i estar sobre els 
propietaris, també ha de ser exigent perquè hi ha terrenys municipals que no estan en 
condicions de neteja i salubritat que haurien de tenir; si es netegen i és valent amb els 
propietaris, la franja estaria bé, però cada 3 mesos, si plou, torna a créixer vegetació i 
no voldria que això quedi en un paper en un calaix, que siguin agosarats i netegin les 
zones municipals. 
 



L’Alcalde respon que recull les paraules del Sr. Vila, seran agosarats que és la seva 
intenció, i perquè justament les franges no estan netes i estaran sobre els propietaris. 
 
Per unanimitat s’aprova: 
 
El Ple de l'Ajuntament, en la sessió celebrada l’11 d’abril de 2016, va  aprovar 
inicialment el plànol de delimitació de les urbanitzacions, els nuclis de població, les 
edificacions i les instal·lacions afectades per la Llei 5/2003 de 22 d’abril.  
Aquests plànols, segons la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, 
administratives, financeres i del sector públic, indiquen que és l'instrument que defineix 
els subjectes obligats i les finques afectades pels treballs de realització de franges de 
protecció. 
L’acord d’aprovació inicial es va comunicar a la Diputació de Girona i al Consell 
Comarcal de l’Alt Empordà, i també es va sotmetre a informació pública durant un 
període de 30 dies, mitjançant Edicte en el BOP núm.78 de data 25-04-2016,  i al tauler 
d’edictes de l’Ajuntament. Durant l’esmentat termini no s’han formulat al·legacions. 
Simultàniament es va sol.licitar informe al Servei de Prevenció d’Incendis Forestals de 
la Generalitat de Catalunya, el qual s’ha emès favorablement en data 23 de setembre. 
 
Per tot això, el Ple municipal ACORDA: 
 
Primer.- APROVAR definitivament el plànol de delimitació per a la prevenció dels 
incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les 
instal.lacions situats en terrenys forestals de Llançà. 
Segon.- NOTIFICAR aquest acord a l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Girona i 
a la del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, així com al Servei de Prevenció d’Incendis 
Forestals de la Generalitat de Catalunya. 
Tercer.- PUBLICAR l’esmentat acord al BOP de Girona, al Tauler d’edictes de 
l’Ajuntament i al web municipal www.llanca.cat.” 
 
 
9.- Moció: Sol.licitud de derogació del Real Decreto 1004/2015 que regula el 
procediment per l’adquisició de la nacionalitat española. 
 
L’Alcalde llegeix el text del dictamen. 
 
Fa ús de la paraula el Sr. Pere Vila, del grup municipal de CiU, dient que votaran a 
favor, que la Moció es tramet als organismes públics de Catalunya per a la seva 
votació,  però pregunta si amb l’apartat 3 també estan a favor tots els grups de govern. 
L’Alcalde respon que ja es votarà i que cada grup actuarà en conseqüència amb la 
ideologia o idees  de partit. 
El Sr. Vila demana a l’Alcalde si és el cap del grup socialista i de l’altre grup. 
L’Alcalde respon que està actuant com a portaveu del govern i seguidament cedeix la 
paraula als Srs. Guisset i Grande. 
Intervé el Sr. Francesc Guisset, del grup municipal  PSC-CP indicant que s’abstindran. 
Fa ús de la paraula el Sr. Claudio Grande, del grup municipal APL, dient que 
s’abstindrà. 



El Sr. Vila pregunta si també s’haurien abstingut si ell no ho hagués demanat. 
El Sr. Guisset i el Sr. Grande responen afirmativament. 
 
Amb set vots a favor, dels grups municipals ERC-AM i CiU; i tres abstencions, dels 
grups municipals PSC-CP i APL, s’aprova: 
 
La Llei 19/2015, de 13 de juliol, de Medidas de Reforma Administrativa en el àmbito de 
la Administración de Justicia y el Registro Civil i el Real Decreto 1004/2015, de 6 de 
novembre, que desenvolupa el seu Reglament, han modificat el procediment per 
accedir a la nacionalitat espanyola. El nou procediment per accedir a la nacionalitat 
espanyola es basa en una prova de coneixements constitucionals i socioculturals sobre 
l’Estat espanyol, així com una prova de coneixements de llengua castellana. 
Cal tenir present que l’accés a la nacionalitat espanyola ha estat històricament un 
procés lent i discriminador que ha dificultat la plena incorporació dels nous catalans a la 
ciutadania, i per tant a la plenitud de drets polítics. Així mateix, cal recordar que 
l’acollida i la integració de les persones immigrades, atenent-nos a l’article 130 de 
l’Estatut d’Autonomia, correspon a la Generalitat de Catalunya, i que aquesta 
competència l’exerceix a través dels ens locals. 
Discrepem del concepte d’integració que hi porta implícit aquest model atès que el 
missatge que es dóna és que la integració s’assoleix mitjançant l’esforç unidireccional 
de la persona immigrada per adquirir una sèrie de coneixements generals que ben poc 
tenen a veure amb l’exercici de la ciutadania. La integració és un procés d’adquisició de 
la condició de ciutadà i ciutadana igual en drets i deures a la resta, i per aquest motiu, 
basat en la millora contínua de l’autonomia personal. 
El nou procediment ha produït una situació de vulnerabilitat i indefensió de les persones 
sol·licitants pels següents motius: 

• No reconeix les diferents llengües oficials de l’Estat i discriminen aquelles 
persones que tenen un coneixement de la llengua catalana, o altra llengua oficial 
diferent a la castellana. 

• La privatització de les proves i centres de formació-preparació per a realitzar-les. 
El Instituto Cervantes esdevé l’única institució que dissenya i administra les 
proves, mitjançant convenis amb centres privats tant en relació al nivell de 
coneixement A2 de castellà (DELE, diploma d’espanyol com a llengua 
estrangera) com en relació a la prova CCSE (coneixements constitucionals i 
socioculturals d’Espanya). No es fa ús de la xarxa pública de primera acollida i 
manca la representació de més centres o serveis públics que puguin administrar 
les proves i les formacions necessàries, com per exemple els Centres de 
Formació d’Adults, les Escoles Oficials d’Idiomes, el Consorci per a la 
Normalització Lingüística o les Universitats. 

• La imposició d’un model economicista d’accés a la nacionalitat espanyola. El 
cost de la tramitació dels expedients oscil·la entre els 185€ i els 309€, en funció 
del país d’origen de la persona sol·licitant. La legislació anterior preveia una 
tramitació sense cap cost econòmic. En el cas de la realització de cursos de 
preparació per la prova de castellà, el cost s’eleva a 400€ més. 

• La discriminació de les persones que havent realitzat els seus estudis 
secundaris o universitaris a l’Estat espanyol han de realitzar les proves de 
castellà (DELE A2) i les proves de coneixements constitucionals i socioculturals 



d’Espanya (CCSE). Aquestes persones poden acreditar titulacions acadèmiques 
que implícitament contenen els coneixements requerits a les esmentades 
proves. 

• El disseny i execució de la prova DELE A2 està orientat a persones amb un 
nivell formatiu mig o mig-alt, obstaculitzant l’assoliment satisfactori de la prova a 
un nombre elevat de persones, i entre elles les especialment vulnerables. 

• No reconeix l’esforç realitzat pel sol·licitant davant altres administracions, al no 
convalidar el Certificat d’haver utilitzat el Servei de Primera Acollida. 

• Discrimina en funció del nivell acadèmic perquè deixa fora aquelles persones 
que presenten limitacions per diversitat funcional i/o formatiu no reconeguda 
jurídicament, analfabetisme en diferents graus o baixa escolarització. 

• El procés d’inscripció telemàtic dificulta l’accés a la sol·licitud i a aquestes proves 
i és discriminatori per a aquelles persones que no tenen coneixements 
informàtics o no tenen la competència digital necessària. 

• No dóna validesa als cursos oficials de nivells de llengua del Marc Europeu 
Comú de Referència impartits pels centres públics de la Generalitat (Escola 
Oficial d’Idiomes, Centres de Formació d’Adults, Universitats, Consorci per a la 
Normalització Lingüística…) ni els processos d’alfabetització en català. 

• En aquests casos farà necessari el suport de professionals, entitats o altres 
serveis per a realitzar tot el procés. Cal destacar també que, a Catalunya, 
actualment es produeixen situacions de greuge en relació a Registres Civils, 
com el de Girona, que ja no accepten les sol·licituds amb cita presencial. 

• L’entrada en vigor d’aquesta Llei s’ha produït sense un període transitori que 
permeti la unitat de criteris entre els registres civils, pel que fa a les persones 
que ja tenien demanada cita abans de l’entrada en vigor de la Llei. 

• A data actual, a Catalunya, hi ha insuficiència de places per realitzar les proves. 
En el cas de les comarques gironines el fet s'agreuja perquè només hi ha 1 únic 
centre examinador. En alguns casos, tot i portar dos anys amb cita prèvia, 
aquestes persones hauran de renovar part de la documentació dels seus països 
d’origen per caducitat. 

• La Llei 10/2010 del 7 de maig d’Acollida de les persones immigrades i de les 
retornades a Catalunya, aprovada pel Parlament de Catalunya el 28 d’abril de 
2010, ja reconeix un Servei de Primera Acollida dissenyat: de forma 
consensuada amb els ens locals i les entitats que ofereix formació gratuïta; 
desplegat territorialment; no excloent a les persones més vulnerables, i 
substituint la manca de formació per un curs d’alfabetització; i reconeixent el 
bagatge de les persones immigrades al facilitar un sistema de convalidacions. 

 
Per aquests motius, aquest Ple municipal  ACORDA: 
 
Primer.- DEMANAR la derogació del Real Decreto 1004/2015 al Govern de l’Estat 
Espanyol. I mentre no es derogui demanem: 

- Eximir de fer les proves de CCSE i DELE A2 a les persones que han 
superat l’ESO o estudis superiors realitzats a Catalunya. 

- Habilitar centres públics per a la realització de les proves i per a la 
formació corresponent, com les Escoles de Formació d‘Adults i les 
Escoles Oficials d’Idiomes. 



 
Segon.- CONSENSUAR un nou procediment amb l’Administració competent. Aquest 
nou procediment o sistema hauria de: 

- Habilitar els mecanismes i recursos necessaris per esmenar aquestes 
situacions. 

- Reconèixer el Servei de Primera Acollida recollit a la Llei 10/2010, del 7 
de maig, d’Acollida de les persones immigrades i de les retornades a 
Catalunya i el Decret 150/2014, de 18 de novembre, dels Serveis 
d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya. 

- Ser gratuït. 
- Tenir en consideració totes les llengües oficials. 
- Garantir una oferta de formació gratuïta. 
- Reconèixer d’altres titulacions oficials equivalents al nivell de castellà A2 

que expedeixen les entitats públiques, com els Centres de Formació 
d’Adults, les Escoles Oficials d’Idiomes, el Consorci per a la Normalització 
Lingüística i les Universitats. 

- Reconèixer el bagatge aportat per les persones sol·licitants. 
- Ser flexible amb les persones formativament vulnerables. 

 
Tercer.- I APOSTAR, en el marc del procés constituent d'una República catalana, per 
tal que els mecanismes administratius permetin, en un futur proper, l'obtenció de la 
nacionalitat catalana sense les traves del procediment actual. 
Quart.- COMUNICAR l’adopció d’aquests acords a la Diputació de Girona, al Parlament 
de Catalunya, al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat. 
 
 
10.- Assumptes urgents. 
 
L’Alcalde proposta votar la urgència d’incloure en l’Ordre del dia, dels assumptes que 
segueixen: 
1.- Aprovació i verificació del Text Refós de la Modificació puntual núm. 16 del Pla 
General d’Ordenació Urbana de Llançà 
2.-  Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits núm. 2/2016 
3.-  Convocatòria Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per l’any 2008-2012 
 
Per unanimitat s’aprova incloure’ls i es passen a debatre: 
 
 
10.1  Aprovació i verificació del Text Refós de la Modificació puntual núm. 16 del 
Pla General d’Ordenació Urbana de Llançà 
 
El Regidor Sr. Francesc Guisset llegeix el text del dictamen. 
 
Intervé el Sr. Pere Vila, del grup municipal de CiU, manifestant que votaran a favor per 
coherència, ja que es tracta d’una tramitació iniciada pel seu govern, l’anterior 
legislatura, sap que els tràmits són lents i així acabarien. 
 



Per unanimitat s’aprova: 
 
El Ple Municipal, en sessió de data 13 d’octubre de 2014, va acordar aprovar 
provisionalment la Modificació puntual núm. 16 del PGOU de Llançà, en l’àmbit de la 
parcel·la situada als carrers Merlet, s/n i Miranda, s/n,  per regular les condicions 
d’edificació. 
La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de data 27 de novembre de 
2014 va suspendre l’aprovació definitiva de la Modificació puntual núm. 16 del PGOU, 
fins que mitjançant un text refós que es presentarà per duplicat, verificat per l’òrgan 
competent que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i diligenciat, s’incorporin 
les prescripcions ordenades. 
L’Ajuntament Ple en sessió de data 28 de setembre de 2015, va aprovar i verificar el 
Text refós de l’aprovació provisional i en donà trasllat a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Girona, qui va efectuar requeriment per completar la documentació 
aportada, en el sentit que mancava entre d’altres, l’informe de Costes de l’Estat. 
Sol•licitat informe a Costes de l’Estat, Subdirecció General de Domini Públic Marítimo-
Terrestre de la Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i del Mar, del Ministeri 
d’Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, aquest va  requerir l’ajustament del 
document tramès als límits de la ribera del mar.   
L’interessat en data 10 de maig de 2016, R.E. núm. 4470, aporta nou Text refós de la 
Modificació puntual núm. 16 del PGOU de Llançà, redactat per l’arquitecte Josep M. 
Ros i Vilallonga, incorporant les prescripcions requerides pel servei de Costes de 
l’Estat, per tal de delimitar l’àmbit d’actuació de la M.P. núm. 16 amb la ribera del mar. 
Per part de la Subdirecció General de Domini Públic Marítimo-Terrestre de la Direcció 
General de Sostenibilitat de la Costa i del Mar, del Ministeri d’Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente, s’ha emès informe favorable, RE 9721 de data 12 de setembre de 
2016,  a la Modificació Puntual núm. 16 d’acord amb el nou Text refós aportat, de maig 
2016.    
 
Per això, el Ple municipal acorda: 
 
Primer.- APROVAR I VERIFICAR el nou Text refós de la Modificació puntual núm. 16 
del PGOU de Llançà, de data maig 2016, en l’àmbit de la parcel•la situada als carrers 
Merlet, s/n i Miranda, s/n, per regular les condicions d’edificació, redactat per 
l’arquitecte Josep M. Ros i Vilallonga, promogut per Joan Cunill Maimus, una vegada 
incorporades les prescripcions de l’informe de Costes de l’Estat, de la Subdirecció 
General de Domini Públic Marítimo-Terrestre de la Direcció General de Sostenibilitat de 
la Costa i del Mar, del Ministeri d’Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.  
Segon.- DONAR-NE trasllat a la Comissió d’Urbanisme de Girona als efectes de la 
seva la publicació en el DOGC i consegüent executivitat.” 
 
 
10.2 Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits núm. 2/2016 
 
El Regidor Sr. Francesc Guisset llegeix el text del dictamen. Afegeix que en el proper 
pressupost hi haurà una modificació però el camí de la Gola a la Farella, l’ajuntament ja 
ha demanat una canvi de destí del PUOSC 2012, on constava un romanent de 95.542 



€ d’una petició per a la Sala Polivalent, i es comunica si es vol aprofitar, el 70% de la 
inversió i el 30% a càrrec de l’Ajuntament de Llançà, el govern ha decidit arranjament 
camí de cementiri,  arranjament de fusteries de l’Ajuntament, millora del soterrani i 
façana de l’Edifici de Serveis  i millora de l’accés al camp de futbol, el total ascendeix a 
138.670,71 € i el Departament. Governació ha demanat la forma de finançament 
prevista,  
 
Fa ús de la paraula el Sr. Pere Vila, del grup municipal de CiU, manifestant que 
s’abstindran en els dos punts, atès que un va lligat amb l’altre, sempre és una bona 
notícia el romanent en positiu, però el seu grup ho hauria fet diferent, és un criteri 
polític. 
 
Amb sis vots a favor, dels grups municipal ERC-AM, PSC-CP i APL; i quatre 
abstencions, del grup municipal de CiU, s’aprova: 
 
En relació a un canvi de destí de les inversions concedides a través del Pla únic 
d’obres i serveis de Catalunya per a l’exercici 2012, s’ha detectat la necessitat de 
realitzar una modificació de crèdits pel què fa a les inversions proposades en el 
pressupost de l’exercici 2016. 
En data 30 de novembre de 2015, mitjançant sessió plenària, es va aprovar 
definitivament el pressupost general per a l’exercici 2016, i publicat per capítols al BOP 
de data 21 de gener de 2016. 
Posteriorment, en data 8 de febrer de 2016, mitjançant sessió plenària, es va aprovar 
una modificació de crèdits corresponent al capítol 6 d’inversions, per tal de poder 
realitzar la inversió del camí de Ronda de la Gola a la Farella, dins del Pla del Foment 
del Turisme.  
En data 9 de setembre de 2016, aquest Ajuntament ha sol.licitat un canvi de destí del 
Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per a l’exercici 2012, pel qual constava concedit 
un import de 95.942,00.-€ sota el títol de l’actuació “Sala Polivalent”; per les actuacions 
següents:  

- Arranjament camí del cementiri    21.382,95.-€ 
- Arranjament fusteries edifici Ajuntament 54.432,77.-€ 
- Millora soterrani i façana edifici serveis  40.243,47.-€ 
- Millora d’accés del camp de futbol  22.611,52.-€ 

Total               138.670,71.-€ 
 
Per tal que es pugui aprovar aquest canvi de destí del PUOSC 2012, en data 21 de 
setembre d’enguany, RE 10121/2016; s’ha requerit des del Departament de Governació 
la forma de finançament prevista per les noves actuacions.  
Per tal de poder beneficiar-se d’aquest projecte, s’ha de realitzar una modificació de 
crèdits consistent en la baixa de les partides no compromeses següents: 
 
2016/1532/619.04   Urbanització carrer St Toribi   -50.000,00.-€ 
2016/1532/619.05   Urbanització carrer La Mina  -50.000,00.-€ 
2016/231/160.00  Seguretat Social    -25.000,00.-€ 
2016/932/120.00  Funcionaris Sous grup A1   -13.670,71.-€ 
    Total       138.670,71.-€ 



 
 
I crear les aplicacions pressupostàries per a les realitzacions de les inversions 
sol.licitades amb el PUOSC 2012, de la forma següent:  
 
2016/155/619.10  Arranjament camí del cementiri   21.382,95.-€ 
2016/920/639.01  Arranjament fusteries edifici Ajuntament  54.432,77.-€ 
2016/231/632.01 Millora soterrani i façana edifici serveis  40.243,47.-€ 
2016/155/619.12 Millora d’accés del camp de futbol  22.611,52.-€ 
    Total              138.670,71.-€ 
 
Consta informe d’Intervenció en l’expedient en relació a la legalitat i el procediment.  
 
Per tot això, aquest Ple municipal ACORDA: 
 
Primer.- APROVAR l’expedient de modificació de crèdits 02/2016 segons les dades 
següents:  
 
BAIXA 
 

Aplicació Press Denominació Finançament Import 
2016/1532/619.04 Urbanització carrer St 

Toribi 
Préstec 
Inversions 2016 

-50.000,00.-€ 

2016/1532/619.05 Urbanització carrer La 
Mina 

Préstec 
Inversions 2016 

-50.000,00.-€ 

2016/231/160.00 Seguretat Social Fons Propis -25.000,00.-€ 
2016/932/120.00 Funcionaris Sous grup A1

  
Fons Propis -13.670,71.-€ 

 
ALTA 
 

Aplicació Press Denominació Finançament Import 
2016/155/619.10 Arranjament camí 

cementiri 
PUOSC 2012/ 
Préstec 
Inversions 2016 

21.382,95.-€ 

2016/920/639.01 Arranjament fusteries 
edifici Ajuntament 

PUOSC 2012/ 
Préstec 
Inversions 2016 

54.432,77.-€ 

2016/231/632.01 Millora soterrani i façana 
edifici serveis 

PUOSC 2012/ 
Préstec 
Inversions 2016 

40.243,47.-€ 

2016/155/619.11 Millora d’accés del camp 
de futbol  

PUOSC 2012/ 
Préstec 
Inversions 2016 

22.611,52.-€ 

 
 
Segon.- SOTMETRE la modificació per canvi de finalitat del Pla d’Inversions de la 



corporació i el corresponent canvi d’afectació dels ingressos a informació pública 
pertermini de 15 dies hàbils, mitjançant anunci al BOP i al 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 en els mateixos termes i quantitats. 
 
 
10.3 Convocatòria Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per l’any 2008-2012 
 
El Regidor Sr. Francesc Guisset llegeix el text del dictamen. Tot seguit explica que el 
govern de CiU va renunciar a l’obra de la Sala Polivalent, atès que no es podia tirar 
endavant per la situació econòmica del moment i es va destinar una part dels PUOSC 
2008-2012 a l’aparcament de centre Vila i Casa de Cultura, per 214.689,52 €. Segueix 
que els 95.000 € més el 30 % que fa total 138.000 € es destinarà a obres i explica la 
necessitat de les obres que es planteja:  
 
a.- Millora del soterrani i la façana de l’edifici de serveis municipals: pateix filtracions 
d’aigua que provenen de ventilacions del c/ La Selva i en part per filtracions de murs i 
fonaments de l’edifici; es considera possible resoldre amb terra ventilat i modificant les 
ventilacions del c/ La Selva que evitin l’escolament aigües pluvials. La façana pateix 
despreniments de formigó per oxidació de l’armat no recobert i es proposa sanejar 
protegint-lo d’oxidació i reconstruir el formigó, són d’un cost de 40.243,47 € 
 
b.- Arranjament fusteries de l’edifici Ajuntament: es tracta d’edifici antic que havien estat 
antigues escoles i entre les mancances destaca la precària estat de les finestres, de 
fusta amb llistons amb quadrícula, batents, sense juntes i vidre senzill de 4mm de gruix, 
l’objecte és elaborar obres mínimes necessàries que resolguin mancances substituint 
fusteries d’alumini, amb pont tèrmic i vidre doble i càmera d’aire intermitja. En total 
54.432,77 € 
 
c.- Millora de l’accés del camp de futbol municipal, la porta d’accés al camp actualment 
de 3m d’amplada és insuficient per entrar vehicles de gran format, l’esplana amb 
paviment asfàltic està molt deteriorada i desguassa incorrectament, caldria treure la 
capa en mal estat, modificar pendents i compactar de nou l’esplanada i nou paviment 
asfàltic 6+4 cm de gruix, connectar escorrenties i modificar el gual d’accés. Pressupost 
de 22.611,52 € 
 
d.- Arranjament del camí del cementiri: actualment el camí surt de la N260 mitjançant 
un camí de 4,5 m d’amplada aproximadament, acaba en esplanada abans de la porta 
d’accés al cementiri, aquest camí i l’esplanada tenen el paviment asfàltic molt deteriorat 
per les inclemències meteorològiques i per continuat ús ja que és l’únic accés al 
cementiri, es parxejarà l’asfalt de la zona i una capa d’aglomerat asfàltic en calent en 
tota la superfície del camí l’esplanada d’accés al cementiri. Pressupost de 21.382,95 € 
 
Amb sis vots a favor, dels grups municipal ERC-AM, PSC-CP i APL; i quatre 
abstencions, del grup municipal de CiU, s’aprova: 
 



En el DOGC núm. 6079 de data 2 de març de 2012, es publicava l’acord GOV/14/2012, 
de 28 de febrer, d’aprovació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per a l’any 
2012. 
A l’annex de l’esmentat acord, apartat e) Programa específic de cooperació municipal 
de la Diputació de Girona, s’assenyalava en l’actuació 2012/59 de l’Ajuntament de 
Llançà, sota el títol “Sala polivalent”, una subvenció PUOSC-DG de 95.942,00 €. 
L’esmentada actuació no s’ha dut a terme per manca de pressupost, i consta el 
romanent de 95.942 € del PUOSC 2012. 
En data 21 de setembre de 2016, s’ha rebut escrit del Departament de Governació de 
la Generalitat de Catalunya, RE 10.121, comunicant la documentació necessària per a 
sol·licitar un canvi de destí de la subvenció atorgada en el Programa específic de 
cooperació municipal de la Diputació de Girona. 
 
Per tot, aquest Ple de l’Ajuntament ACORDA: 
 
Primer.- RENUNCIAR a l’actuació 2012/59, titulada “Sala polivalent” amb el pressupost 
de 1.681.747,00.- euros i una subvenció de 95.942,00.- euros, del Programa específic 
de cooperació municipal de la Diputació de Girona, condicionada a la inclusió de les 
noves actuacions que es sol·liciten. 
Segon.- SOL·LICITAR la inclusió, en el Programa específic de cooperació municipal de 
la Diputació de Girona, anualitat 2012, de les obres següents: 
 
Títol: Arranjament del camí del cementiri 
Pressupost d’execució contracta: 21.382,95€ 
Aportació de la corporació local: 6.588,74 € 
Subvenció PUOSC:  14.794,21 € 
 
Títol: Arranjament fusteries de l’edifici Ajuntament 
Pressupost d’execució contracta: 54.432,77€ 
Aportació de la corporació local: 16.772,41 € 
Subvenció PUOSC:  37.660,36 € 
 
Títol: Millora de l’accés del camp de futbol municipal 
Pressupost d’execució contracta: 22.611,52 € 
Aportació de la corporació local:   6.967,30 € 
Subvenció PUOSC:  15.644,22 € 
 
Títol:  Millora del soterrani i la façana de l’edifici de serveis municipals. 
Pressupost d’execució contracta: 40.243,47€ 
Aportació de la corporació local: 12.400,25 € 
Subvenció PUOSC:  27.843,22 € 
 
Tercer.- APROVAR les Memòries valorades de les següents actuacions municipals, 
redactades pels Serveis Tècnics Municipals: 

- Arranjament del camí del cementiri 
- Arranjament fusteries de l’edifici Ajuntament 
- Millora de l’accés del camp de futbol municipal 



- Millora del soterrani i la façana de l’edifici de serveis municipals. 
 
Quart.- DONAR D’ALTA cada una de les noves actuacions proposades a través dels 
mitjans telemàtics de la plataforma EACAT. 
Cinquè.- CONSIDERAR garantida la capacitat de gestió administrativa i tècnica perquè 
les obres s’executin amb normalitat i designar les persones següents: 
- Lluís Rodeja i Roca, arquitecte assessor municipal, com a Director facultatiu de les 
obres  
- Josep Alegrí i Padern, arquitecte tècnic municipal, com a Director de l’execució de 
l’obra. 
- Marc Parés i Sucarrat, enginyer tècnic municipal, com a Coordinador de Seguretat i 
Salut de l’obra. 
Sisè.- MANIFESTAR el compromís de solucionar, a càrrec exclusiu, qualsevol 
incidència que sobrevingui abans de l’inici de les obres o durant la seva execució. 
Setè.- DECLARAR que aquesta Corporació disposa en ferm dels terrenys, i dels 
serveis, així com també de les autoritzacions i concessions administratives necessàries 
per a l’inici i execució de les actuacions, així com la seva posada en servei. 
Vuitè.- MANIFESTAR, que de conformitat amb l’informe d’Intervenció, en les partides 
pressupostària especificades a continuació, hi ha consignació suficient per atendre el 
finançament d’aquestes actuacions: 

- Arranjament camí del cementiri: 2016/155/619.10 
- Arranjament fusteries edifici Ajuntament: 2016/920/639.01 
- Millora soterrani i façana edifici de serveis: 2016/231/632.01 
- Millora accés del camp de futbol: 2016/155/619.11 

 
 
11.- Precs i preguntes 
 
Registre d’Entrada núm.10.402   
 
La Sra. Sònia López, 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: 
 
Els veïns del municipi ens han fet arribar queixes sobre la deixadesa que està patint el 
cementiri de la Vila. Ens podrien explicar quin és el motiu de que es trobi en aquest 
estat? 
 
Respon l’Alcalde que si hi ha qualsevol cosa que no sigui el camí, que ara s’arranjarà, 
que se’ls informi i procuraran esmenar-ho el més aviat posible. 
 
Registre d’Entrada núm.10.403   
 
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: 
 



S’ha realitzat durant aquest estiu algun control sobre el mosquit tigre? 
 
Contesta la Regidora de l’Àrea, Sra. Anna Giralt, que s’han fet quatre tractaments del 
mosquit tigre, a Llançà no se n’havia fet cap; han estat l’abril, juny, juliol i setembre, i 
ara a mitjans d’octubre  es tornarà a fer-ne un altre; hi ha una memòria elaborada per 
Dipsalut on s’hi descriu els embornals i els llocs problemàtics, es regeixen per aquesta 
memòria per realitzar els tractaments. 
 
Registre d’Entrada núm.10.404   
 
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: 
 
S’han suprimit una sèrie de contenidors a la zona de Fener. Ens poden dir si hi haurà 
una substitució d’aquest? S’ampliarà en algun moment el número de contenidors? 
 
La Regidora de l’Àrea, Sra. Anna Giralt, respon que s’ha reorganitzat l’àrea de Fané, 
creant noves àrees completes, si bé recorden quan es llencen escombraries l’ideal és 
tenir tots els contenidors de reciclatge junts; s’han creat àrees de deportació. Es vol 
fomentar el reciclatge seguint un pla del Consell Comarcal de l’Alt Empordà redactat el 
2010 en què s’aconsellaven aquests canvis, i atès que de cara l’any 2017 es disposarà 
de recollida selectiva orgànica, és interessant tenir tots els contenidors ordenats i amb 
àrees d’aportació, aleshores resumint el que s’ha fet és crear àrees completes, no 
s’han eliminat sinó que s’han reorganitzat. 
 
El Sr. Mora pregunta si es realitza la reposició del 10% de contenidors per nous, 
segons el contracte aprovat en un Ple de 2012. 
El Sr. Simon Calsina contesta que FCC alguns sí que els han substituït, altres els 
reparen, ja faran el control oportú.  
El Sr. Mora indica que això s’hauria de controlar ja que és un contracte  en virtut 
d’acord de Ple municipal i  que estan obligats a fer-ho i controlar-ho. 
 
 
Registre d’Entrada núm.10.405   
 
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: 
 
Tenint en compte que enguany ha estat un any poc plujós, ens poden explicar quin pla 
d’actuació han seguit per la prevenció d’una eventual sequera durant aquests mesos 
d’estiu? Ens poden informar de la situació dels pous? 
 
L’Alcalde manifesta que segons informe de SOREA, el de  Valleta 1 està 470 mg/l de 
clorurs, el del camp de futbol 815 mg/l, el del mercat 1550 mg/l de clorurs; això vol dir 
els pous tenen excés de salinitat, com a molts pobles de la zona, que produeix un 



augment de salinitat dels pous propis en cap cas, per sort, no arribaren als nivells de 
2008 o del 2011-12 que també foren molt elevats. Diu que es garanteix el servei 
d’aigua potable. Les xifres diuen que és potable fins que no arribi a 250 mg/l de clorur, 
el que es fa per sobre del valor és potable però amb deficiències de clorur. Atès que els 
pous estan en aquest estat, el que es fa és barrejar l’aigua de Boadella amb la dels 
nostres pous propis, aproximadament 75% d’allà i 25% d’aquí i dóna una aigua de total 
potabilitat de 130 mg/l de clorur, per sota del que marca com a incidència. D’altra banda 
en relació al pla que es refereix, estan treballant i preparant-se el pou de Valleta 2 que 
no entra en servei fins a l’alerta de sequera o es Decreta la sequera en fase 1, i així és 
com ho requereix l’Agència Catalana de l’Aigua; l’Alcalde està en constant contacte 
amb el Consorci de la Costa Brava, amb l’ACA i SOREA perquè quan es produeixi una 
deficiència es pugui esmenar i el pla de sequera ve dictaminat pel CCB i l’ajuntament 
es basa en informes o consideracions de l’ACA i el CCB per pal.liar els nivells de 
sequera, a data d’avui, estan en uns nivells bons. 
 
 
Registre d’Entrada núm.10.406   
 
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: 
 
Darrerament se’ns ha exposat algunes queixes pel fet que no es permetin realitzar 
casaments a la Casa Consistorial, i s’han de realitzar a la Casa de Cultura, o al pàrking 
de l’Ajuntament. En cas, que així sigui, ens poden explicar el motiu? 
 
Respon l’Alcalde que no hi ha criteris nous, la Casa Consistorial sempre ha estat 
disponible, i ell no té coneixement d’oferir els jardins als contraents, el fet que el 
casament sigui en el jardí és per voluntat dels interessats; d’altra banda, les tardes i 
caps de setmana no hi ha treballadors o responsables a l’ajuntament i es considera que 
a l’Ajuntament hi ha molta informació que no es pot deixar a l’abast de qualsevol 
estrany o de gent en massa com solen assistir als casaments. La Casa de Cultura, si 
s’obria també tenien la problemàtica que hi havia gent que aprofitava  per entrar a fer 
consultes o altres temes en horari de fora atenció al públic. El que es fa que la sala de 
plens està disponible de dilluns a divendres en horari d’oficina o si es vol fer en festius, 
caps de setmana o les tardes disposen de la Casa de Cultura. Indica que fins i tot, en el 
casament que ell va presidir, els  contraents varen trobar més acollidor el jardí que no 
pas la sala de Plens. 
 
El Sr. Vila replica que la resposta és de nota. Quan una parella es casa se  pressuposa 
que és el moment més feliç de la parella, i si un casament se celebra en una jardí en 
aquestes condicions amb una bastida, les fotos ajuden molt a un tenir “bon record”. Ell 
que el presidia no va ser comunicat que hi havia una taula bruta i unes cadires brutes. 
La taula no tenia res, ni megafonia ni per cobrir-la. El Sr. Vila diu que la imatge de 
l’ajuntament en un casament hauria de ser millor, aquesta és la casa de tots i si cal  
s’ha d’habilitar un servei per obrir o tancar dissabtes o diumenges com s’ha fet sempre. 
Ho diu com a suggeriment, afegeix que en la seva època, el Regidor encarregat del 



casament obria i tancava, i es feia responsable, no calia pagar hores extres. Conclou 
que en més de 300 casament civils celebrats aquí ningú no ha robat res, si l’Alcalde 
pensa que els convidats són potencials lladres, que el perdoni; en un casament la gent 
ve mudada o pot tenir necessitats, i en aquest casament si hagués fet mal temps o 
hagués necessitat els lavabos no hi havia l’opció o alternativa, creu que s’hi ha de 
pensar i els ho diu amb to constructiu, però fer dos casaments en un jardí que no està 
en condicions per no pagar hores diu molt poc de la necessitat que té l’ajuntament de 
quedar bé amb gent per a qui és casa seva. 
 
 
Registre d’Entrada núm.10.407  
 
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: 
 
Quines noves mesures s’estan prenent al mercat municipal? 
 
Respon l’Alcalde que arran la jubilació de l’antic assentador de mercat, l’altra persona 
que assumeix la feina, s’han esmerat per facilitar la feina en petits detalls. Totes les 
parades dels mercats se’ls fa una fitxa identificativa que ha d’estar visible, per a 
l’assentador, la Policia o qualsevol altre comerciant, a la seva disposició: metres lineals, 
producte de venda... un millor control en el muntatge de mercats, era una problemàtica 
parlada amb els Gremis de Marxants i era una proposta que es va creure oportuna per 
facilitar la feina. 
 
El Sr. Mora manifesta que els marxants estaven inquiets pels canvis i pregunta si 
tothom està al corrent de pagament de la taxa de mercats. 
L’Alcalde contesta que demanarà informe a la Interventora, i afegeix que s’ha intentat 
que els marxants es posessin al dia en deutes, i atès que el Reglament no ho permet, 
se’ls ha requerit i potser el malestar el motiva això, marxants que venien a vendre 
sense pagar taxes. 
El Sr. Mora fa referència a l’expulsió si no estan al dia en els pagaments. 
L’Alcalde diu que  alguns han pagat, en d’altres s’ha intentat facilitar amb fraccionament 
o ajornament del deute i evitar aquesta suspensió o expulsió del lloc de mercat. 
 
Registre d’Entrada núm.10.408   
 
La Sra. Sònia López, 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: 
 
El municipi està demostrant un estat de deixalles molt elevat. Hi ha prevista alguna 
actuació? 
 



Respon el Regidor de l’Àrea Sr. Simon Calsina que la temporada d’estiu, amb l’ 
increment de turisme també incrementen els actes incívics,  s’han pres mesures i junt 
amb les empreses es planteja com oferir i enfocar millor Servei i presentar millores. 
 
La Sra. López replica si és a causa del turisme que es produeix la deixadesa. 
El Sr. Calsina diu que no considera que hi hagi deixadesa, ocorre que ha influït 
l’augment d’incivisme i s’han d’anar arreglant aquests temes. 
 
 
Registre d’Entrada núm.10.409   
 
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 pot explicar el regidor de cultura que va passar el passat 30 de juliol, durant la 
celebració del Concert en homenatge a les senyores Saula?  
Primer, s’anunciava a una hora i es va acabar fent a una de diferent. Després es donen 
tiquets per controlar aforament a una hora que no és la que ell ha informat a la gent. Es 
va informar que a les nou es donarien i quan va arribar la gent, ja estava tot donat. 
Finalment, amb tiquet o no, va entrar tothom sense respectar l’aforament. 
 
Contesta el Regidor de l’Àrea, Sr. Claudio Grande, que per problemes tècnics es va 
canviar d’hora; quant a l’aforament es va respectar en tot moment; hi ha gent que diu 
que hi havia més gent del normal. 
El Sr. Mora indica que els tiquets  s’havia quedat a una hora i quan varen anar ja no 
n’hi havia. 
El Sr. Grande respon que segons arribava la gent, se’ls donava el tiquet per entrar a les 
7 i alguns a les 5 varen arribar ja i per això potser es varen quedar sense. 
El Sr. Mora pregunta per la gent que va haver de seure als costats de les butaques. 
El Sr. Grande manifesta que devien ser molt pocs, un o dos. 
  
 
Registre d’Entrada núm.10.410   
 
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 28 de juliol no es van retirar els cotxes del pàrquing del port per tal que es 
pogués realitzar una audició de Sardanes. Per quin motiu no es va procedir a alliberar 
l’espai necessari pel bon funcionament de l’activitat? 
 
Respon l’Alcalde que, com cada dijous d’estiu al Port coincidia al dia següent amb 
l’espectacle anual de Body Dance i es va creure oportú, per temes de logística, que es 
podia utilitzar un sol escenari per als dos esdeveniments. Es va senyalitzar que havia 
d’estar lliure, reconeix problemes perquè no tots els cotxes varen marxar, ell hi era i 



assegura que l’espai era més que suficient per ballar sardanes; hi ha dies que potser 
per parades, gent passejant o balladors és menor que el dia 28 a què es refereix la 
pregunta. 
El Sr. Serrán  demana pel seguiment de l’abalisament de la zona.  
L’Alcalde respon afirmativament però la grua municipal no va poder retirar segons quins 
vehicles però estava abalisat per la Policia Local i considera que estava correcte. 
 
 
Registre d’Entrada núm.10.411   
 
La Sra. Sònia López, 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: 
 
L’endemà de la festa que es dugué a terme el passat 25 d’agost al Port, el municipi 
presentava un estat de deixalles increïble. Perquè no es va netejar abans que el poble 
ja estés en ple funcionament? 
 
L’Alcalde respon que el dia 25 d’agost al Port no hi havia organitzada cap festa. Aquella 
data hi havia sardanes i el music & wine, però que a la Vila hi hagué la festa de 
l’escuma. 
Fa ús de la paraula la Regidora Anna Giralt dient que no és cert que presentés un estat 
de deixalles increïble derivada de la festa de l’escuma, podia haver alguna resta, però 
del volum que es vol donar a entendre no és veritat; en el moment que passaven els 
treballadors de FCC, es va netejar. 
 
La Sra. López vol afegir que el mes d’agost, a Llançà amb tot el turisme s’ha de tenir en 
compte la neteja ràpida. 
La Sra. Giralt diu que sempre es té en compte, que la pregunta es planteja primer al 
Port, ara a la Vila, i es tracta de la festa de la seva Àrea,  i que de deixalles increïbles 
potser no està ben descrita, és la manera de fonamentar la pregunta. 
 
 
Registre d’Entrada núm.10.412   
 
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 de quines són ara les normes d’ús del pavelló de l’IES de Llançà?  
 
El Regidor de l’Àrea, Sr. Claudio Grande, explica que el govern continua amb el mateix 
sistema, quan algú demana la sala de l’IES es demana a la Direcció la disponibilitat i si 
està conforme, es concedeix autorització per al seu ús. 
El Sr. Serrán insisteix si no s’ha canviat. 
El Sr. Grande respon negativament. 
 



 
Registre d’Entrada núm.10.413   
 
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 si les darreres contractacions que ha fet l’ajuntament de Llançà han 
seguit la borsa de treball?  
 
L’Alcalde contesta que la borsa de treball d’auxiliars administratius la va crear CiU, i 
dues persones que varen entrar ja treballen a l’Ajuntament i no es podia fer servir per a 
més necessitats administratives, el que ha passat que hi ha un procés de noves borses 
de treball per cobrir les baixes per jubilació d’aquest any, una el mes d’octubre, i cal 
afegir les dues baixes per incapacitat laboral i aquestes s’han hagut de cobrir 
d’urgència amb dues persones contractades amb caràcter d’urgència per cobrir 
aquestes dues baixes, afegeix  que espera que sigui per breu temps. 
El Sr. Vila pregunta si les dues persones han seguit algun procediment, s’han 
contrastat altres currículums, o bé se’ls ha contractat perquè s’ha volgut. 
 
L’Alcalde respon que per a les dues persones es va seguir el procediment amb caràcter 
d’urgència per les baixes, ell com a Cap de Personal i Alcalde, junt amb el Secretari, 
des d’on es van fer gestions, fins i tot contactar amb empreses de Figueres i fent córrer 
la veu que era molt urgent, es va valorar, a nivell tècnic del personal municipal, quina 
de les persones que reunien els millors requisits per ocupar de manera provisional i 
mentre durin les baixes, per poder desenvolupar ràpidament la feina per la qual se’ls 
contractava i havent de formar-los el mínim perquè ja  tenien els coneixements sobre la 
feina que se’ls oferia. 
 
El Sr. Vila replica que no se li doni la volta a tot, pregunta si tenien diferents currículums 
per valorar i si els tenien si se’ls pot fer arribar. 
L’Alcalde demana al Secretari si no hi ha inconvenient sobre la protecció de dades de 
caràcter personal dels currículums. 
 
El Sr. Vila indica que no pateixin, ja els consultaran 
L’Alcalde contesta que es varen consultar diferents curriculums, es va gestionar des de 
Secretaria, es varen demanar, era urgent i no es va fer una borsa de treball com a tal ni 
convocatòria oberta, gent d’empreses de Figueres que es dediquen a això i així es va 
actuar, no hi cap problema per mostrar-los els currículum. 
El Sr. Vila manifesta que els preocupa la posta en escena que el govern està duent a 
terme. Si no s’equivoca, llegint els programes electorals s’havia acabat posar gent a dit, 
una de les crítiques més ferotges que es feia a CiU. Els sobta que ara el govern agafa 
el discurs de CiU, que sempre havia considerat la urgència com a urgència, aleshores 
no valia i ara val. És a dir, quan estava a l’oposició deia una cosa i quan està al govern 
en diu una altra. La vàlua de les persones contractades no les qüestionen, el govern 
està en el dret de fer-ho, quan CiU governava era una aberració contractar a dit i ara el 



govern ho fa i no passa res. S’han demanat currículums, li agradarà veure quants n’hi 
ha, i han de reconèixer que estan fent el mateix que feia CiU. 
 
L’Alcalde replica que hi ha una diferència molt important, sembla estrany que no se 
n’adoni, quan es contracta amb caràcter d’urgència ho és com a situació d’urgència i 
considerada provisional pel govern, quan les persones de baixa estiguin bé tornaran al 
seu lloc de treball; el que criticava l’oposició és que quan vostès feien contractacions 
d’urgència, la urgència resulta que s’ha perllongat per anys, aquesta és la diferència 
entre CiU i el govern actual. 
 
El Sr. Vila indica que l’Alcalde té diferents maneres de sortir del tema, que si sempre 
s’empara en el passat i no aporta una millora ha de deixar el seu càrrec i CiU ja s’hi 
posarà si finalment té la culpa de tot, sempre que es fa quelcom malament s’escuden 
en el passat; ell aniria a la fi del món amb les persones que varen contractar; insisteix 
demanant on és el canvi que varen proposar, s’han omplert la boca durant anys i ara no 
actuen, la ciutadania vol saber on és el canvi i la manera de pensar i praxi diferent, no 
es veu enlloc. Al seu grup no els importa qui s’ha contractat, almenys reconeguin que 
ho fan igual que CiU, el que vol dir que no devia estar tan mal fet. 
 
L’Alcalde diu que no vol debatre més en aquest sentit, tenen visions diferents i creu que 
el govern actual no s’escuda en el passat. Si considera que l’actuació del govern no és 
la idònia, presenti la Moció de censura que està anunciant darrerament i ell serà 
conseqüent. 
 
 
Registre d’Entrada núm.10.414   
 
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 si hi ha prevista la incorporació de l’anterior Cap de Policia, el Sr. 
Jaume Simon? 
 
L’Alcalde contesta que el Sr. Simon ha sol.licitat la reincorporació a la Prefectura de la 
Policia i a les funcions de Cap de la Policia. S’està treballant des de Secretaria i el 
mateix Sr. Simon per si es fa efectiva o no la reincorporació. A data d’avui està 
l’expedient obert i quan estigui resolt es donaran les explicacions oportunes.  
 
 
Registre d’Entrada núm.10.415   
 
La Sra. Sònia López, 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 per quin motiu el nostre municipi té papereres de marques de 
begudes? 
 
La Regidora de l’Àrea, Sra. Anna Giralt, contesta que no són papereres pròpiament 
sinó màquines per premsar llaunes de begudes, i són per incentivar el reciclatge de les 
llaunes i tenen publicitat perquè així aquest servei és gratuït, des de maig a mitjan 
d’octubre que es retiraran. 
 
 
Registre d’Entrada núm.10.416 
 
La Sra. Sònia López, 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 han fet arribar que hi ha alguns arbres al municipi que estan patint falta d’aigua. 
Ens poden dir quines són les actuacions previstes per solventar-ho? 
 
El Regidor de l’Àrea, Sr. Simon Calsina, respon que la majoria tenen rec automàtic i 
programat; els que no en tenen, la Brigada els rega manualment i periòdicament, i no 
es disposa de cap informe del tècnic de jardineria sobre aquesta manca de rec.  
 
 
Registre d’Entrada núm.10.417   
   
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: 
 
Quantes persones es van desplaçar a FITAG? Quin cost va suposar per l’Ajuntament? 
 
El Regidor de l’Àrea, Sr. Claudio Grande, explica que és una Fira de Teatre 
Internacional Amateur de Girona i el grup de Llançà Perquè no? va guanyar el premi 
nacional i l’internacional i va obrir el festival teatre municipal de Girona, que estava ple 
de gent de tot el món. S’hi varen desplaçar dues persones de l’Ajuntament; 
seguidament pregunta quines despeses vol que indiqui. 
 
El Sr. Mora diu que li sembla molt bé que hi assistissin, no ho qüestiona, però quines 
foren les despeses a càrrec de l’Ajuntament per anar allà. 
El Sr. Grande diu que 230 € en desplaçaments, i es va pagar una nit d’hotel als actors 
del grup de Llançà perquè varen actuar dues nits i se’ls va pagar una que creu que s’ho 
mereixien. L’Ajuntament va aportar 1.000 € al FITAG i per això va actuar un grup de 
Pamplona a Llançà gratuïtament. Conclou que en total foren 1.900 € 
 
El Sr. Mora demana si algun administratiu de l’Ajuntament va anar al FITAG. 
El Sr. Grande diu que la tècnica de Cultura i el tècnic de so. 
 



 
Registre d’Entrada núm.10.418 
 
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 del planning de neteja de platges que s’ha seguit aquest estiu? 
 
Respon el Sr. Calsina que la neteja de platges s’ha realitzat cada dia manualment, la 
Brigada passava sempre, sorra i papereres. 
El Sr. Mora demana quan va començar i quan acaba el plànning. 
El contesta que de primers de juny a mitjans de setembre. 
 
 
Registre d’Entrada núm.10.419 
 
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 es va espatllar la màquina de neteja de les platges? Quan 
es va produir la seva reparació? 
 
El Regidor de l’Àrea, Sr. Simon Calsina, contesta que es va espatllar al principi, dos 
dies reparada i es va tornar a espatllar. Es costós trobar recanvis, la reparació del ferrer 
de Llançà era provisional no va funcionar. Ara estan en contacte amb una empresa per 
trobar recanvis i posar-la.  No ha funcionat gairebé  en tot l’estiu. 
 
El Sr. Mora diu que no ha funcionat en tot l’estiu, essent un tema de caràcter 
d’urgència. 
L’Alcalde afegeix que la màquina té gairebé 30 anys. 
 
El Sr. Mora diu que la coneixen molt bé perquè han treballat amb ella i quan s’avariava 
es buscava una solució ràpida. 
L’Alcalde explica que es va valorar la reparació, que l’empresa americana té pocs 
distribuïdors a Espanya, ho dificultava i amb cost elevat, es va decidir que potser l’any 
que ve amb rènting, leasing o compra se n’adquireixi una de nova; es va optar per la 
reparació provisional però que no fa la feina que pertoca, però les quatre platges que 
es feien amb la màquina s’han netejat manualment. 
 
 
Registre d’Entrada núm.10.420   
 
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 va decidir prescindir de les Havaneres i el 
Cremat a la Festa d’Estiu de l’Agost? I del Cremat a la Festa de Valleta?  
 
El Regidor de l’Àrea, Sr. Claudio Grande, contesta que per tema de programació es va 
creure oportú no fer-ho perquè hi hagué ja vàries cantades anterior i es va creure 
oportú suprimir-la junt amb el cremat. 
El Sr. Serrán replica que d’una pinzellada es carreguen una tradició de més de vint 
anys. 
El Sr. Serrán diu que les havaneres tancaven la festa d’estiu d’agost i la de Valleta. 
El Sr. Grande respon que aquest any no es va creure oportú fer-ho i no es va fer. 
 
 
Registre d’Entrada núm.10.421   
 
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, si s’ha donat el cas, de quantes vegades Costes ha multat a 
aquest Ajuntament per ocupacions no comunicades? 
 
L’Alcalde contesta que de moment l’Ajuntament no té cap multa. 
El Sr. Vila pregunta si cap advertiment. 
L’Alcalde respon afirmativament, va haver un advertiment per col.locar l’escenari de la 
Revetlla de Sant Joan. Els tècnics creien que com a tal no s’havia d’incloure en el Pla 
d’usos ja que és desmuntable, com a estructura mòbil, i el zelador de Costes va 
advertir que no podia ser així, des de llavors aleshores se’ls ha comunicat cada 
vegada. Per a l’any vinent es demanarà  per tot l’any com si hi hagués una estructura 
fixa i no haver d’estar demanant permís a Costas del Estado o Costes de la Generalitat 
per a cada acte. 
El Sr. Vila pregunta sobre les ocupacions de negocis privats, si hi ha cap advertiment 
en tot l’estiu. 
L’Alcalde respon que, de converses amb els tècnics municipals i el coneixement que en 
té, no li consta, en cas contrari ja li dirà en el proper Ple. 
 
 
Registre d’Entrada núm.10.422 i 10.423 (duplicada) 
 
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 quina promoció varen realitzar de la Festa d’Estiu, a l’agost? Ens 
han fet arribar les queixes que molts ciutadans no es van assabentar dels actes. 
 



El Regidor de l’Àrea, Sr. Claudio Grande, contesta que el programa de la Festa d’agost 
es publica al Diari de Girona, al Setmanari l’Empordà i l’Hora Nova; hi hagué cartells i 
dels actes del mes d’agost, les còpies es varen repartir al comerços del municipi, 
cartelleres municipals i difusió a les xarxes socials; no sap si la gent ho mira o no. 
El Sr. Serrán pregunta l’antelació de la penjada. 
El Sr. Grande respon que final de juliol i inicis d’agost. 
El Sr. Serrán manifesta que hi ha queixes de manca de promoció per les xarxes socials 
i el seu grup les fa arribar. 
 
 
Registre d’Entrada núm.10.424   
 
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 sobre quins són els criteris que es segueixen alhora de fer servir 
els pàrquings per organitzar esdeveniments públics? 
En uns casos es diu que els pàrquings s’han de respectar com a tals i no són per 
realitzar cap activitat, en canvi, en d’altres ocasions es suprimeix l’ús dels pàrquings per 
muntar esdeveniments. 
 
L’Alcalde respon que cada Àrea té el seu criteri en funció dels esdeveniments. Aquests 
actes es tracten en reunió del govern i si disposen del vistiplau, cada Àrea en funció de 
l’emplaçament de l’acte, sigui per donar-li més “brillantor “ o bé per facilitar la 
participació de públic, determina una ubicació o altra. 
El Sr. Serrán diu que entén que no hi ha un criteri comú, que cada grup dins del govern 
té el seu criteri amb aquest tema. 
 
L’Alcalde contesta negativament, que es consensua pel govern en funció de la tipologia 
de l’acte, i l’Àrea pertinent considera que es faci en una ubicació o altra, la Regidoria 
oportuna ho comunica al govern i dóna o no el vistiplau. No és el mateix la festa de 
l’escuma a la Plaça Major. Però a l’aparcament ho varen trobar més oportú, o a la 
inversa, en funció del la tipologia de l’acte, el públic, altres paràmetres que els fan 
decidir, per això no hi ha un criteri únic. 
 
El Sr. Serrán replica que l’Alcalde és el responsable últim de totes les activitats, cada 
Regidor té delegades les funcions. 
L’Alcalde li diu que ho acorda el govern conjuntament i cada Regidor té la seva llibertat, 
el que no fa és controlar cada dia els Regidors o les Regidores. 
 
 
Registre d’Entrada núm.10.425   
 
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 sobre el cost total del concert de Blaumut? Quina va ser la 
recaptació de les entrades? 
Ens poden explicar quin pla de seguretat es va seguir per aquest concert? 
 
Respon el Regidor de l’Àrea, Sr. Claudio Grande, que la recaptació total de les 
entrades fou de 10.537 € i el cost total de Blaumut, entre el grup, sonorització, 
ambulància, seguretat 12.900 €. L’Ajuntament ha pagat 2.300 € i el pla de seguretat no 
calia ja que hi havia un planell per a la gent que treballava, es va contractar el servei 
d’ambulància i tres guardes de seguretat més la Policia Local que estava de servei. 
El Sr. Serran pregunta qui va fer el planell. 
L’Alcalde indica que els Serveis Tècnics. 
 
 
Registre d’Entrada núm.10.426 i 10.427  
 
El Sr. Joan Carles Mora, Regidor del grup municipal de CiU, llegeix les següents 
preguntes per tal que siguin respostes en el Ple de l’Ajuntament per la regidoria 
competent, o en el seu cas, per l’alcalde del municipi: 
 
En el darrer ple se’ns va informar que, després de les apagades de llum del mes de 
juliol, es va posar en funcionament un servei d’assessorament als empresaris que 
haguessin patit pèrdues per aquests incidents. Quantes sol·licituds es van rebre? S’ha 
mantingut actiu durant les posteriors apagades que s’han donat aquest estiu? 
 
Durant el mes de setembre es van produir noves apagades de Llum. Quines mesures 
es van prendre? 
 
L’Alcalde contesta que el tema d’assessorament no es compten com a instàncies, es 
donava assessorament des d’ Atenció al Ciutadà i els Serveis Tècnics; eren poques i 
més de particulars que no d’empreses que deuen tenir les seves gestories que els 
assessoren, és competència de la pròpia companyia però es continuarà donant  aquest 
servei d’assessorament per facilitar la informació al ciutadà, intentaran fer-ho per 
facilitar les coses als ciutadans. Segueix explicant que les reiterades  apagades són per 
mal estat de les línies a Llançà i d’un transformador del c/ Rafael Estela. Ell ha tractat 
amb responsables a Girona d’ENDESA i els Regidors Sr. Calsina i Sr. Grande, en els 
llocs de les deficiències  amb els operaris de torn quan venien a reparar, i afegeix que 
s’ha requerit a ENDESA un informe detallat de l’estat actual de les instal.lacions i ha 
informat a la companyia, que va requerir obrir una rasa de més de 50 m. canviant la 
xarxa de mitja tensió i amb això han donat per solucionada l’avaria. Resta a l’espera de 
l’informe de l’estat real de les línies. 
 
El Sr. Mora manifesta que el tema d’assessorar és el correcte, que no és obligació de 
l’ajuntament però és un deure vetllar perquè els serveis es puguin regular, s’ha d’exigir 
el compliment de les obligacions, com la neteja periòdica o revisió de contenidors, o 
l’adequació de les platges que comencin el dia que pertoca. 
 



 
Registre d’Entrada núm.10.428   
 
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 quants fanals s’han canviat al municipi en els darrers mesos? 
 
Respon el Regidor de l’Àrea, Sr. Simon Calsina, que si es refereix a nous o canviats 
perquè estaven fosos. Els fosos els que han anat comunicant-se, després de fer 
enceses i comprovacions, han estat canviats; i dels nous  al c/ Barcelona, Plaça 
Catalunya, aparcament Institut, al c/ Roger de Flor, aparcament c/ Rafael Estela, Pg. de 
Grifeu, Pg. Marítim, il.luminant la zona de jocs infantils. 
El Sr. Mora demana pel total, ja que és una despesa de l’Ajuntament que s’ha de 
gestionar, amb una partida pressupostària. 
L’Alcalde manifesta que se’ls farà arribar el detall. 
 
 
Registre d’Entrada núm.10.429   
 
La Sra. Sònia López, 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: 
 
Tenint en compte que en aquest moment Càritas no és la responsable del local del 
carrer Pilota, l’Ajuntament continuarà pagant el lloguer d’aquest local? 
 
La Regidora de l’Àrea, Sra. Sílvia Barris, contesta que si és el local del c/ Nicolàs 
Salmerón, que ara és de Llançà Solidari, no es paga cap lloguer, ni ara ni mai. 
El Sr. Pere Vila indica que es donava una subvenció a l’entitat, i evidentment el lloguer 
el paga l’entitat que el gestionava, pregunta si la subvenció es continua donant. 
La Sra. Barris respon que la subvenció sí, es va donar aquest any a Càritas, però 
recentment han canviat de nom i s’han constituït com a nova entitat. 
 
 
Registre d’Entrada núm.10.430   
 
La Sra. Sònia López, 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 perquè continuen havent tants errors a les agendes culturals? Per 
exemple, al setembre hi va haver la Festa de la Rumba que no apareixia a l’agenda. 
 
El Sr. Claudio Grande, Regidor de l’Àrea, explica que el mes de març es va trametre 
una carta a les associacions locals perquè informessin de les activitats; l’associació 



Llança’t va entrar l’activitat de la rumba com a instància general  i no ho varen veure a 
l’hora de fer les agendes; després ho varen publicitar. Se’ls va dir que ho 
comuniquessin com a associació i tractar-ho amb la Regidoria de tot el que farien els 
tres mesos. Varen registrar la instància i desconeix perquè no es va incloure l’activitat 
de la rumba. Posteriorment ho varen publicitar en els actes de setembre, repartint per 
diferents comerços i a les cartelleres municipals i a les xarxes socials. 
 
La Sra. López demana a què es deu l’error del registre d’entrada. 
El Sr. Grande indica que no es va trobar la instància en el moment d’incloure l’activitat. 
La Sra. López manifesta  que aleshores no fou un error registrar la instància. 
El Sr. Grande respon que no i demana disculpes a l’associació Llança’t. 
 
 
Registre d’Entrada núm.10.431   
 
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 del cost total de l’espectacle Esperança Dinamita? Quina va ser la 
recaptació de les entrades? 
 
Contesta el Sr. Claudio Grande, Regidor de l’Àrea, que la recaptació de les entrades, 
1.637 €; el cost de l’espectacle un total 3.800 € amb escenari i equip de so,  i a càrrec 
de l’Ajuntament, 2.100 €. 
El Sr. Serrán pregunta sobre la seguretat i el servei preventiu d’ambulància o Creu 
Roja. 
El Sr. Grande diu que hi havia lavabos de lloguer però per l’espectacle no es va creure 
oportú guardes de seguretat ni ambulància, ja que no era un concert, era un teatre 
musical. 
 
El Sr. Serrán demana si aquest ajuntament continuarà amb la política de fer concerts 
de pagament. L’anterior legislatura aquest concerts com Xarango o Els Catarres foren 
gratuïts, ara amb Blaumut i Esperança Dinamita,  pagant entrades. 
 
El Sr. Grande respon que la política és fer coses però que no tot el cost el pot assumir 
l’Ajuntament. De tant en tant es fa pagar i no passa res, s’han fet molts concerts 
gratuïts per la festa de la Vila, Carnaval, i Sant Joan. Creu que algun de pagament no 
està malament. 
 
 
Registre d’Entrada núm.10.432   
 
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: 
 



Aquest estiu es van dur a terme enquestes a les platges. Ens poden dir a qui anaven 
adreçades aquestes enquestes? 
 
L’Alcalde explica que les úniques enquestes que té coneixement són fetes des de 
l’Àrea de Turisme, com el Sr. Mora sap, són a través dels ETIS i és la mateixa que va 
fer anys anteriors, que segueix paràmetres dels ETIS pel qual varen atorgar-nos el 
guardó, es fan durant l’estiu, període que s’ha de fer i serveix com a eina per valorar la 
satisfacció i demés aspectes, dels visitants. 
El Sr. Mora demana si estan orientades pel tema de neteja, sostenibilitat, medi ambient;  
si segueixen els mateixos criteris de selecció: persones, sector... 
L’Alcalde contesta afirmativament perquè els paràmetres en els ETIS així ho marquen, 
també a les oficines de Turisme de Vila i Port, ha estat complementada amb altres 
informacions perquè l’Ajuntament disposi de més informació. 
 
 
I sense cap més altre assumpte a tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió a tres quarts 
de deu de la nit, 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


