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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE LLANÇÀ DE 
DATA 3-08-2015 
 
A la Casa Consistorial de Llançà, essent les vuit del vespre del dia tres d’agost  de dos 
mil quinze, 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,  Joan C. Mora i Torrent, Sr. Juan José Serrán i Báez i 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. 
 
L’Alcalde demana si cal llegir l’acta de la sessió anterior, de data 1 de juliol  de 2015, 
que ha estat repartida amb anterioritat junt amb la convocatòria. 
 
Per unanimitat s’aprova l’acta del Ple extraordinari de data 1 de juliol de 2015, sense 
esmenes. 
 
 
2.- Presa de possessió del càrrec de Regidora de l’Ajuntament, Sra. Sònia López 
Mallol. 
 
El passat dia 13 de juny de 2015, es va constituir la Corporació Municipal de Llançà, 
amb assistència i presa de possessió de tots els regidors electes. 
El dia 15 de juny, la senyora Núria Escarpanter Olivet, va presentar escrit de renúncia 
al càrrec de Regidora de l’Ajuntament de Llançà, i es va donar compte al Ple en la 
sessió de data 1 de juliol del present. 
 
Traslladada la renúncia a la Junta Electoral de Zona de Figueres, s’ha emès credencial 
del càrrec de Regidora a la Sra. Sònia López Mallol, per la coalició política 
CONVERGÈNCIA I UNIÓ. 
 



L’Alcalde comprova que ha presentat la seva declaració personal sobre béns 
patrimonials i de causes de possible incompatibilitat i activitats que proporcionin o 
puguin proporcionar ingressos a què fa referència l´art. 148 de la Llei 8/1987, Municipal 
i de Règim Local de Catalunya. 
 
De conformitat amb l’article 108.8 de la LOREG, per a la presa de possessió i 
adquisició de la plena condició del càrrec de Regidora de l’Ajuntament, la candidata  
electa ha de jurar o prometre acatament a la Constitució. 
 
Per això, per l’Alcaldia-Presidència d’aquest Ajuntament es convida a la Regidora 
electa, Sra. Sònia López Mallol, perquè manifesti si l’afecta alguna causa 
d’incompatibilitat sobrevinguda amb posterioritat a la seva proclamació, tal com 
estableixen els articles 6, 7, 177 i 178 de la Llei Orgànica 5/1985, després de la qual 
resulta que a la regidora electa no l’afecta cap causa d’incompatibilitat sobrevinguda. 
 
Tot seguit, el Sr. Alcalde formula la següent pregunta a la Regidora electa: 
 
“JUREU O PROMETEU PER LA VOSTRA CONSCIÈNCIA I HONOR COMPLIR 
FIDELMENT LES OBLIGACIONS DEL CÀRREC DE REGIDORA DE L’AJUNTAMENT 
DE LLANÇÀ, AMB LLEIALTAT AL REI, GUARDAR I FER GUARDAR LA 
CONSTITUCIÓ COM A NORMA FONAMENTAL DE L’ESTAT I L’ESTATUT 
D’AUTONOMIA DE CATALUNYA ? 
 
Contesta la Sra. Sònia López Mallol: “ sí, ho prometo ”  
 
A continuació, el Sr. Alcalde convida a la Sra. Sònia López Mallol, a prendre possessió 
del càrrec de Regidora de l´Ajuntament de Llançà i a ocupar el seu lloc, i li comunica 
que com a Regidora, i en virtut dels acords adoptats en el darrer Ple, forma part 
integrant de la Comissió Informativa Permanent, amb tots els seus drets i deures, en 
substitució de la Regidora Sra. Escarpanter, el que li serà notificat de forma expressa.  
 
 
3.- Donar compte de la gestió dels òrgans de govern municipal. 
 
L’Alcalde dóna compte dels següents contractes, des del 12 de juliol, ateses les 
necessitats de serveis i de personal temporal d’estiu: s’ha incorporat la Sra. Pilar Mogío 
en el servei de neteja; el Sr. Eduard Martínez novament en el Museu de l’Aquarel.la, el 
Sr. Enric Giménez, readmès a l’Àrea d’Esports, junt amb l’Elisenda Subirà de monitora 
de piscina, i Javier García com a monitor de natació; els Srs. Jonathan i Marc García 
com a Policies locals ateses les baixes mèdiques d’Agents i la Sra. Jennifer Figa 
readmesa després del seu acomiadament improcedent. 
 
 
4.- Declaració de compatibilitat Sra. Núria Escarpanter Olivet i Sr. Oscar Soler 
Bosch. 
 
4.1) L’Alcalde llegeix el dictamen referent a la Sra. Núria Escarpanter Olivet. 



 
Per unanimitat, s’aprova: 
 
En data 23 de juny de 2015 i amb RE núm. 5471, la treballadora laboral de plantilla 
d’aquest Ajuntament, senyora Núria Escarpanter Olivet, sol·licita que se li concedeixi la 
compatibilitat amb el sector privat per realitzar tasques relacionades amb els estudis de 
magisteri o psicologia. 
En data 14 de juliol de 2015, la Secretaria Municipal ha emès informe fent constar que 
d’acord amb la legislació vigent, el reconeixement de la compatibilitat de la treballadora 
Núria Escarpanter Olivet, (qui percep un complement específic que no contempla 
dedicació exclusiva, ni especial dedicació ni comandament), personal laboral de 
plantilla, al servei de la Corporació Local, en el sector privat, realitzant una tasca 
relacionada amb els estudis de magisteri o psicologia, es pot concedir condicionat al 
següent: 
 

1. L’activitat al sector privat no pot superar en cap cas el 50% de la jornada 
ordinària establerta en l’administració pública, és a dir, com a màxim 18 hores i 
45 minuts setmanals. 

 
2. Sempre i en tot cas, ha de complir amb l’horari del Punt d’Informació Juvenil, al 

qual està adscrita. 
 
L’incompliment d’aquests condicionants pel que fa al règim d’incompatibilitats ha 
d’ésser sancionat disciplinàriament, sens perjudici de l’executivitat de la incompatibilitat 
en què s’hagi incorregut i en cap la Sra. Núria Escarpanter Olivet cas es podrà valdre 
de la seva condició de treballadora de l’Administració Pública per exercir la seva feina a 
nivell privat. 
 
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer.- CONCEDIR a la treballadora laboral de plantilla d’aquest Ajuntament, Sra. 
Núria Escarpanter Olivet, la compatibilitat amb el sector privat per realitzar tasques 
relacionades amb els estudis de magisteri o psicologia, d’acord amb l’informe redactat 
per la Secretaria Municipal en data 14 de juliol de 2015 i el qual s’adjunta a l’expedient. 
 
Segon.- NOTIFICAR el present a acord a la persona interessada.” 
 
 
4.2) L’Alcalde llegeix el dictamen referent al Sr. Oscar Soler Bosch. 
 
Per unanimitat, s’aprova: 
 
En data 1 de juliol de 2015 i amb RE núm. 5921, el funcionari de carrera d’aquest 
Ajuntament, senyor Oscar Soler Bosch, sol·licita que se li concedeixi la compatibilitat 
amb el sector privat per realitzar tasques d’advocat. 
 



En data 15 de juliol de 2015, Secretaria Municipal ha emès informe que consta unit a 
l’expedient. 
L’art. 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al 
servei de les Administracions Públiques determina que l’òrgan competent  per al 
reconeixement de la compatibilitat és el Ple de l’Ajuntament. 
 
Per tot això, el Ple de  l’Ajuntament ACORDA: 
 
Primer.- CONCEDIR al funcionari de carrera d’aquest Ajuntament, Sr. Oscar Soler 
Bosch, Caporal de la Policia Local de Llançà, la compatibilitat amb el sector privat per 
realitzar tasques d’advocat, en atenció al canvi de criteri jurisprudencial,  amb els 
condicionants següents: 
 

1. L’activitat al sector privat no pot superar en cap cas el 50% de la jornada 
ordinària establerta en l’administració pública, és a dir, com a màxim 18 hores i 
45 minuts setmanals. 

 
2. Sempre i en tot cas, ha de complir amb l’horari establert a la Policia Local de 

Llançà. 
 

3. El senyor Oscar Soler Bosch haurà de mantenir en tot cas la seva imparcialitat i 
independència, i en cap cas podrà fer ús de la seva condició de funcionari per 
exercir la feina d’advocat en el sector privat. 

 
Segon.- NOTIFICAR el present a acord a la persona interessada.” 
 
 
5.- Fixació de Festes Locals per a 2016 
 
L’Alcalde llegeix el dictamen. 
 
Per unanimitat, s’aprova: 
 
Vista l’Ordre EMO/168/2015, de 25 de maig, publicada al DOGC núm. 6888, de 9 de 
juny de 2015, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya 
per a l’any 2016. 
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. 
Vistes les competències atribuïdes al Ple de l’Ajuntament, per l’article 46 del Reial 
decret 2001/1983, de 28 de juliol. 
 
Per tot això, el Ple municipal ACORDA: 
 
Primer.- PROPOSAR al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de 
Catalunya la fixació com a festes locals per a l’any 2016, els dies 22 de gener 
(divendres)  i el 15 de juliol (divendres).   



Segon.- DONAR TRASLLAT del present acord als Serveis Territorials a Girona del 
Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya,  als efectes 
oportuns. 
 
 
6.- Donar compte de la tramesa d’informació de les dades de tresoreria i deute viu 
corresponent al primer i al segon trimestre de 2015. 
 
6.1) El Sr. Francesc Guisset, Regidor de l’Àrea, llegeix el següent dictamen: 
 
La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera, estableix l’obligació de subministrar informació referent al compliment 
d’obligacions contemplades, en la Ordre HAP/2105/2012, de primer d’octubre, 
modificada per la Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre.  
En l’article 16 de Ordre HAP/2105/2012, modificada per la Ordre 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 4 de maig de 2015, el departament d’Intervenció emet l’informe corresponent. 
En el mateix expedient consten les dades trameses.  
En data 4 de maig de 2015, s’ha realitzat la tramesa de la informació corresponent a 
les dades de tresoreria i deute viu corresponent al primer trimestre de 2015, a través de 
la oficina virtual per la coordinació amb les Entitats Locals del MINHAP, tant de 
l’Ajuntament, com dels organismes Autònoms que l’integren, Casal del Pensionista, 
Museu de l’Aquarel.la i Patronat d’Esports.  
 
Per tot això, aquesta Regidoria adopta el següent 
 
ACORD 
 
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.  
 
 
6.2) El Sr. Francesc Guisset, Regidor de l’Àrea, llegeix el següent dictamen: 
 
La Llei Orgànica 2/2014, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera, estableix l’obligació de subministrar informació referent al compliment de les 
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 la Ordre HAP/2105/2012 d’1 d’octubre, modificada per la Ordre 
HAP/2082/2014, de 7 de novembre, per la qual es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d’informació previstes a 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 24 de juliol de 2015, el departament d’Intervenció emet l’informe corresponent. 
En el mateix expedient consten les dades trameses.  
En data 27 de juliol de 2015, s’ha realitzat la tramesa de la informació corresponent a 
les dades de tresoreria i deute viu corresponent al segon trimestre de 2015, 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, corresponent al segon trimestre de 2015. 
 
Per tot això, aquesta Regidoria adopta el següent 
 
ACORD 
 
Únic.- DONAR COMPTE al Ple del compliment de les obligacions de subministrar 
informació segons disposa la Ordre HAP/2105/2012 de primer d’octubre, 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. 
 
Intervé el Sr. Pere Vila, del grup municipal de CiU, per preguntar quin és el deute viu a 
dia d’avui. 
Respon el Regidor de l’Àrea, Sr. Francesc Guisset, que l’expedient està a la seva 
disposició per consultar-ho i són 3.369.469,07 € el percentatge que representa se’ls 
farà arribar. 
 
La Corporació municipal queda assabentada. 
 
 
7.- Aprovació inicial del Reglament de Voluntariat. 
 
L’Alcalde llegeix el text del dictamen. 
 
Intervé el Sr. Pere Vila, del grup municipal de CiU, manifestant que estan a favor i 
facilitaran la tramitació de l’expedient. 
 
Per unanimitat, s’aprova: 
 
Els serveis municipals en l’àmbit social, cultural, ambiental, esportiu, etc. es configuren 
a partir dels recursos municipals i de la col·laboració de les entitats privades i dels 
ciutadans, per garantir la coordinació operativa pel que fa a la correcta prestació dels 
serveis a les persones. 
Per a un eficaç incorporació i participació dels ciutadans en  les activitats municipals, es 
fa necessari comptar amb una eina que agrupi i estructuri l’organització i el 
funcionament de l'Agrupació Local de Voluntaris de Serveis Municipals.  



En virtut del que disposen els articles 25.2 i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, i  50.2.d) i 162, de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, 
municipal i de règim local de Catalunya.  
 
El Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Aprovar inicialment el Reglament de l'Agrupació Local de Voluntaris de Serveis 
Municipals de l'Ajuntament de Llançà . 
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 de 
l'Agrupació Local de Voluntaris de Serveis Municipals de l'Ajuntament 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. 
 
 
8.- Modificació de dia i hora de les sessions ordinàries de la Comissió Informativa 
Permanent. 
 
L’Alcalde llegeix el text del dictamen. 
 
Per unanimitat, s’aprova: 
 
L’Ajuntament Ple, en sessió extraordinària del dia 1 de juliol de 2015, va aprovar, entre 
altres, l’acord de creació de Comissió Informativa Permanent i el règim i horari de les 
reunions, que s’establia a les 13  hores del dimecres anterior a la celebració del Ple.  
Per a una millor organització i funcionament del Consistori, el Ple de l’Ajuntament  
 
ACORDA: 
 
Primer.- MODIFICAR parcialment l’apartat segon de l’acord 3.8.1) adoptat en el Ple del 
passat dia 1 de juliol de 2015, en el sentit que les sessions ordinàries de la  Comissió  
Informativa Permanent, se celebraran a les 20 hores del dilluns anterior a la 
celebració del Ple. 
Segon.- MANTENIR vigent l’esmentat acord en tot allò que no ha estat modificat pel 
present. 
Tercer.- Notificar la present Resolució a les Regidores i els Regidors designats a les 
Comissions. 



9.- Moció: Per la realització d’una consulta popular sobre el pacte de govern 
realitzat a  Llançà. 
 
El Sr. Pere Vila, del grup municipal de CiU, diu que presenten aquesta primera Moció 
en el primer Ple ordinari del nou consistori. No cal que ningú es posi nerviós ni vegi res 
extraordinari. La presenten de bon to perquè l’equip de govern els ha convidat a 
presentar-la. Les darreres entrevistes a l’Alcalde manifesten obertament que és un 
ajuntament transparent, que ho explicarà tot, que hi ha parets de vidre, que hi ha 
situacions en què el poble de Llançà ha d’opinar. El seu grup està convençut que a 
partir del pacte, que és legítim i democràtic, fins i tot gent de l’entorn de l’equip de 
govern, els diu a CiU que no estan d’acord. Consideraven que varen votar per treure la 
majoria absoluta a CiU però que CiU al ser la llista més votada no havia de quedar fora 
del govern. Això els fa presentar la Moció per veure si realment aquest ajuntament té 
parets de vidre, si amb els temes importants del poble aquest podrà tornar a decidir i ell 
creu que el pacte de govern és la decisió més transcendent que hi ha en un 
ajuntament, és tota una legislatura. 
És cert que bona part de la societat civil els ho ha demanat reiterades vegades i el seu 
grup ho trasllada en tres conceptes: si són capaços d’organitzar-ho; si no volen, 
autoritzar a CiU i que els deixin el padró i els locals per fer la consulta o si cap de les 
dos supòsits fos possible, com a mínim autoritzar la societat civil a fer-ho. Evidentment 
ha de ser consulta vinculant, la nova Llei del Parlament que habilita les consultes 
populars així ho marca, i els agradaria comptar amb aquest suport; també avança que 
si aquesta opció no prospera, la presentaran les vegades que creguin convenient i 
insisteix que l’equip de govern convida a fer aquestes coses, quan diuen que el poble 
ho decidirà tot i ara tenen l’ocasió de demostrar-ho. Seguidament llegeix el text del 
dictamen que segueix: 
 
“ En la constitució del nou Consistori municipal de Llançà, el passat 14 de juny 
d’enguany, va ser escollit alcalde el Sr. Guillem Cusí per mitjà d’un pacte entre les 
forces d’ERC, ICV, ULL, PSC i APL, deixant fora del govern la força més votada, CiU, 
la qual va assolir el 45,3% del total dels vots. 
El pacte esmentat es va realitzar unilateralment per les 5 formacions i fent omissió, fins 
al punt de no haver rebut cap resposta per part de cap grup, a les converses amb el 
partit més votat. 
El nou equip de govern, format pels cinc partits, ha volgut fer gala de la transparència, 
auto erigint-se com els garants de la Democràcia i com els impulsors d’un Ajuntament 
amb parets de vidre, segons les declaracions de l’alcalde Sr. Cusí. 
Atès aquest fervor per la transparència, des del grup municipal de Convergència i Unió 
apel·lem a aquesta garantia democràtica, que propugna el l’equip de govern, per 
consultar al conjunt de la ciutadania sobre si estan d’acord amb el pacte.  
Per tot això, el Grup Municipal de Convergència i Unió, previ dictamen de la Comissió 
Informativa Permanent, proposa al Ple municipal l’adopció dels següents:     
ACORDS 
Primer.- Organitzar, per part de l’Ajuntament de Llançà i en el termini més breu 
possible de temps, una Consulta popular, emparada per la Llei de Consultes de la 
Generalitat de Catalunya, per preguntar als ciutadans de Llançà si estan d’acord amb el 
pacte de Govern de les forces polítiques que actualment governen l’Ajuntament de 



Llançà, amb una pregunta clara i concisa: “Està vostè d’acord amb el pacte que han fet 
ERC, ICV, ULL, PSC i APL per evitar que la força més votada democràticament, CiU, 
governi al municipi de Llançà juntament amb un altre partit? Si o No”. 
 
El Sr. Pere Vila afegeix que es podria modificar la pregunta, que aquesta és només un 
exemple, són conscients que tampoc no podrien governar sols a menys que algun partit 
s’abstingués.  
El Sr. Vila continua llegint la Moció:  
 
Segon.- En cas de no voler l’Ajuntament organitzar la Consulta, autoritzar a la societat 
civil a fer-la i facilitar logísticament, per part de l’ajuntament de Llançà, la realització de 
la mateixa. 
Tercer.- En cas de no acceptar cap dels dos supòsits, ens reservem l’opció 
d’organitzar-la, per part de la societat civil del municipi, atès l’interès en fer-la que han 
demostrat els actors civils del poble.” 
 
El Sr. Vila indica que conscient que és una novetat, que segurament la resposta serà 
que el poble ja va parlar el dia 24, però no amb les condicions que al final ha resultat, si 
més no, és el seu parer i insisteix que si s’autoritza a fer la consulta, com a demòcrates 
acceptaran el resultat i entenen que és una manera de sortir de la situació que s’ha 
creat i dels neguits que pot haver, és la voluntat del seu grup i espera que tots estiguin 
d’acord. 
 
Obert el torn de paraules, la Sra. Anna Giralt, del grup municipal ERC-AM, indica el vot 
desfavorable. 
El Sr. Claudio Grande, del grup municipal APL, diu que creu que la pregunta s’havia 
d’haver fet abans de les eleccions no després, per això votarà em contra 
El Sr. Francesc Guisset, del grup municipal PSC-CP, manifesta que votaran en contra, 
entenen que la gent del poble ja ha parlat a les eleccions. El Sr. Vila sap i així ho va dir 
en el discurs, que les eleccions han estat unes autèntiques plebiscitàries, si continuava 
CiU o si després de tants anys passaria a l’oposició; amb el 45% de vots a CiU, i el 
55% a les resta de grups, entenen que l’electorat de Llançà volia que CiU passés a 
l’oposició i ells formessin govern amb la resta de partits. Sobre el que ha dit de la 
societat civil, que ho demana, no en té cap constància. Sobre si en assumptes 
importants el poble decidiria, ja li avança que en qüestions important d’inversions i 
d’interès general, el poble decidirà en consulta popular. Conclou que aquesta petició és 
una repetició fraudulenta de les eleccions, i a Llançà ja s’ha votat i d’altra banda 
entenen que és fraudulenta perquè el Sr. Vila ha reconegut que aquest govern de 
coalició és legítim i democràtic, aleshores val la pena respectar-lo i per això voten en 
contra de la Moció. 
 
El Sr. Pere Vila agraeix que cada grup hagi opinat, ha quedat clar el que ja es temien, 
no tenia esperança que s’acceptés fer la consulta, el que ocorre és que les respostes  
les troba amb manca de contingut. Fer, com diu el Sr. Grande, la consulta abans de les 
eleccions no s’ha fet mai i llegint hemeroteca, deien que no hi havia cap pacte signat i 
el varen fer posteriorment. No té sentit que es faci una consulta abans de les eleccions i 
insisteix que el seu govern és legítim i democràtic però hi ha una sensibilitat en el poble 



de com s’ha fet tot i no estaria de més que l’equip de govern fos capaç d’acceptar la 
consulta. 
 
Fa ús de la paraula l’Alcalde, per dir que el pacte de govern produït entre les tres 
candidatures no va deixar a CiU fora del govern ni d’enlloc, ho vol remarcar. El govern 
no era de CiU ni de ningú, ja que per això es celebren eleccions on tothom s’hi 
presenta en igualtat de condicions.  
Afirmar que un pacte se signa “unilateralment entre cinc formacions” és com dir que “no 
existeix el sol mentre es té el sol a sobre el cap”. Quelcom signat entre cinc no pot ser 
unilateral, voldria destacar-ho. En tot cas pot ser excloent cap al grup de CiU. També 
denota la visió simplista del que tenien fins ara per tot el que no era CiU. A més, es 
passen tothora recordant les “cinc formacions de l’ajuntament”, el “pentapartit”, 
realment són dos partits i una agrupació d’electors... com si s’haguessin d’avergonyir 
de que persones d’idees diferents siguin capaços d’arribar a acords pel bé del poble.  
No els  molesta no haver rebut resposta, el que realment els molesta és haver perdut 
una hegemonia que els deuria fer pensar que el poble girava al seu voltant, i no és així. 
Són els partits que hem de girar al voltant del poble.  
Un altre error que denota baixesa i frega l’insult al seu entendre, és frivolitzar amb els 
conceptes de transparència i democràcia. S’ha de ser molt arrogant per creure que es 
coneix la intenció del que tots els votants de Llançà van expressar amb els seus vots, 
fins i tot la dels que no van ni votar a CiU i que, per cert, és la majoria de la societat 
d’aquest poble. El cinisme d’aquesta moció és la prova vivent de que un canvi de 
govern feia més falta que mai. El grup de CiU vol deslegitimar un Ajuntament que amb 
prou feines té dos mesos de vida i que ha estat escollit democràticament per la gent 
d’aquest poble.  

 
Continua manifestant que els que tenen baixa cultura política són els autors d’aquest 
document, que desconeixen que estem regits per un sistema electoral proporcional pur 
que es diferencia del presidencialista (que a CiU tant els agradaria) precisament per 
això: pel respecte al valor de l’assoliment del vot i corregir possibles desigualtats de 
proporcionalitat. Si això els molesta el que haurien de fer és aprofitar la seva influència 
en els dirigents nacionals del Parlament de Catalunya perquè creïn una llei electoral 
catalana amb sistema majoritari perquè així CiU pugui recuperar l’alcaldia de Llançà. 
Fins llavors, qualsevol intent com aquest serà un gest ridícul i despectiu. Portaven anys 
retraient a la resta de partits que es volien confabular contra CiU Llançà, i es van 
passar la campanya alarmant a tothom sobre que hi havia un pacte encobert contra 
ells. Pregunta si de debò creuen que els votants no sabien que un vot cap a alguna de 
les candidatures que no fos la seva implicava un vot per l’alternança, si tan ignorant 
creuen que és la gent que no els ha votat. 

 
L’Alcalde continua dient que el darrer paràgraf de la moció clama al cel. “Ens reservem 
l’opció d’organitzar-la, per part de la societat civil del municipi, atès l’interès en fer-la 
que han demostrat els actor civils del poble.” Els pregunta si  s’erigeixen com a societat 
civil, ja que s’hi refereixen en primera persona i confonen els seus interessos amb els 
dels actors civils del poble. L’Alcalde no ho entén, i els pregunta també si  es creuen 
amb el dret de decidir qui són els actors civils del poble i qui no? Potser sobre això sí 
que es podria fer una consulta, sobre si vostès tenen dret a generalitzar els seus 



interessos o no, o sobre si és legítim que Convergència Democràtica de Catalunya i 
Unió Democràtica de Catalunya formin part del mateix grup municipal. És possible que 
molts votants de CiU estiguin en contra d’aquest govern, l’equip de govern ni ho 
afirmen ni ho neguen, perquè no s’atreveixen a generalitzar el que volen o deixen de 
voler els votants dels altres partits, però no gastaran ni un minut en alimentar les seves 
ambicions partidistes que intenten emmascarar amb fal·làcies sobre transparència i 
democràcia.  
 
Aquesta consulta seria un frau abans de fer-se. Si es dugués a terme tindria un 
caràcter polític tan elevat que el resultat hauria de ser vinculant. No obstant això, 
pregunta quina garantia democràtica hi hauria si en aquesta consulta hi votés un 
número inferior o superior al de les eleccions municipal? Si el resultat de les votacions 
fos el que CiU desitja, estarien satisfets amb una participació que no fos equivalent al 
de les municipals i el vot de molta gent del 24 M quedés invalidat? Aquesta proposta és 
una barbaritat i una “rebequeria” infantil s’atreviria a dir que ni els que la volen 
promoure se l’agafen seriosament. No es pot jugar amb foc d’aquesta manera. Quan 
CiU estava al govern se’ls va dir més d’una vegada que estar a l’oposició requeria 
responsabilitat, i l’alcalde reclama aquesta responsabilitat en el primer Ple . 
 
També fent una mica de memòria i tirant d’hemeroteca, si no recorda malament va ser 
el mateix Sr. Vila qui al finalitzar el debat electoral va demanar la majoria per al seu 
partit, que si no era així ja tenia clar que no governaria.  

 
El que seria democràtic i transparent seria que CiU retirés aquesta moció i no s’hagués 
ni de votar. Per ètica, és important que hi hagi un respecte mutu que es pugui 
compaginar amb les discrepàncies. El primer que es va prometre el dia de la 
investidura va ser que es volia fer partícip al grup de CiU de les decisions importants 
d’aquest poble i que calia avançar cap a un ambient constructiu per al bé de tothom. Si 
ara comencen per no reconèixer la legitimitat d’aquest govern dificulten molt aquesta 
feina, perquè els invaliden com a interlocutors i, en conseqüència, estan dient al poble 
que adopten la conflictivitat com a premissa per aquesta legislatura.  
Demana  que, ara que hi són a temps, rectifiquin i facin un favor a la gent del poble que 
vol que les coses funcionin bé, independentment de qui governi. Ho reitera i prega al 
grup de CiU que recapaciti i retiri aquesta moció. Si no és així, com s’ha avançat el 
sentit del  vot serà contrari.  
 
Replica el Sr. Pere Vila dient que, amb tot el respecte cap a la figura de l’Alcalde, 
només per lo nerviós que l’ha posat ja està content, perquè l’escrit que li han preparat 
està ple de retrets malgrat  el bon to que ell ha utilitzat; i li dóna un mínim consell: que 
no s’agafi les coses així que la legislatura és molt llarga. 
 
L’Alcalde agraeix el consell i demana que es passi a votar la Moció. 
 
Amb cinc vots a favor, del grup municipal de CiU, i sis vots en contra, dels grups 
municipals d’ERC-AM, PSC-CP i APL, no prospera la Moció. 
 
 



10.- Assumptes urgents. 
 
L’Alcalde indica que posteriorment a la tramesa de la convocatòria, hi ha un assumpte 
urgent: “Rectificació d’errors del Text refós de la Modificació puntual del Pla Parcial 
Urbanístic SUP1 La Selva” i proposa votar la urgència de la seva inclusió en l’ordre del 
dia. 
 
Per unanimitat s’aprova la urgència i la inclusió en l’Ordre del dia el següent punt: 
 
 
Rectificació d’errors del Text refós de la Modificació puntual del Pla Parcial 
Urbanístic SUP1 La Selva 
 
El Sr. Francesc Guisset, Regidor de l’Àrea, explica que es tracta de corregir errades del 
text refós de la Modificació Puntual del PPU SUP1  en virtut de sentència del TSJC, del 
4-10-2012 sobre requalificació d’usos de les parcel.les P1, P8 i P10; en l’anterior 
legislatura ja va debatre’s en Comissió Informativa i el Ple de 28-7-2014. Ara la 
fundació privada Germanes Saula Palomer està adherida a la Junta de Compensació i 
dóna el vist i plau a rectificar els errors. Seguidament  llegeix el text del dictamen. 
 
Per unanimitat s’aprova: 
 
 El Ple municipal, en sessió de data 9 de desembre de 2013, va acordar l’aprovació 
provisional de la Modificació puntual del Pla Parcial Urbanístic SUP1 La Selva, de 
Llançà, i la tramesa de l’expedient a la Comissió d’Urbanisme de Girona, als efectes de 
la seva aprovació definitiva. 
La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de data 11 de febrer de 2014, 
va aprovar el Text Refós del mateix PPU, i es va publicar en el DOGC núm. 6585 de 
data 19.03.2014, als efectes de l’executivitat immediata. 
En data 20 de novembre de 2014, Pere Fina Segura, arquitecte, aporta document 
tècnic per rectificació d’errors del Text refós de la Modificació puntual del Pla Parcial 
Urbanístic SUP1 La Selva, de Llançà, pel que fa al redactat de l’article 4.4. 
De conformitat amb els que disposen els articles 96 i concordants del DL 1/2010 de 3 
d’agost pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, i en virtut 
de les facultats atorgades per l’article 21 i 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril de Bases de 
règim local,  
 
Aquest Ple de la Corporació  ACORDA: 
 
PRIMER. Aprovar el document tècnic per rectificació d’errors del Text refós de la 
Modificació puntual del Pla Parcial Urbanístic SUP1 La Selva, de Llançà, pel que fa al 
redactat de l’article 4.4. 
SEGON. Elevar l’expedient de Pla Parcial, degudament diligenciat, a la Comissió 
d’Urbanisme de Girona, als efectes de la seva aprovació definitiva. 
 
 
 



11.- Precs i preguntes. 
 
Registre d’Entrades núm. 7312 
 
El Sr. Pere Vila i Fulcarà, del grup municipal de CiU, presenta la següent pregunta : 
A tall informatiu, s’ha donat permís des de l’Ajuntament de Llançà per la col·locació de 
les senyeres estelades en diferents fanals del municipi?  
 
Afegeix que al grup de CiU li sembla que és una bandera, senyera o estelada molt 
maca i no és sobrera per a ells  però com que en campanya electoral un grup del 
govern actual va dir que al poble tenia coses més importants que banderes i 
banderetes, vol saber si és una acord del govern o s’hi ha posat sense permís. 
 
L’Alcalde informa que l’ANC La Mar d’Amunt va sol.licitar-ne el permís, i que per acord 
de Junta de Govern es va desestimar el permís. 
El Sr. Pere Vila diu que no hi ha permís i les estelades hi són. 
L’Alcalde respon que es va requerir a L’ANC que retirés les estelades arran l’acord de 
Junta de Govern. 
 
 
Registre d’Entrades núm. 7313 
 
El Sr. Pere Vila i Fulcarà, del grup municipal de CiU, presenta la següent pregunta : 
En les darreres setmanes hem assistit a un descontrol pel que fa a l’aparcament 
indiscriminat de vehicles en les zones no autoritzades per aquest fi. Des de la regidoria 
competent en el tema, se’ns pot informar, d’una manera clara i raonada, quines accions 
s’han dut a terme per eradicar aquestes situacions? 
 
L’Alcalde contesta que és la impressió que poden tenir el grup de CiU. Tothom coneix 
que el volum de trànsit a l’estiu augmenta amb escreix i provoca problemàtica al trànsit 
junt amb l’incivisme dels conductors. Junt amb la Policia Local i tenint en compte que 
s’ha pogut ampliar la plantilla,  es treballa per pal.liar els problemes i es confia que en 
breu estarà solucionat. 
 
 
Registre d’Entrades núm. 7314 
 
El Sr. Pere Vila i Fulcarà, del grup municipal de CiU, presenta la següent pregunta : 
En una entrevista al Setmanari Empordà l’alcalde declarava que a partir d’ara 
s’arranjarien els espais municipals o carrers per odre d’importància i no per la situació 
geogràfica. Ens pots explicar quins criteris fan servir per prioritzar? Perquè és produeix 
deixadesa i desídia en zones altament freqüentades per ciutadans i que poden posar 
en perill la seguretat dels mateixos?  
 
L’Alcalde respon que els criteris que es regiran quant a ordre d’urgència seran 
bàsicament tècnics. L’equip de govern s’ha reunit amb els Serveis Tècnics municipals 



els han demanat les actuacions de més urgència per al poble a curt termini, i 
s’aplicaran criteris tècnics i no polítics per pal.liar tota problemàtica que hi pugui haver. 
 
 
Registre d’Entrades núm. 7315 
 
El Sr. Pere Vila i Fulcarà, del grup municipal de CiU, presenta la següent pregunta : 

1. Se’ns pot informar quina ha estat la tasca realitzada en les darreres setmanes 
per l’Àrea de Serveis i infraestructures? Quins arguments, clars i raonables, ens 
poden donar per explicar la deixadesa del municipi en tant que a termes de 
neteja, creant situacions d’insalubritat en diferents punts dels municipi? És 
aquesta la imatge que volen donar de Llançà en plena temporada estival? 
 

2. En les darreres setmanes hi ha hagut un augment de les pintades en diferents 
indrets del municipi. Per quina raó no s’ha actuat en aquest sentit? Hi ha algun 
protocol de seguiment d’aquestes accions incíviques? 

 
Contesta el Regidor de l’Àrea, Sr. Simon Calsina, que des de la seva Àrea s’estan fent 
molta feina que s’encarrega a la Brigada i diàriament s’hi treballa,  se’ls pot facilitar un 
llistat. 
L’Alcalde manifesta quant a les pintades que són coneixedors i que la Brigada les 
neteja. Respecte dels desperfectes que s’ocasionen, la Policia Local i Mossos i la 
Unitat Especialitzada en grafits sembla, per informació rebuda, que pot ser ja tinguin el 
presumpte autor dels grafits i es valoraran els danys, i si es deté el presumpte autor,  
se li facturen els danys o el sistema per subsanar el que s’ha malmès i aleshores es 
decidirà. 
 
 
Registre d’Entrades núm. 7316 
 
El Sr. Pere Vila i Fulcarà, del grup municipal de CiU, presenta la següent pregunta : 

1. S’ha detectat una deixadesa en les zones enjardinades del municipi, deixant 
créixer les herbes desmesuradament, deixant que s’assequin les plantes i oferint 
una pèssima imatge en tant que a jardineria. Ens pot informar, de manera clara i 
raonada, perquè s’estan deixant perdre totes aquestes zones enjardinades? 
 

2. S’ha detectat el deteriorament del Camp de Futbol municipal de gespa natural. 
Ens poden informar detalladament de quin és l’estat en que es troba la gespa? 
Per quin motiu s’ha arribat a aquest extrem? Quin serà el cost de recuperar la 
gespa? 

 
Contesta a la primera pregunta el Regidor de l’Àrea, Sr. Simon Calsina, que al seu 
entendre no es perd cap zona enjardinada, des de la seva Àrea es té el màxim de cura 
dels jardins i agrairà si els informen dels espais que consideren que estan deixats per 
poder-los arranjar. 



El Sr. Claudio Grande, pel que fa al camp de futbol, ha contactat amb l’empresa que 
gestiona la gespa i la problemàtica eren les altes temperatures i no hi haurà cap 
sobrecost ja que la recuperació s’inclou dins del contracte que es té amb l’empresa. 
 
 
Registre d’Entrades núm. 7317 
 
El Sr. Pere Vila i Fulcarà, del grup municipal de CiU, presenta la següent pregunta : 
Quin és l’horari  i dies de visita de l’alcalde? Quins són els horaris  i dies de visita dels 
regidors amb dedicació parcial? Quins són els horaris de visita de tots els regidors de 
govern? 
El Sr. Pere Vila diu que li agradaria que es publiqués en el web, ja que així es va 
manifestar  i ja fa més d’un mes que ja es tenen acordades les dedicacions i horaris de 
visita. Els agradaria que hi fos per comparar les dedicacions parcials i exclusives en 
tema d’horaris i li sobta que a dia d’avui encara hi ha publicats els sous de CiU. L’actual 
govern va publicar d’immediat altres informacions i no hi consta específicament què  
cobren tots els Regidors i sí que hi ha el de l’anterior Alcalde i de tots els Regidors que 
no en formen part. 
 
L’Alcalde respon que l’errada, si hi és, la comprovaran i s’esmenarà en breu, d’altra 
banda els sous quedaran detallats en el web i sobre la pregunta presentada: l’horari de 
visita que no pas és el de feina, la dedicació no és horari fixe de dilluns a divendres, 
com un treballador qualsevol, el seu horari de visita és de dilluns a divendres de 8 a 3 
de la tarda; els dilluns i els divendres a l’Oficina de Turisme, dimarts, dimecres i dijous a 
l’Ajuntament; l’horari de visita el combina amb les diferents dedicacions que té. Pel que 
fa als altres Regidors l’horari de visites no vol dir que sigui l’horari de feina, que quedi 
clar, el Sr. Calsina, de 8 a 13 hores els dimarts i dijous; i Sra. Barris, Sr. Grande, Sr. 
Guisset, com que compaginen les feines, en funció de la demanda del ciutadà que vol 
parlar amb el Regidor pertinent ells s’amotllen al ciutadà i no el ciutadà a l’horari dels 
Regidors: Finalment la Sra. Giralt rep de dilluns a divendres de 8 a 12. Emplaça a la 
Regidora Sra. Giralt que es faci en breu 
 
Fa ús de la paraula la Sra. Giralt, dient que el cartipàs està penjat des de fa dies en el 
web, potser no és prou visible però es procurarà que es vegi més clar. 
El Sr. Vila diu que el cartipàs és evident que hi és, el que no consta és què cobra 
cadascun d’ells amb nom i cognom tal i com hi era l’anterior legislatura.  
 
 
Registre d’Entrades núm. 7318 
 
El Sr. Pere Vila i Fulcarà, del grup municipal de CiU, presenta la següent pregunta : 
Durant les passades Festes de la Verge del Carme van aparèixer uns cartells que 
informaven que el dilluns dia 20 de juliol les Fires serien a un 1€. Perquè això no va ser 
així? Quina negociació va fer l’Ajuntament per tal que realment fossin a 1€? Quines 
accions es van emprendre en comprovar que s’estava enganyant als ciutadans de 
Llançà? 
El Sr. Vila afegeix que la promoció era 2x1 i el viatge a 3 € evidentment no es complia. 



L’Alcalde respon que fou ell qui ho va negociar i la problemàtica és anterior a la seva 
incorporació al govern, perquè els firaires quan venien i CiU és coneixedor, tenien un 
representant dels firaires, en Seti, que malauradament va morir i el nou interlocutor de 
l’associació de firaires fou el president de l’Associació de firaires de Girona. Com que el 
temps corria en contra i s’havia de gestionar pocs dies després de la incorporació del 
govern, el que va fer el mateix protocol que CiU aplicava, era un acord verbal i que 
s’esmenarà l’any que ve veient els problemes que ha causat; es feu acord verbal que 
l’últim dia de fires seria Fira a 1 € i tots els firaires l’havien de complir, en aquest cas els 
qui varen incomplir foren ells; l’any vinent o bé s’acorda per escrit o la fórmula més 
oportuna; no es varen emprendre accions perquè era l’últim dia, si hagués estat el 
primer, s’hauria buscat la solució. Es compromet que l’any vinent es faci de millor 
manera perquè no es torni a repetir. 
 
El Sr. Vila puntualitza que el 13 de juny va prendre possessió i les fires gairebé un mes 
més tard, si no va tenir temps de negociar el tema, la veritat no sap en què va estar 
ocupat; una altra tema és que si sabien que no es podria complir o ho varen veure 
després s’hauria d’haver pres accions contra qui va incomplir i evitar que es pengessin 
els cartells informatius. 
L’Alcalde reitera que els cartells es varen penjar per l’acord previ amb el President dels 
firaires i no es va complir com ha explicat, perquè els firaires varen incomplir l’acord 
verbal, fet que no es tornarà a repetir; en aquest cas no es va poder esmenar ni els 
cartells perquè la publicitat era anterior i el dia de promoció era l’últim. 
 
 
Registre d’Entrades núm. 7319 
 
El Sr. Pere Vila i Fulcarà, del grup municipal de CiU, presenta la següent pregunta : 
En quin estat es troben les obres les obres de finalització del pati de la llar d’infants? Si 
és el cas, perquè no s’han convidat als regidors a veure el resultat de les obres? 
Recordem que va haver-hi un compromís en el penúltim Consell Escolar de fer unes 
millores al pati. Un compromís que va abanderar ERC durant la campanya electoral.  

 
Contesta el Regidor de l’Àrea, Sr. Claudio Grande, que s’estan fent reunions amb les 
treballadores de la Llar d’Infants per saber quines obres són més urgents, s’està 
treballant per solucionar-les i quan es realitzin i s’acabin els convidarà. 
 
 
Registre d’Entrades núm. 7320 
 
El Sr. Pere Vila i Fulcarà, del grup municipal de CiU, presenta la següent pregunta : 

1. Perquè no es va convidar a cap regidor de l’oposició a participar en les eleccions 
al Casal Municipal del Pensionista? Qui va regular que tot es fes correctament? 

2. Perquè no es convida als actes que organitza l’Ajuntament als regidors de 
l’oposició? 

Afegeix que el seu grup a dia d’avui no ha rebut convocatòria de cap acte que fa l’equip 
de govern i ells també són regidors i quan CiU estava al govern sempre convidava 
també als Regidors de l’oposició. 



 
Respon la Regidora de l’Àrea, Sra. Sílvia Barris, que és la Junta del Patronat qui els 
havia de comunicar la convocatòria de les eleccions. Van ser-hi presents els membres 
de l’anterior Junta, l’Alcalde, la Sra. Giralt i ella mateixa; varen funcionar bé sense cap 
al.legació als resultats. Sobre convidar els Regidors, seguiran amb la mateixa línia de 
l’anterior govern, tots els Regidors pel fet de ser-ho estan convidats a tots els actes i 
l’Alcalde convida als actes institucionals, a la resta ja saben que estan convidats. 
 
El Sr. Vila replica que ha entès que a partir d’ara no se’ls convidarà i tothom anirà si ho 
saben o no ho saben. 
La Sra. Barris diu que als actes institucionals, sí que rebran invitacions, però dubte que 
a una elecció de la Junta del Patronat es fes. 
 
El Sr. Vila insisteix demanant si  als actes no institucional no es convidarà ningú. Abans  
hi havia una llista per a les invitacions. Si la Sra. Barris estava a les eleccions perquè 
no hi havia ningú de l’oposició?, no ho entén, si el grup de CiU també forma part del 
Patronat. Es tractava d’una reunió prou important com escollir una nova Junta. Si és un 
error no passa res; demana si a qualsevol convocatòria hauran de mirar la premsa o bé  
si, com és preceptiu en un ajuntament d’un cert nivell, se’ls convidarà per escrit. 
 
L’Alcalde conclou sobre el tema de convidar l’oposició als actes que organitzi 
l’ajuntament de Llançà, dient que en els oficials rebran tots els regidors i les regidores 
la corresponent invitació. Si CiU el que vol és que als diferents actes que no siguin tan 
oficials, concerts o demés esdeveniments que es facin a Llançà es faci invitació 
particular, si ho creuen oportú, no té cap mena d’inconvenient d’invitar-los però l’equip 
de govern ja entén que pel sol fet de ser Regidors de l’Ajuntament hi estan més que 
convidats com la resta del poble. Si cal, es redactaria un protocol en què consti que 
se’ls convidi a tots els actes que organitzi l’equip de govern. 
 
 
Registre d’Entrades núm. 7321 
 
El Sr. Pere Vila i Fulcarà, del grup municipal de CiU, presenta la següent pregunta : 
Quin és l’estat actual dels pous, tenint en compte la poca pluja enregistrada durant 
aquest any? Quines són les mesures que tenen previstes per evitar una massiva 
filtració de clorurs als pous d’abastiment d’aigua? 
 
Contesta el Regidor de l’Àrea, Sr. Simon Calsina, si cal, els faran arribar els informes 
però  els pous d’aigua estan a nivells òptims. 
 
 
Registre d’Entrades núm. 7322 
 
El Sr. Pere Vila i Fulcarà, del grup municipal de CiU, presenta la següent pregunta : 
En aquests dies estem en fase d’alerta en tant que a risc per incendis. Quin és el 
protocol d’actuació que té previst l’Ajuntament? 
 



La Regidora de l’Àrea, Sra. Anna Giralt,  respon que disposa del Pla d’actuació 
municipal contra incendis que s’està actualitzant amb el Cap de protecció civil 
 
 
Registre d’Entrades núm. 7323 
 
El Sr. Pere Vila i Fulcarà, del grup municipal de CiU, presenta la següent pregunta : 
En quin estat es troba la borsa de treball que es va engegar en la passada legislatura 
per donar feina a gent del municipi en un període rotatiu de 3 mesos? Es segueix 
realitzant? En cas contrari, ens poden explicar de manera raonada perquè s’ha 
prescindit d’aquesta política? 
 
L’Alcalde respon que no s’ha prescindit de la Borsa de Treball, s’utilitza i més ara que  
si no s’equivoca està a més del 50% de la gent inscrita. Estaran pendents i alerta que 
abans no s’esgoti i quan jurídicament es pugui, convocar-ne alguna de nova per seguir 
oferint feina a la gent de Llançà de manera rotativa, com preveu l’actual Borsa. 
 
 
Registre d’Entrades núm. 7324 
 
El Sr. Pere Vila i Fulcarà, del grup municipal de CiU, presenta la següent pregunta : 

1. Perquè l’alcalde menteix als mitjans de comunicació amb un tema tan sensible 
com el del Banc dels aliments,  quan diu que l’anterior equip de govern va tancar 
el Banc d’Aliments? En que es basa per fer aquesta afirmació quan el nou equip 
de govern tenia la clau del local on hi ha ubicat el banc d’aliments el dilluns 15 
de juny, i en cap moment s’havia tancat abans aquest local?  

 
2. Perquè torna a mentir als mitjans de comunicació quan diu que mai s’han 

publicat ni el cartipàs ni les retribucions dels càrrecs electes de la legislatura 
anterior, quan aquesta informació ha estat penjada a la pàgina web? Recordem 
que durant la passada legislatura l’Ajuntament va rebre un Reconeixement per la 
transparència de la pàgina web. El Reconeixement va ser atorgat per la UAB. En 
aquesta avaluació es va posicionar la web municipal de Llançà com la millor 
valorada de l’Alt Empordà i en el top 5 de la Província de Girona. 
 

 
L’Alcalde contesta que el reconeixement de l’UAB sobre transparència,  sense treure 
mèrits als grup de CiU, era una proposta feta pel grup d’ULL-AM quan ell l’encapçalava;  
s’ha millorat, d’acord, per això li varen atorgar el guardó. Vol remarcar que justament el 
percentatge que li faltava a l’antic govern per a la transparència del web es referia 
justament en la manca de moltes dades econòmiques referent als sous i els paràmetres 
que marca l’UAB en el seu decàleg de bones pràctiques.  
D’altra banda, sobre el Banc d’aliments i la Sra. Anna Giralt ho argumentarà, potser el 
periodista el va mal interpretar o CiU fa una lectura al biaix. Quant al tancament del 
Banc d’aliments l’Alcalde mai ha dit que es va tancar amb pany, sinó en el traspàs de 
poders de l’antic al nou consistori, per dir-ho així, en cap moment se’ls va informar de 
l’estat de Banc, com es gestionava abans. Es varen assabentar  després que era una 



associació que casualitats de la vida, es va dissoldre just quan el nou govern va 
començar, amb la qual cosa a corre-cuita i agraint públicament a Creu Roja Llançà que  
ho torna a portar de manera correcta. El tancament no era físicament per una porta 
sinó que s’ho havien trobat en l’estat que se l’havien trobat i voldria que escoltin la 
Regidora. 
La Sra. Giralt explica que el nou govern volia que el Banc d’aliments funcionés 
correctament. Varen contactar amb la Sra. Presidenta de l’Associació de Dona i 
voluntàries, Sra. Sònia Sarola, qui els va dir que la clau estava a l’ajuntament i també 
va dir-los que l’Associació s’havia dissolt. Aprofitant per dir, pel que fa a la dissolució, 
que la Sra. Sarola va portar al registre de l’Ajuntament una instància per donar-la de 
baixa. Caldria que presentés per tancar correctament l’expedient un certificat de tots els 
membres de la Junta que estaven d’acord amb la baixa de l’Associació. 
En el tema del Banc d’Aliments, es va trobar desemparada i va anar a veure com 
estava el local del Banc. És un tema sensible, no vol entrar en tot el que es varen trobar 
a dins perquè considera que és un tema molt sensible, no vol fer-ne un ús crític. Creu 
que la gestió no era del tot correcta per l’estat de determinats aliments i en la deixadesa 
de l’administració i la gestió del Banc. Ara Creu Roja Llançà fa una gestió molt correcta 
i porta al dia les dates de caducitat i amb serietat que considera que és la dignitat que 
ha de tenir una banc d’aliments en aquest sentit, amb això diu que en cap moment va 
considerar que s’havia tancat sinó que s’havia de tornar a gestionar correctament. 
 
Intervé el Sr. Pere Vila dient que sobre el que s’ha manifestat que hi havia mala gestió 
és faltar a la veritat perquè durant molts anys s’ha gestionat modèlicament i amb moltes 
dificultats i que es digui això en el Ple, que no s’estava duent  bé, sobra. Afegeix que 
les declaracions en premsa de l’Alcalde potser els periodistes li varen agafar literalment 
o no la voluntat del que volia dir, però hi consta “igual que els Banc d’aliments, que hem 
tingut molts problemes perquè ens els varen tancar” i entenen que l’Alcalde es refereix 
a l’antic govern. 
 
L’Alcalde diu que en aquest cas si cal esmenarà el comentari que surt en premsa, però 
manifesta que una clara mostra que el Banc d’aliments s’ha dut incorrectament és per 
la quantitat tan gran de menjar caducat que hi ha trobat just pocs dies abans de poder 
donar lots d’aliments a la gent necessitada del poble. Creu que és un clar exemple i la 
Regidora i Creu Roja també tenen les proves oportunes, i també s’ha hagut de 
comunicar a la Unió Europea que és la que proporciona part dels aliments. 
 
 
Registre d’Entrades núm. 7325 
 
El Sr. Pere Vila i Fulcarà, del grup municipal de CiU, presenta la següent pregunta : 
Quin és el Pla estratègic i accions que hi han previstes per l’Àrea de Joventut? Per quin 
motiu l’Espai Jove de Llançà es troba abandonat, deixant als joves sense cap 
alternativa d’oci?  
 
Respon la Regidora de l’Àrea, Sra. Anna Giralt, que el Pla estratègic que té 
l’ajuntament des del 2012 fins al 2016 i actualment s’hi està treballant, com bé diu el 
Pla, quan canvien les situacions es pot reelaborar i és el que ara fan. Quant a la 



segona pregunta, dir que està abandonat potser no és la paraula més adient, està 
tancat però ja ho estava abans d’acabar l’anterior legislatura, i com que s’està treballant 
en el Pla també se li reassignaran noves utilitzacions a aquest espai destinat a la 
joventut. 
 
 
I sense cap més altre assumpte a tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió a les nou del 
vespre, de la qual s’estén la present acta que, després de llegida i trobada conforme, 
signen els Regidors i les Regidores assistents amb mi, el Secretari, que certifico. 
 


