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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE LLANÇÀ 
DE DATA 8-02-2016 
 
A la Casa Consistorial de Llançà, essent les vint hores del dia vuit de febrer 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:  
 
Sra. Anna Giralt i García, Sr. Francesc Guisset i Lagresa, Sra. Sílvia Barris i Roca, 
Sr. Claudio Grande i Hernández, Sr. Pere Vila i Fulcarà, Sr. Joan C. Mora i Torrent,  
Sr. Juan José Serrán i Báez, Sra. Sònia Sarola i Vilà i Sra. Sònia López i Mallol. 
Excusa la seva absència el Sr. Simon Calsina i Comorera. 
 
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 30 de novembre de 
2015. 
 
L’Alcalde demana si es pot aprovar l’acta de la sessió anterior, de data 30 de 
novembre de 2015, que ha estat repartida amb anterioritat junt amb la 
convocatòria. 
 
Intervé el Sr. Pere Vila, del grup municipal de CiU, manifestant en matèria de 
procediment, que el Ple ordinari estava aprovat per al primer dilluns de febrer, que 
era la setmana anterior, i que històricament, si més no quan ell era Alcalde,  es feia 
avinent en el Ple anterior si es retardava la sessió. Diu que al tractar-se d’un ple 
ordinari hauria estat seriós haver-ho fet, motivar-ho i demana que se’ls comuniqui 
en properes ocasions. 
L’Alcalde indica que se’ls farà saber i demana disculpes en aquest sentit. 
 
Per unanimitat s’aprova l’acta del Ple ordinari de data 30 de novembre de 2015, 
sense esmenes. 
 
 
2.- Donar compte de la gestió dels òrgans de govern municipal. 
 
L’Alcalde informa que s’ha concedit al Caporal Francisco Romero i a l’Agent Teresa 
Turró la medalla de permanència en el Servei per 25 anys a la Prefectura de la 



Policia Local; s’ha aprovat expedient de contractació d’un nou vehicle policial per 
substituir un dels vehicles 4X4, perquè tenen gairebé 30 anys i no se’ls pot donar 
l’ús que necessitaria el Cos; s’ha fet efectiu el segon pagament de l’expropiació de 
la finca de la Sra. Alícia Viñas per import de 65.000 € com estava acordat; s’han 
iniciat les obres de millora del camí de ronda tram La Farella-La Gola, atesa les 
negociacions  amb Costes amb una inversió de 80.000 € i no comporta cap cost a 
l’Ajuntament i conclou que s’ha signat conveni de col.laboració amb SOREA i 
protocol regulador de les mesures contra la pobresa energètica amb el qual la gent 
que no pot pagar les factures, abans l’Ajuntament es feia càrrec del 100% de la 
factura i ara serà, amb el Conveni, la meitat SOREA i l’altra meitat l’Ajuntament. 
 
 
 
3.- Modificació Puntual 18 del Pla General d’Ordenació Urbana de Llançà. 
 
El Regidor de l’Àrea, Sr. Francesc Guisset, llegeix el text del dictamen. Afegeix que 
la modificació no suposa l’increment de l’aprofitament urbanístic amb sostre 
possible sinó que es possibilita una llibertat de projecte en l’edificació dins de la 
pròpia parcel.la, es respecta l’ocupació com fins ara 1.500 m2, amb aquesta nova 
modificació segueixen igual, i el màxim que es permeten són 1.950 m. edificables, 
l’1,3 l’índex d’edificabilitat. En el projecte s’aconsegueix ampliar el camí de 4 m. a 6 
m, el que s’amplia  1 m en els terrenys afectats i d’altra banda la parcel.la fruit de 
la topografia es disminueix en 609 m2, com a conseqüència de l’ajustament 
topogràfic a la superfície real del terreny i també perquè s’amplia la viabilitat 
d’accés a la N-206. Indica que també hi ha una separació dels llindars dels límits 
de 10 m. de la Ctra. N-260 i 5 m. dels límits de les finques veïnes. 
 
Intervé el Sr. Pere Vila, del grup municipal de CiU, dient que celebren l’acord, que 
fa més de 2 anys que estava pendent d’aprovació i del qual en tenen ple 
coneixement, que es tiri endavant i evidentment que si no s’ha fet abans és pels 
propis promotors que no varen considerar-ho adient en el seu moment. Manifesta 
el vot favorable del grup i recorda que en aquesta zona quan l’empresa RIO va 
plantejar una aprovació que no modificava ni densitats ni cap mena de figura 
urbanística però que representava un aprofitament diferent, per part del PSC local 
aleshores varen estar totalment en contra. 
El Sr. Vila afegeix que tot el que sigui l’evolució de qualsevol negoci que respecti el 
Pla general, que els informes siguin favorables de l’Arquitecte i del Secretari, així 
com iniciativa del govern actual, encara que CiU ara és a l’oposició donen el vot a 
favor, ho diu pel que es va trobar ell, que el grup socialista fa uns anys estava en 
contra. 
 
L ’Alcalde agraeix les paraules del Sr. Vila. 
 
Per unanimitat s’aprova: 
 
L’Ajuntament de Llançà promou l’expedient de Modificació Puntual núm. 18 del 
PGOU, que comprèn els terrenys de sòl urbà amb zonificació Zona Industrial amb 



tolerància d’activitat recreativa (Clau 8), a la N-260, per tal de millorar i assolir 
noves condicions urbanístiques reguladores de l’aprofitament admès, per 
possibilitar-hi alguna de les activitats econòmiques que el planejament general hi 
possibilita, de conformitat amb l’interès públic, sense incrementar l’aprofitament 
urbanístic en sostre possible i que reguli l’ocupació admesa. 
La superfície afectada per la modificació és de 6.799,78 m2, on s’hi localitzen dos 
naus industrials, inicialment utilitzades per a la venda de materials de construcció i 
actualment en desús, al sud oest del municipi. 
La documentació tècnica ha estat redactada per l’arquitecte Pere Fina i Segura. 
L’arquitecte assessor municipal ha emès informe favorable en relació a la 
documentació tècnica obrant a l’expedient. 
El Secretari de la Corporació ha emès el corresponent informe jurídic. 
La normativa d’aplicació ve donada pels articles 85 i ss. del Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de 
Catalunya, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, i articles 117 i 118 del 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’Urbanisme de Catalunya.   
Atès que per a la seva aprovació pel Ple, es requereix majoria absoluta del número 
legal de membres de la Corporació, de conformitat amb els articles 22.2.c) i 47.2.ll) 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del Règim Local. 
 
Aquest Ple municipal acorda: 
 
Primer.- APROVAR inicialment la Modificació puntual núm. 18 del PGOU de 
Llançà, en l’àmbit dels terrenys amb zonificació Zona Industrial amb tolerància 
d’activitat recreativa (Clau 8), a la N-260, per tal de millorar i assolir noves 
condicions urbanístiques reguladores de l’aprofitament admès. 
Segon.- SOTMETRE l’expedient a informació pública pel termini d'un mes, 
mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, en el DOGC, en el 
Taulell d’Edictes Municipal, en el web municipal (www.llanca.cat) i en el Punt Diari, 
per tal que qualsevol que ho desitgi pugui examinar-lo i presentar, durant el termini 
esmentat, totes les al·legacions o observacions que consideri oportunes. 
Tercer.- Simultàniament al tràmit d’informació pública, sol·licitar els informes als 
organismes afectats per raó de les seves competències sectorials. 
Quart.- Concedir audiència, simultàniament al tràmit d’informació pública, a l’ 
Ajuntament del Port de la Selva, Vilajuïga, Garriguella, Vilamaniscle, Colera i 
Rabós de l’Empordà, l’àmbit territorial del qual limita amb el d’aquests Municipis. 
Cinquè.- Ordenar la suspensió de tramitació i l’atorgament de llicències de 
d’edificació, reforma, rehabilitació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres 
autoritzacions municipals connexes establertes en la legislació sectorial, en els 
àmbits determinats en l’expedient, les determinacions de les quals suposin la 
modificació del règim urbanístic vigent, fins a la definitiva aprovació de la present 
modificació. 
Sisè.- Transcorregut aquest termini, donar compte del resultat de l’exposició 
pública al Ple de la Corporació per a l’aprovació provisional, si escau. 
 
 

http://www.llanca.cat/


4.- Modificació Plantilla personal 2016. 
 
L’Alcalde llegeix el text del dictamen. 
 
Fa ús de la paraula el Sr. Pere Vila, del grup municipal de CiU, dient que en 
Comissió Informativa se’ls va donar un nom de la persona que passava d’operari 
de Brigada a auxiliar administratiu, si podia dir el nom de les persones. 
L’Alcalde respon que són el Sr. Joaquim Agustí, que consta com a operari de 
Brigada i atesa la seva discapacitat i les feines que realitzava i les que farà no 
s’adiuen amb la tipologia de contracte, és més adient canviar-lo en aquest sentit; 
l’altra és per necessitats del servei que es necessita la figura de l’administratiu i no 
pas a la Brigada; la placa del Sr. Agustí quedaria vacant ja que passaria a 
administració, a l’hora de la veritat es redueix una plaça de la Brigada i es crea una 
a administració, la del Sr. Agustí, que ja feia feines d’auxiliar. 
El Sr Vila pregunta si se sap el nom de la persona que vindrà als serveis generals 
de l’Ajuntament. 
L’Alcalde respon negativament. 
El Sr. Vila pregunta si serà algú de dintre l’ajuntament. 
L’Alcalde contesta que la intenció és que sempre que hi hagi una necessitat es 
treballarà amb gent de dins la plantilla, així com si s’ha de promocionar algú, que és 
el criteri del govern, ara encara no està determinada la persona. 
 
El Sr. Vila manifesta que es fa un canvi de plantilla i recorda que mentre l’actual 
govern estava a l’oposició constantment qüestionava a CiU que hi havia massa 
treballadors amb una ràtio molt alta, ara el govern presenta la mateixa plantilla 
d’anys anteriors. Amb la Llei RSAL els ajuntament estaven limitats a l’hora de 
noves contractacions, ara el govern fa un canvi de feina o responsabilitat i 
mantenen el mateix número, pregunta que, atenent-se el que retiraven en anteriors 
Plens de pressupostos que farien una disminució de plantilla i que aquesta seria 
més equitativa, el Sr. Vila voldria saber si en un futur això serà possible o bé, ara 
que manen, serà el que hi ha cada any en plantilla. 
 
Respon l’Alcalde que la intenció sí és aquesta tal i com havien expressat com ha dit 
el Sr. Vila, quan estaven a l’oposició, i com va comentar en comissió informativa hi 
ha previstes diverses prejubilacions i també s’ha de preveure com s’optimitzarà 
amb recursos humans i es cobririen les feines a l’administració, en funció de les 
necessitats del servei; també va dir que les previsions a curs i mitjà termini de 
possibles jubilacions a l’Ajuntament i a la Brigada. 
 
El Sr. Vila diu que la intenció és reduir la plantilla. 
L’Alcalde replica que és optimitzar amb recursos humans, el que es pugui fer amb 
menor partida pressupostària del Capítol 1 es procurarà fer, i com que per la Llei 
RSAL està molt lligats no es poden fer els canvis que els agradaria, i aprofiten 
l’avinentesa que amb les pre-jubilacions i el tema d’esmenar les anomalies com la 
d’abans esmentada, intentaran optimitzar els recursos humans de què disposa 
l’Ajuntament, no és una qüestió de reduir en numero de treballadors, sempre que 



es pugui intentaran donar el màxim de feina al poble però amb la quantia del 
Capítol 1. 
 
El Sr. Vila manifesta que les prejubilacions no es cobriran. 
L’Alcalde respon que es cobriran en funció de les necessitats del servei, si hi ha 
una altra persona que pot assumir més feina, com per exemple que pugui realitzar 
aquella feina més altres, ho entenen com a optimització de recursos humans, com 
ha dit, les noves tecnologies ajuden molt a reduir el volum de treball que pugui tenir 
l’administració de l’Ajuntament, tot allò que suposi una disminució en el Capítol 1 
vindrà en aquest sentit. 
El Sr. Vila indica que no ha entès res, però que votaran a favor. 
 
Per unanimitat s’aprova: 
 
Per acord de data 30 de novembre de 2015, del Ple de la Corporació, elevat a 
definitiu per Decret d’Alcaldia de data 11 de gener de 2016, va quedar aprovada la 
plantilla d'aquest Ajuntament, que integra el personal funcionari i el personal 
laboral. 
La modificació i reestructuració dels serveis municipals fa necessari procedir a 
modificar la plantilla aprovada, per tal de donar compliment als principis de 
racionalitat, economia i eficàcia previstos a l’article 90.1 de la Llei de Bases de 
Règim Local. 
Els Serveis Municipals han emès informe en el qual, d’acord amb l’interès municipal 
de prestació de serveis, es detalla que procedeix amortitzar una plaça d’Oficial de 
la secció d’obres, i una plaça d’Oficial de la secció de jardineria,  per tal 
d’incrementar dues places de la categoria d’Auxiliar administrativa dins l’Escala 
d’administració general. 
Per Intervenció s’ha emès informe sobre l'existència de crèdit suficient per procedir 
a la modificació de la plantilla de personal. 
De conformitat amb els articles 22.2.i) i 90.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, 126 i següents del Text Refós de les 
Disposicions vigents en matèria de Règim Local aprovat pel Reial decret Legislatiu 
781/1986, de 18 d'abril, 169 i 177 del Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i el Text 
Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, aprovat per Reial decret 
Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre. 
 
El Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de la plantilla de personal de 
l’Ajuntament de Llançà, en el sentit d’amortitzar dues places i per tant reduir de 14 
a 12 el nombre de Places Laborals, Categoria Oficials i Auxiliars, Grup C2, en el 
sentit expressat en els antecedents; i incrementar el nombre de 7 a 9 de Places de 
Funcionaris, Escala d'Administració General, Subescala Auxiliar administratiu, Grup 
C2. 
Segon.- Aprovar el quadre modificat de la Plantilla de personal de l’Ajuntament de 
Llançà, en els següents apartats: 



 
a) Places Laborals 

Oficials i Auxiliars 
Grup: C2 
Places: 12 
Vacants: 4 

 
b) Places de Funcionaris 

Escala d’Administració General 
Subescala Auxiliar 
Grup C2 
Places 9 
Vacants 4 

 
Tercer.- Sotmetre el present acord a informació pública per termini de quinze dies 
mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i el web municipal. 
Durant aquest termini els interessats podran examinar l'expedient i presentar les 
reclamacions que estimin pertinents. Transcorregut aquest termini, si no s'han 
presentat al·legacions, s'entendrà elevat a definitiu aquest acord d'aprovació inicial. 
 
 
5. Donar compte de la tramesa d’informació del 4t trimestre de l’execució del 
pressupost de l’exercici 2015 i del seguiment del pla d’ajust. 
 
El Regidor de l’Àrea, Sr. Francesc Guisset, llegeix el text del dictamen. 
 
Demana la paraula el Sr. Pere Vila, del grup municipal de CiU, manifestant que ara 
presenten un punt que és preceptiu fer cada trimestre i reforça el que ell dirà ara. 
El seu grup  ha demanat a la Sra. Interventora que emeti un informe de la situació 
econòmica de l’Ajuntament en data 1-7-2015, data en què varen presentar el 
cartipàs i començaven a governar amb les seves responsabilitats; i ho fa perquè 
gent del seu entorn encara a dia d’avui, set mesos després, expliquen que 
l’Ajuntament està arruïnat i CiU ha deixat l’Ajuntament arruïnat, amb l’informe, es 
veurà que la càrrega financera era molt baixa, que hi havia diners en caixa, que les 
obligacions reconegudes es podien pagar sense cap problema. El demanen per 
publicar-lo i més que rés perquè si ara es presenta un punt que té a veure que hi 
ha bona praxi en els 7 mesos que l’actual govern governa sinó les liquidacions 
trimestrals no serien objecte d’aprovació avui, també s’ha de reconèixer que 
l’Ajuntament estava sanejat, i com que hi ha gent que ni amb certificat tindrà prou, 
avui demana que consti en acta que sap que l’informe  serà molt positiu;  no 
l’avergonyiria si no fos així, diu que durant un temps el deute fou molt elevat, però 
l’actual govern s’inicia el 1-7-2015 i la situació i el deute viu convidava a poder fer 
política i ara han pogut prendre decisions en 7 mesos amb la corresponent 
despesa i fer inversions. 
El Sr. Vila continua dient, malgrat que el punt és donar compte, que el seu grup no 
ha presentat al.legacions a l’aprovació inicial del pressupost ni a la dels 
Ordenances Fiscals perquè és tema de l’equip de govern i respecten 



profundament. Va manifestar més de 60 preguntes en el Ple de pressupostos i el 
govern sap que hi havia la possibilitat de presentar al.legacions, el govern de 
l’Estat ho complica ja que hi ha 3 paràmetres per fer al.legacions. Hi ha dos punts 
que incomplien la Llei i podien haver-se presentat al.legacions, però que CiU no ho 
va fer per no posar pals a les rodes, el que ell com a Alcalde s’hi va trobar moltes 
vegades.   
 
L’Alcalde replica que no entrarà a discutir-li aquesta consideració que gent de 
l’entorn del govern ha fet comentaris, però vol indicar que en mitjans de 
comunicació ell mateix ha dit quin era el deute real de l’Ajuntament i en cap 
moment ha dit rés del que es comenta a l’entorn. 
 
El Sr. Guisset pren la paraula dient que li sobta que se’ls digui que en el 
pressupost hi havia causes d’al.legació i no ho va fer, ja que les causes per a 
oposició són: per no ajustar-se a l’elaboració i aprovació dels tràmits establerts per 
la Llei; per ometre  la càrrega necessària per al compliment de les obligacions 
exigibles a l’entitat local en virtut d’algun precepte o de qualsevol altre títol legítim; i 
tercer, manifestament insuficients els ingressos en relació a  les despeses 
pressupostades o bé respecte a les necessitats del que està previst. El Sr. Guisset 
pregunta quines no s’han fet o s’han incomplert. 
 
El Sr. Vila respon que el govern en el pressupost ha fet i aprovat un pla de 
finançament. 
El Sr. Guisset li pregunta si CiU en el pressupost de l’any 2015 incomplien la regla 
de la despesa i va aprovar un Pla econòmic i financer. 
El Sr. Vila diu que el 2015 no es va aprovar cap Pla financer. 
El Sr. Guisset manifesta que es va publicar i que hi ha els edictes corresponents, i 
que en el pressupost de 2015 s’incomplia la regla de la despesa i es va aprovar 
una pla econòmic financer. 
El Sr. Vila repeteix que en la presentació del pressupost de 2015 això que diu el 
Sr. Guisset no es va fer, sota la seva presidència no se’n feu cap, i té la certesa. 
El Sr. Guisset convida la gent que en el pressupost de 2015 publicat en el web de 
Llançà, es miri si s’incompleix la regla de la despesa i s’aprova el Pla financer;  i 
d’altra banda es pregunta quina feina de fiscalització fa CiU si el pressupost 
incompleix i no presenten al.legacions. 
 
El Sr. Vila manifesta que l’acta anterior recull que el Sr. Guisset no ha respost les 
preguntes que ell va fer i que les contestarien, i després de 9-10 setmanes, i a dia 
d’avui no li han contestat. 
El Sr. Guisset insisteix que en el Ple no es pot faltar a la veritat, ell ha preferit que 
s’aprovés l’acta anterior i per prudència, en breu  respondrà a les preguntes que se 
li varen fer. Li recorda que amb l’aprovació de la Llei Orgànica d’estabilitat 
pressupostària es va demanar el préstec de 991.000 € per pagar els proveïdors. 
Afegeix que en aquest punt s’està donant compte de la informació de l’execució i 
seguiment del Pla d’ajust que es va fer per posar-se al dia. 
El Sr. Vila replica que no li parli del pla de proveïdors del 2011, ara  es tracta de la 
liquidació de 2015. 



El Sr. Guisset diu que no es pot anar al Ple sense consultar l’expedient. 
El Sr. Vila manifesta que sigui coherent, que digui clarament qui és que en els 
darrers set mesos no s’ha mirat els expedients. 
El Sr. Guisset insisteix que en aquest punt es dóna compte del seguiment del Pla 
d’ajust, el.laborat el 2012 amb l’entrada en vigor de la Llei orgànica, que modifica 
l’art. 135 de la Constitució i el grup de CiU va concertar l’operació de crèdit amb el 
banc.  
 
Acabada la deliberació,  llegeix el text del dictamen següent: 
 
“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 a l’article 15.2 de l’Ordre HAP/2105/2012 de primer 
d’octubre. 
L’Ordre HAP/2105/2012 d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions 
de subministrament d’informació previstes en la LO 2/2012, LOEPSF, estableix 
l’obligació trimestral de subministrament d’informació per les Entitats Locals, l’article 
16, que haurà d’efectuar-se per mitjans electrònics a través del sistema que el 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques habiliti als efectes. 
En data 29 de gener de 2016, s’ha realitzat la tramesa de la informació 
corresponent a l’execució pressupostària pel quart trimestre de 2015, a través de 
l’oficina virtual per la coordinació amb les Entitats Locals del MINHAP. 
De les dades trameses d’execució juntament amb l’informe d’avaluació emès per la 
Intervenció Municipal en resulten les següents dades: 

- Compleix l’objectiu d’Estabilitat Pressupostària. 
- Compleix l’objectiu de la Regla de la Despesa. 

 
Pel què fa al seguiment del Pla d’Ajust, l’article 10 del Reial Decret-Llei 7/2012 de 9 
de març, pel qual es crea el Fons de Finançament de Pagament a proveïdors, es 
recull l’obligació general, que les Entitats Locals que concertin operacions 
d’endeutament previstes en l’esmentat decret-llei, hauran de presentar anualment 
al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, un informe del Interventor sobre 
l’execució dels plans d’ajust contemplats en l’article 7 del Reial Decret-Llei 4/2012, 
de 24 de febrer, del qual se’n donarà compte al Ple de la Corporació Local. 
En data 29 de gener de 2016, s’ha realitzat la tramesa de la informació 
corresponent a l’execució i seguiment del pla d’ajust corresponent a l’exercici 2015, 
a través de l’oficina virtual per la coordinació amb les Entitats Locals del MINHAP. 
Que en l’expedient consta informe de la Interventora accidental pel què fa al Pla 
d’Ajust en relació a les dades previstes sobre l’execució del quart trimestre de 
2015. 
 
Per tot això, aquesta Regidoria proposa el següent ACORD 
 
Primer.- DONAR COMPTE al Ple de l’informe d’avaluació emès per la Intervenció 
municipal, d’acord am els resultats assenyalats a la part expositiva d’aquest acord, 
de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril 
d’Estabilitat Pressupostària i Estabilitat Financera, que estableix l’obligació de 



subministrar informació referent al compliment d’obligacions contemplades a 
l’article 15 i 16 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre.  
Segon.-  DONAR COMPTE al Ple de l’execució i seguiment del Pla d’Ajust regulat 
pel Reial Decret-Llei 7/2012, de 9 de març, pel qual es crea el Fons de 
Finançament del Pagament a proveïdors, es recull l’obligació general, que les 
Entitats Locals que concertin les operacions d’endeutament previstes en l’esmentat 
decret-llei, hauran de presentar anualment al Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques.  
 
La Corporació es dóna per assabentada. 
 
 
6.- Modificació de crèdits del Pressupost Municipal, exercici 2016. 
 
El Regidor de l’Àrea, Sr. Francesc Guisset, llegeix el text del dictamen. 
 
Intervé el Sr. Pere Vila, del grup municipal de CiU, preguntant si aquesta 
modificació de crèdit que és per poder fer obra no prevista, atès que el govern va 
aprovar definitivament el pressupost en data 21 de gener, i l’aprovació inicial a 30 
de novembre de 2015.  
 
Respon el Sr. Guisset que la subvenció es va comunicar el 30-12-2015 un cop 
aprovat el pressupost inicialment i per aquest motiu s’ha preparat la modificació de 
crèdit. 
El Sr. Vila manifesta l’abstenció del grup. 
 
Amb cinc vots a favor, dels grups municipals ERC-AM, PSC-CP i APL; i cinc 
abstencions, del grup municipal de CiU, s’aprova: 
 
 
En relació a les activitats que promou aquesta Entitat Local en l’àmbit de les seves 
competències, i pel què fa al Pla d’Inversions aprovat per a l’exercici 2016 
juntament amb el Pressupost General 2016, s’ha detectat la necessitat de realitzar 
una modificació crèdit en el capítol 6 d’Inversions. 
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 en data 21 de gener de 2016. 
En aquest Pressupost consta aprovat l’annex d’Inversions per a l’exercici 2016, 
entre altres, es reflexa la següent: 
 
2016/619.01.1531 Inversió de reposició en Infraestructura i béns d’ús general 

        Camí de Ronda.-Subvenció Foment del Turisme 86.000.-€ 
 
Aquesta inversió està inclosa en un Pla del Foment del Turisme anomenat “Valor 
Turístic dels Espais Naturals de l’Alt Empordà potenciant el turisme sostenible”, en 
el qual, les millores corresponents al municipi de Llançà, pel què fa al camí de 



Ronda de la Gola a la Farella, pugen a un import total, per a l’anualitat de l’exercici 
2016, per un import de 167.254,80.-€ 
Per tal de poder beneficiar-se d’aquest projecte, aquest Ajuntament ha de certificar 
l’existència i habilitació del crèdit suficient per aquestes millores. 
Per això, s’ha de realitzar una modificació de crèdits consistent en la baixa de les 
partides següents: 
 
2016/619.03.1532 Inversió de reposició en Infraestructura i béns d’ús general 

        Millora asfaltat de diversos carrers  -60.000.-€ 
 
2016/629. 432       Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis 

        Senyalització i plafons nous informatius  -20.000.-€ 
 
2016/624. 150       Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis 

        Elements de transport    -1.255.-€ 
 

I incrementar la partida existent per a la realització de les millores al camí de 
Ronda, de la forma següent i segons consta al Pla d’Inversions i finançament 
modificat per a l’exercici 2016: 
 
2016/619.03.1532  Inversió de reposició en Infraestructura i béns d’ús general 

Camí de Ronda.-Subvenció Foment del Turisme + 86.000 
+ 81.255 
 167.255.-€ 

Consta informe d’Intervenció en l’expedient en relació a la legalitat i al procediment. 
 
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament ACORDA: 
 
Primer.- APROVAR l’expedient de modificació de crèdits 01/2016 segons les 
dades següents:  
 
BAIXA 
Aplicació Press. Denominació Finançament Import 

2016/619.03.1532 Millora asfaltat de diversos 
carrers 

Préstecs Inversions 
2016 

-60.000.-€ 

2016/629. 432        Senyalització i plafons nous 
informatius 

Préstecs Inversions 
2016 

-20.000.-€ 

2016/624. 150        Elements de transport Fons Propis   -1.255.-€ 

 
ALTA 
Aplicació Press. Denominació Finançament Import 

2016/619.01.1532 Camí de Ronda.-Subvenció 
Foment del Turisme 

Subvenció:  43.000 
Préstecs Inversions 
2016  :       123.000 
Fons Propis: 1.255 

167.255.-€ 

 

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 
per termini de 15 dies hàbils, mitjançant anunci al BOP i al tauler d’anuncis de la 
Casa Consistorial, als efectes d’examen i reclamacions. 



De no produir-se reclamacions dins el termini d’exposició pública, s’entendrà 
definitivament aprovat en els mateixos termes i quantitats. 
 

 
7.- Moció de suport a la creació de rotonda a la N-260.  
 
L’Alcalde explica que la Moció l’ha tramesa l’Ajuntament de Vilafant, i que el de 
Llançà, quan estigui format el govern espanyol,  també en presentarà una per fer 
presió i perquè executi la rotonda de l’entrada del poble, a la cruïlla dels semàfors. 
Seguidament llegeix el text del dictamen. 
 
Intervé el Sr. Joan C. Mora, del grup municipal de CiU, expressant el vot favorable 
del grup. 
Per unanimitat s’aprova: 
 
La construcció de la rotonda al punt quilomètric 38,750 de la carretera N-260, en el 
seu encreuament amb el vial que accedeix a l'estació ferroviària d'alta velocitat 
Figueres-Vilafant, és una actuació prioritària i de gran importància per a tota la 
comarca, tenint en compte que es tracta d'una mesura imprescindible per a 
l'adequada ordenació del trànsit a la principal via d'accés a l'esmentada estació. 
A més, aquest punt quilomètric és d'una elevada perillositat havent-s'hi produït 
diversos accidents de trànsit. Per tant, amb la finalitat d'evitar que continuïn 
repetint-se aquestes situacions de risc i inseguretat per a vianants i conductors, la 
construcció de la rotonda ha esdevingut una necessitat urgent. 
El Ministeri de Foment, responsable de l'execució d'aquesta actuació, ha incorregut 
en un retard injustificable a l'hora de fer-la realitat, tot i tenir redactat el 
corresponent projecte des de l'any 2011. Després de les nombroses gestions 
portades a terme per l'Ajuntament de Vilafant per activar la licitació i adjudicació de 
les obres, la Secretaria General d'Infraestructures del Ministeri els ha comunicat 
que l'obra està inclosa al projecte de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 
2016 amb una dotació de 0,51 milions d'euros, tot indicant-los que, una vegada 
aprovat el projecte, es portarà a terme la seva licitació i execució per part de la 
Direcció General de Carreteres, sense que s'especifiqui cap data o termini per a les 
mateixes. 
Nombrosos veïns i veïnes del municipi de Vilafant, molts d'ells agrupats a l'entorn 
de la Plataforma Pro-rotonda de Vilafant, estan realitzant contínues accions 
reivindicatives, les quals tenen un important ressò als medis de comunicació, amb 
la finalitat que el Ministeri de Foment executi de forma immediata unes obres que 
millorarien substancialment la seguretat viària al punt quilomètric esmentat, tot 
eliminant els riscos dels vianants que diàriament han de creuar la carretera N-260 
per accedir als seus habitatges o als serveis i establiments ubicats al marge 
d'aquesta via. 
L’Ajuntament de Llançà  és conscient que cal un major suport institucional i 
associatiu a aquesta reivindicació per tal d'incidir en l'adopció urgent de mesures 
per part del Ministeri de Foment que prioritzin la consignació pressupostària de la 
despesa corresponent a aquesta obra i l'acceleració del seu termini d'execució. 
 



Per tot això, el Ple de l'Ajuntament acorda: 
 
Primer. - Atorgar el suport institucional de l’Ajuntament de Llançà  a les iniciatives i 
mobilitzacions dels veïns, veïnes i associacions del municipi de Vilafant en 
reivindicació de la immediata execució per part del Ministeri de Foment de les obres 
corresponents a la construcció de la rotonda al punt quilomètric 38,750 de la 
carretera N-260, en el seu encreuament amb el vial que accedeix a l'estació 
ferroviària d'alta velocitat Figueres-Vilafant. 
Segon.- Traslladar el present acord a l'Ajuntament de Vilafant, per al seu trasllat al 
Ministeri de Foment, al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
 
8.- Moció de suport a la veda de pesca. 
 
La Regidora de l’Àrea, Sra. Anna Giralt, llegeix el text del dictamen. 
 
El Sr. Joan C. Mora, portaveu del grup municipal de CiU, indica que votaran a 
favor. 
Per unanimitat dels grups municipals ERC-AM, PSC-CP, APL i CiU, s’aprova: 
 
El desembre de 2013 es va aprovar per part del Parlament Europeu, la Comissió 
Europea i el Consell de Ministres, la Reforma de la Política Pesquera Comuna; va 
estar un camí llarg i ple de dificultats on es va aconseguir introduir la possibilitat de 
gaudir de vedes biològiques finançades a raó de 180 dies en tot el període del pla 
operatiu del nou Fons Europeu Marítim Pesquer. 
En aquest programa s’ha establert, gairebé de forma exclusiva, la competència en 
la gestió de les vedes biològiques al Govern de l’Estat. Fa pocs dies, al mateix 
temps que s’informava per part de l’Instituto Español de Oceanografia (IEO) que en 
la Mediterrània es troben un 90% de les especies pesqueres sobreexplotades, es 
feien manifestacions en el sentit que les vedes ja realitzades els darrers anys 2014 
i 2015 (ja vigent el nou FEMP) no es finançarien retroactivament (malgrat que 
aquesta possibilitat esta recollida dintre el propi Reglament). A més, tot apunta a 
que per al proper exercici 2016 obligaran a realitzar vedes de mínim 1 mes on 
solament es finançarien 15 dies de veda, des de l’aprovació del Pla Operatiu el 
passat 17 de novembre de 2015. 
Les vedes o parades biològiques són presents a la nostra costa des de l’anomenat 
Pla Experimental del anys 60. Cal destacar, de forma molt especial, que a les 
nostres províncies catalanes, la duració de la veda, tant al sector de 
l’arrossegament com de l’encerclament, és de 2 mesos. 
A la preocupació per les vedes, s’ha d’afegir la problemàtica que està travessant el 
sector d’encerclament a gairebé  tota Catalunya. D’uns anys ençà, algunes 
especies, com la sardina, han desaparegut i d’altres, com és el cas del seitó, han 
experimentat un gran descens en les captures. També el sector de l’arrossegament 
està constatant com en les darrers anys, especies molt característiques de la 
nostra zona, han patit un gran descens en les captures.  



Davant d’aquesta greu situació el sector pesquer porta molt temps demanant a 
totes les administracions la necessitat que es realitzin estudis científics per tal 
d’esbrinar què ha ocasionat en aquests darrers anys aquesta progressiva 
disminució tant d’espècies com de captures. 
Per tot plegat, aquest Ajuntament considera que cal recolzar aquestes justes 
reclamacions per part del nostre sector pesquer i aconseguir el finançament de les 
vedes biològiques consensuades pel sector i l’Administració, i també s’encarreguin 
els estudis biològics necessaris per a fer una diagnosi dels factors que influeixen en 
la disminució dràstica d’estocs. 
 
Per tot l’exposat, el Ple de l’Ajuntament ACORDA: 
 
Primer.-  Sol·licitar a la Secretaria General de Pesca del Ministeri d’Agricultura, 
Alimentació i Medi Ambient que, dins el marc normatiu europeu, adopti un pla de 
vedes per a les diferents modalitats pesqueres, atès que aquestes mesures 
tècniques han estat molt efectives a l’hora del manteniment del recurs pesquer. 
Segon.- Sol·licitar a la Secretaria General de Pesca del Ministeri d’Agricultura, 
Alimentació i Medi Ambient que, tenint en compte que el sector pesquer català ha 
realitzat les aturades biològiques aprovades per als exercicis 2014-2015 i que amb 
la normativa reguladora del FEMP és vigent des del gener del 2014, es pugui 
sufragar retroactivament al sector pesquer l’ajut corresponent a aquests exercicis. 
Tercer.-  Sol·licitar a la Secretaria General de Pesca del Ministeri d’Agricultura, 
Alimentació i Medi Ambient, a la Comissió Europea, i a la Direcció General de 
Pesca de la Generalitat de Catalunya la realització dels estudis biològics necessaris 
per a fer una diagnosi dels factors que influeixen en la disminució dràstica d’estocs. 
Quart.- Comunicar el present acord a la Secretaria General de Pesca del Ministeri 
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, a la Direcció General de Pesca de la 
Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, a la Federació de Confraries 
de Pescadors de Catalunya,  al Comissari europeu de Pesca i a la Confraria de 
Pescadors de Llançà. 
 
 
9.- Assumptes urgents. 
 
No se’n presenten. 
 
 
10.- Precs i preguntes 
 
Registre d’Entrada núm.  1281 
 
La Sra. Sònia Sarola, Regidora del grup municipal de CiU, llegeix la següent 
pregunta per tal que sigui resposta en el Ple de l’Ajuntament per la regidoria 
competent, o en el seu cas, per l’alcalde del municipi: 
 
Hem rebut queixes de diverses entitats sobre els continus errors a l‟Agenda 
Cultural. A què és deguda aquesta manca de revisió del que surt publicat?  



 
Afegeix que té l’agenda i veu que la Missa solemne constava les 11:30 i va ser a 
les 11 hores; el 12 de març, els organitzadors li comenten que hi ha el lloc però no 
posa el preu del Play Back ni la venda d’ entrades anticipades; tampoc el dia 13. El 
teatre del casal municipal del pensionista el fan el 18 de març i no es publica a 
l’agenda; el 19 de març també la representen però hi ha programada una sessió de 
cinema, si poden aclarir-ho, quin dels dos no es farà. 
 
La Regidora de l’Àrea, Sra. Anna Giralt, respon que en el moment que es va 
publicar l’agenda l’hora correcta era la publicada, però quan es va programar 
sardanes a la Plaça  i es va acordar amb el Mossèn el canvi d’hora però l’agenda ja 
estava publicada; quant al Play Back potser en el moment que varen comunicar la 
publicació tampoc no es disposava de la informació del preu de l ’entrada o venda 
anticipada; finalment el tema del teatre l’Alcalde podrà explicar-lo. 
 
Pren la paraula l’Alcalde dient que un cop tancada l’agenda cultural va arribar la 
sol.licitud de l’obra de teatre i el fet que coincideixi no  sap si és error d’impremta, o 
diferent dia, en breu ho miraran i a què es deuen els errors; sobre les queixen 
esmentades no les ha rebut el govern, i que en tot cas que els facin arribar perquè 
en un futur s’evitin possibles errades. D’altra banda indica que l’agenda cultural és 
trimestral, és molt dinàmica i pot haver algun canvi d’última hora ja que es 
programa  i es porta a impremta amb bastant antel.lació, el que pot provocar 
modificacions. 
La Sra. Sarola replica que l’entrada en el registre comunicant les dates del teatre es 
fèu el 18 de novembre passat. 
L’Alcalde diu que  esbrinarà si fou amb anterioritat o amb posterioritat 
 
 
Registre d’Entrada núm.  1282 
 
La  Sra. Sònia Sarola, Regidora del grup municipal de CiU, llegeix la següent 
pregunta per tal que sigui resposta en el Ple de l’Ajuntament per la regidoria 
competent, o en el seu cas, per l’alcalde del municipi: 
 
Hem pogut observar que s‟ha instal·lat un monitor al passadís que dóna accés a la 
Sala de Plens de l‟Ajuntament. Se‟ns pot informar quina és la seva funció? Quin 
cost ha suposat la seva instal·lació? 
 
Contesta el Sr. Guisset que el cost és de 5.313,11 € que inclou software, hardware, 
la instal.lació, la màquina expenedora de tickets i la funció és per gestionar el 
sistema d’espera dels usuaris, sobretot per a la confidencialitat en el despatx de 
Recaptació, se’ls havia demanat per part de l’administració, que s’estendrà a la 
gestió de cues a més despatxos, i també presta serveis per a la publicitat dels 
actes institucionals i l’agenda fiscal tributària de l’Ajuntament. 
 
La Sra. Sarola demana disposar de còpia de la factura. 
El Sr. Guisset respon afirmativament. 



 
 
Registre d’Entrada núm.  1283 
 
La  Sra. Sònia Sarola, Regidora del grup municipal de CiU, llegeix la següent 
pregunta per tal que sigui resposta en el Ple de l’Ajuntament per la regidoria 
competent, o en el seu cas, per l’alcalde del municipi: 
 
El passat Nadal es varen produir danys a l‟església. Quins van ser aquests danys? 
Van haver-hi robatoris? Per quin motiu no es va posar en coneixement de cap 
regidor de l‟oposició? 
 
L’Alcalde pregunta a quins danys es refereix, que només  li consta que el 22 de 
desembre varen entrar a robar a l’església de Sant Vicenç i que els danys  segons 
consten a la denúncia presentada pel Rector als MMEE, i l’informe del Cap de la 
Policia Local són la porta malmesa per accedir a l’església, les guardioles d’on es 
va treure les almoines dels feligresos i el Rector no va saber la quantitat, però que 
ja s’havia recaptat les donacions hores o dies abans, s’estima que és poca 
quantitat; no es va robar cap altre objecte sí que es va malmetre el cofre on es 
guarda el calze de missa, no varen robar res més de valor, tot i que hi havia els 
instruments de la coral. Tot està en mans dels Mossos d’Esquadra. 
 
 
Registre d’Entrada núm.  1284 
 
El Sr. Juan José 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: 
 
En les darreres sessions plenàries, tant la del mes d‟agost com la del mes de 
setembre, es va demanar perquè continuava tancat l‟Espai Jove de Llançà. Se‟ns 
va informar que s‟estava redactant un nou Pla de Joventut i que s‟estava estudiant 
un nou ús per aquest Espai. Han pres ja alguna decisió sobre l‟Espai Jove? En 
quan a la redacció del Pla Local de Joventut, tenen ja definida alguna política de 
joventut? 
 
La Regidora de l’Àrea, Sra. Anna Giralt, contesta que el Pla s’està redactant i en 
base als diversos estudis que han fet, l’equip de govern ha pres la decisió i 
properament es rescindirà el contracte amb el propietari del local; el fet respon a 
que han analitzat criteris i factors, com recursos humans, problemàtica de la 
ubicació del local... entenen que potser canviar la ubicació seria més adient. Sobre 
la segona pregunta, diu que el Pla de Joventut girarà al voltant la formació, treball, 
lleure, cultura, habitatge, participació i teixit social. La participació serà una de les 
principals polítiques de joventut. 
El Sr. Serrán lamenta la trista notícia que avui se’ls comuniqui que tanquen l’espai 
jove,  els joves no podran gaudir d’aquest espai. 



La Sra. Giralt replica que el local ja estava tancat abans constituir-se el nou 
ajuntament. 
El Sr. Serrán manifesta que el govern de CiU el va tancar per una qüestió 
sobrevinguda, el varen tancar a final de maig. 
La Sra. Giralt demana per quin motiu ho varen fer. 
El Sr. Serrán indica que el motiu fou la fi de contracte de les dues persones que hi 
treballaven, quan el govern ho estava provisionalment no es podia prendre la 
decisió de contractar, estaven limitats de l’1 al 13 de juny, no fou una decisió 
política com és ara el cas. 
 
La Sra. Giralt manifesta que no és una decisió política, ho és en base a uns factors 
que s’han estudiat i s’ha decidit, si ho hagués estat s’hagués rescindit el contracte 
de lloguer en 10 dies, s’han estudiat els usos i vol recordar que 2 mesos abans 
d’obrir l’espai Jove el Punt d’Informació Juvenil es va reformar i com a tal està a la 
Generalitat de Catalunya, allà es pot donar aquest ús i es poden rendibilitzar molt 
més i repeteix que s’han estudiat usos i entenen que al c/ Comte Jofre no és 
factible. 
El Sr. Serrán  indica que una cosa és el PIJ i l’altra l’Espai Jove, que poden ser 
complementaris, pregunta si es buscarà un local. 
La Sra. Giralt diu que potser altres locals en el poble poden ser més factibles, ara hi 
havia un local poc concorregut, lluny del poble i amb problemàtica per la situació. 
El Sr. Serrán pregunta per polítiques més concretes de joventut, accions, 
activitats... 
La Sra. Giralt respon que un cop redactat el Pla ja se’ls presentarà. 
El Sr. Serran diu que ja fa vuit mesos i encara no han redactat el Pla. 
La Sra. Giralt manifesta que s’havia de revisar bé el que hi havia vigent 
 
 
 
Registre d’Entrada núm.  1285 
 
El Sr.Juan José 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: 
 
Se‟ns pot informar quin és el criteri i/o sistema que utilitzen per adjudicar a les 
entitats municipals els diferents bars de les festes que organitza l‟Ajuntament? 
 
Respon el Regidor de l’Àrea, Sr. Claudio Grande, que hi ha les Bases que es 
poden consultar en el web municipal i que els criteris d’adjudicació són programació 
anual de les entitats, programació dels actes de la festa, sistema d’explotació del 
bar i un programa de destinació dels beneficis que obtinguin de la barra. 
 
 
Registre d’Entrada núm.  1286 
 



El Sr. Juan José 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: 
 
Durant la nova edició del Parc Infantil de Nadal, al Pavelló Municipal, es va donar 
alguna autorització per instal·lar-hi un servei de bar a alguna entitat i/o particular? 
 
Contesta el Regidor de l’Àrea, Sr. Claudio Grande, que un particular ho va demanar 
mitjançant instància a l’Ajuntament, se li va concedir però condicionat a que havia 
de presentar el carnet de manipulador d’aliments i l’assegurança com a autònom; 
en no presentar-ho, no va oferir el servei de bar. 
 
 
Registre d’Entrada núm.  1287 
 
L’Alcalde indica que aquesta pregunta, com que va relacionada amb la pregunta 
RE núm. 1295, es respondran conjuntament. 
 
Registre d’Entrada núm.  1288 
 
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‟ha aprovat l‟adquisició de la finca situada al Paratge Garrutx del Sector “Salanca 
del Serapí” titularitat del Sr. Miquel i la Sra. Francisca Roig Estela, per valor de 
33.618,12€ per destinar-la a equipaments municipals. Se‟ns pot informar quins 
seran aquests equipaments? 
 
L’Alcalde contesta que el terreny adquirit està confrontant amb el magatzem de la 
Brigada municipal, serà per un tema de logística i operativitat per a la Brigada i tenir 
més cabuda com a magatzem i en un futur poder projectar una ampliació o potser 
no, segons necessitats de la nau ja existent, es va arribar a un acord amb els 
propietaris d’un preu raonable per sota del cost de mercat, i treure el mal ús de 
l’edifici de Cementiri Ximblars com a magatzem, i rescindir el contracte de lloguer 
que es paga. I amb la compra del solar es prescindeix del lloguer i el mal ús de 
l’edifici del cementiri. 
 
El Sr. Mora pregunta si en un futur seria una infraestructura per a magatzem. 
L’Alcalde diu que en principi es tancarà la base del terreny i ubicar-hi allò que pugui 
estar a la intempèrie i lliurar el magatzem de la Brigada, com els dos esmentats, i 
amb previsió que si en un futur cal fer ampliació de la nau, estigui en el terreny 
confrontant. 
 
 
Registre d’Entrada núm.  1289 
 



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: 
 
Hem rebut moltes queixes dels veïns del c/ La Selva per la problemàtica de 
l‟aparcament en aquest carrer. Quines mesures està aplicant aquest ajuntament 
per solucionar el problema? S‟han posat en contacte amb els veïns per explicar la 
situació? Hi ha hagut alguna valoració més sobre la continuïtat del carril bici en 
aquest carrer? 
 
L’Alcalde contesta que lamenta que no hi sigui el Sr. Calsina, qui ho respondria, el 
tema de la problemàtica amb els veïns, ell s’ha reunit amb veïns i els Serveis 
Tècnics, ho estan parlant per trobar solucions sobre l’aparcament, no pot donar 
més detalls; pel que fa al carril-bici, diu que s’ha informat amb els tècnics 
municipals i l’informen que el c/ La Selva i que les millores efectuades, la vorera del 
c/ La Selva tenia objectiu millorar la seguretat per accedir a l’Edifici de Serveis, 
especialment per a gent gran i usuaris del centre de dia, fins ara la vorera existent, 
per anar fins al portal del pati era inferior a 1m d’amplada sense pavimentar i 
representava un perill a persona amb mobilitat reduïda o cadira de rodes que 
havien de passar per la calçada per accedir fins al pati; a l’informe no es parla 
d’ubicar carril-bici en aquest carrer sinó en eixos principals del poble: de l’estació 
cap al Port,  c/ Rafael Estela, entrada al c/ Gardissó fins a zona equipaments, la 
ronda de circumval.lació en el PGOU, cap a la Ctra. Port de la Selva des del 
cementiri, i la zona d’hortes. Quan es va pavimentar amb asfalt del c/ La Selva cap 
al c/ Joanot Martorell no es va preveure senyalització horitzontal, es va deixar per al 
pas de vianants i amb senyal de vianants vertical indicant-ho al llarg de la travessa, 
en cap cas es va fer pensant en un possible carril-bici. 
 
El Sr. Mora replica que ho tornarà a preguntar al Sr. Calsina en el proper Ple, és 
una tema que li sobta que ICV estaria a favor del tema; i tractarà amb  el personal 
de Serveis Tècnics és el mateix que l’anterior legislatura, quan ell era Regidor i sí 
que se’n parlava del carril-bici en eixos i el c/ La Selva ho era connectant amb la 
part alta. 
L’Alcalde el convida a reunir-se amb el Sr. Calsina i el personal dels Serveis 
Tècnics per aclarir el tema. 
El Sr. Mora manifesta que està d’acord, que una cosa són els criteris tècnics i una 
altra la voluntat política. 
 
 
Registre d’Entrada núm.  1290 
 
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: 
 



L‟Ajuntament de Llançà va adjudicar l„obra de millora del c/ Ter el passat mes 
d‟abril. Hem rebut diverses queixes dels veïns perquè no s‟ha iniciat l‟obra. Per quin 
motiu encara no s‟ha executat aquesta obra? 
 
Respon l’Alcalde que, segons informe tècnic,  els treballs es varen iniciar el 18-11-
2015, i és un carrer sense sortida ni pavimentació. Les obres es varen iniciar sense 
problema però es varen aturar per serveis soterrats com la Baixa Tensió i la xarxa 
de subministrament d’aigua antiga, no contemplats en el projecte, fet que ha 
endarrerit les obres. El projecte aprovat no preveia substituir la xarxa d’aigua i s’ha 
comprovat que aquesta xarxa era de fibrociment i s’ha optat per canviar-la abans 
de pavimentar. Actualment està aturada perquè des d’Endesa encara no ha 
adjudicat els treballs de la xarxa de baixa tensió, però es preveu que la reprenguin 
en breu. 
 
 
Registre d’Entrada núm.  1291 
 
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: 
 
En el darrer Ple els vàrem preguntar que ens raonessin la puja de 100.000€ al 
capítol 1 del pressupost, on uns 70.000€ anaven destinats als membres de la 
corporació i uns 30.000€ a alguns treballadors de la casa. Se‟ns va dir que se‟ns 
contestaria per escrit. A dia d‟avui encara no hem rebut cap escrit al respecte. Ens 
poden informar a qui fan referència aquestes puges a treballadors? En quins 
conceptes es justifiquen aquestes puges? Les han tractat amb els comitès 
d‟empresa? 
 
Respon el Regidor de l’Àrea, Sr. Francesc Guisset, que el motiu pel qual no se li ha 
contestat per escrit ja li ha avançat abans, és perquè ha estat prudent esperar que 
es ratifiqués l’acta de la sessió del Ple anterior perquè el Sr. Vila va dir una sèrie de 
coses, com que mai havien incomplert la regla de la despesa i perquè el Sr. Vila no 
digués que el que està transcrit no era el que havia dit, ha preferit que es ratifiqués 
l’acta i respondre-li per escrit i ja ho farà, amb la supervisió d’Intervenció i 
Secretaria. I com que el Sr. Guisset no vol passar per mentider, ha recuperat del 
web municipal el contingut del Ple econòmic financer del pressupost 2015. Com el 
Sr. Vila sap, s’ha de fer per llei quan s’incompleix la regla de la despesa. Hi ha un 
apartat  quart en el Pla esmentat on es parla de causes d’incompliment de la regla 
de la despesa i en les conclusions es diu: “l’Ajuntament de Llançà disposa d’un 
considerable romanent de tresoreria per despeses generals per al compliment de 
les obligacions de la Llei de morositat, estalvi en positiu i rati per sota el límit que 
marca la normativa vigent, límit del 75% a més segueix complint amb principis 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, l’únic principi incomplert és la 
regla de la despesa motivada per realitzar inversions -el famós camp de futbol- que 
motiva aquest expedient que es deriva per incompliment de la regla de la despesa 



(...)  signat l’Alcalde-President, Pere Vila i Fulcarà, el 24 de novembre de 2014“ que 
deu ser vostè.  
Això per una banda, i després diu lo del Pla d’ajust que no té a veure amb el Pla 
econòmic financer sinó el crèdit concertat per complir amb el període mig de 
pagament a proveïdors, a 30 dies, i s’ha ajustat i per això es va demanar el préstec 
al Banc Santander de 991.000 €.  
Segueix el Sr. Guisset que l’anterior Ple, junt amb el Sr. Vila varen discutir sobre 
imports, i ara intentarà explicar: el pressupost és estimatiu, aleshores la única 
manera que ha pogut determinar quin és el sobrecost de la composició actual en 
termes econòmics del nou consistori respecte al presidit pel Sr. Vila ha estat fer-ho 
en base a liquidacions efectives de les nòmines dels primer semestre de 2015. A 
l’anterior legislatura, on hi havia 2 retribucions salarials, el Sr. Mora, de 1.657 € al 
mes  i Sra. Escarpanter de 2.454,63 € al mes, en 14 mensualitats;  els altres 
membres de la corporació, el Sr. Vila, 957,32 €, la Sra. Ministral 957,32 € i la resta 
de Regidors, 636,56 €, tot això multiplicat per 12 perquè era per assistència, i 
l’oposició cobrava 405,17 € per 12 mensualitats. 
En el nou consistori, les retribucions per part de l’Alcalde, en imports brut al mes 
2.857,15 €; les Sres. Giralt  1.892,87 €, i Barris igual, i el Sr. Grande el mateix 
import. Els Regidors que cobren per assistència ha fet una mitjana, atès que és 
variable dels 1.000 al 1.600-1.800 en funció de les assistències; i després l’oposició 
ara una vegada 400, altra 550, altra 400, 650 i finalment 1.050 €, el mes de 
novembre no vàreu cobrar res. Amb aquestes liquidacions les han rebut en nòmina 
i el SR. Guisset ha pogut fer estimacions semestral: durant el govern de CiU, 
sumant els sous de Regidors del govern al mes costava 7.935,95 €, el nou govern 
passa a 11.702,43 €; si es prorrateja amb les pagues extres, els 8.621,22 passa a 
13.125,05 €. 
Finalment el Sr. Guisset indica que en termes anuals, on les nòmines dels Regidors 
s’ha de prorratejar amb les dues pagues extres, per tant multiplicar  per 14. No així 
els que cobren per assistència que seria per 12; el govern anterior el total anual 
eren 103.454,66 € i l’actual estimativament ascendeix a 157.564 € la diferència són 
54.045,98 €. 
Aquesta puja, no obstant i el Sr. Vila també ho va esmentar l’anterior Ple, no es 
reflecteix en el pressupost pel que fa a la repercussió: si comparem allò 
pressupostat del 2015 al 2016, l’increment és de 99.830 € amb la qual cosa el 
percentatge és de 2,58 %. El motiu pel qual aquest increment del sou del govern 
actual no té un reflex pressupostari,  tenint en compte que el pressupost inclou 
l’actualització del sou dels salaris dels treballadors municipals en l’1% degut a la 
Llei de pressupostos de l’Estat, article 16 si no recorda malament;  junt amb la 
recuperació de la paga extra de 2012, que està regulat a la disposició addicional 12 
de la Llei Gral. Pressupostos; no té reflex en el pressupost perquè el nou consistori 
ha eliminat el càrrec eventual de Cap de Protocol, que costava 26.551,42 €, era 
càrrec de confiança; s’amortitza la plaça  del grup C1 que tenia complements 
salarials molt interessants que cobrava l’any 51.236,14 €; també han eliminat un 
altre càrrec de confiança el Coordinador del Patronat d’Esports que cobrava 13.812 
€; en total aquest tres sous sumava 91.599,56 € amb unes funcions que el nou 
consistori han passat a assumir ells mateixos, segons els càlculs del Sr. Guisset 



suposa un estalvi als membres de la corporació, restant els 91.599,56 € menys el 
sobre cost de 54.045,98 € resulta un estalvi a la corporació de 37.553,58 €.  
Això és el que ha pogut fer estimativament, creu haver respost la pregunta. Cal 
tenir en compte que el pressupost assumeix el cost addicional de la contractació de 
la plaça d’informàtic, amb la qual cosa el pressupost inclou informe d’Intervenció 
que recollia que l’increment bàsicament era degut a l’actualització salarial i 
devolució de la paga extra i la plaça de tècnic. La retribució de membres de la 
corporació quedava més que compensada amb els càrrecs que s’eliminaven, 
personal eventual que el grup de CiU pot comparar els pressupostos de 2015 i 
2016 pel que fa a les places de funcionaris i personal laboral. 
Finalment el Sr. Guisset diu al Sr. Vila, el qual en l’aprovació de l’actual cartipàs va 
dir que en la seva època mai havia cobrat aquestes quantitats desorbitades que 
cobra l’actual Alcalde, a l’Àrea d’Hisenda disposen de documents on el juny de 
2003 cobrava per mig mes va cobrar 1.115,57 €, al mes són 2.231,14;  evidentment 
s’ha de multiplicar per 14; el juliol de 2007 consta que cobrava 2.571,17 € al mes 
per catorze pagues l’any;  junt amb la Regidora Sra. Escarpanter, que cobrava 
2.411,91 € per 14 pagues; i el Sr. Amo, que cobrava 2.380,07 € per 14 pagues. El 
novembre de 2009, el Sr. Vila va cobrar 2.661,93 € per catorze pagues; i la Sra. 
Escapanter, 2.567,13 € per 14 pagues; i el Sr. Amo, 2.624 € per 14 pagues.  
Conclou que el Sr. Vila  en el Ple de data  1-07-2015 no va dir tota la veritat, 
evidentment si multiplica els sous per 14, ascendeix a 37.000 € que 
aproximadament és el que cobra l’actual Alcalde, Sr. Cusí. Espera haver respost 
les preguntes del Sr. Vila en l’anterior Ple, i la resta ja li farà arribar. 
 
Fa ús de la paraula el Sr. Pere Vila dient que després de la declaració d’intencions 
del Sr. Guisset, vol aclarir que ha dit coses que li donen la raó a ell, quan deia amb 
un esquema fantàstic que els Regidors anteriors amb noms i els actuals no, que 
estant ara a l’oposició, ha cobrat 1.050 €, no sap qui ha cobrat l’import esmentat. 
El Sr. Guisset indica que a la liquidació del Servei d’Intervenció hi consta l’import el 
desembre 1.050 €. 
 
El Sr. Vila indica que ho dubta, que cap d’ells no ho ha cobrat, potser hi és la part 
proporcional de la paga de 2012 que se’ls devia. Demana aclariment. 
El Sr. Guisset ho nega. 
 
El Sr. Vila segueix dient que el seu grup cobra cada 2 mesos, per assistències  a 
Plens. També que s’ha parlat de l’eliminació de càrrecs, i indica que els càrrecs no 
s’han pogut contractar per la Llei RSAL, ve imposat per aquesta i no han pogut 
contractar. També diu que les feines de cap de Protocol i Turisme, i  l’Àrea 
esportiva, que el seu govern tenia responsables, actualment a Turisme hi ha el 
mateix responsable, la feina de cap de protocol no la fan els Regidors, o no la fa 
ningú o dins de l’administració hi ha una persona que ho està fent, i l’Àrea esportiva 
el mateix, tenen una persona al pavelló i no la fan els Regidors. 
El govern actual ha agafat persones d’aquí i alguna de nova contractada com a 
l’Àrea esportiva, i les feines de responsables o “alliberats”, les estan cobrint amb les 
persones que el govern actual ha cregut convenient, que no digui que les fan els 
Regidors.  



La xifra final del Sr. Guisset i no té ganes de discutir, està clar que el govern actual 
va aprovar una xifra inicial l’1 de juliol i en el Ple de pressupost la varen 
incrementar. Les preguntes que el Sr. Vila va fer, no se li han respost i vol que se li 
responguin.  
En el tema econòmic i puges dels sous de Regidors és una evidència i ja ho varen 
justificat dient que cobren més i són menys Regidories, ells eren 7 i ara són 6, que 
l’oposició ara cobra menys del que cobrava, abans eren 6 i ara CiU són 5; i ho sap 
tothom; que en el pressupost incrementin 30.000 € aquesta partida només és a raó 
que estava calculat d’una manera que no sabien o sabien sobradament que no hi 
arribarien i no costa res reconèixer, les xifres les ha presentat el govern actual. 
Afegeix que es podria aproximar en responsabilitats que tenia com a Alcalde al que 
cobra al Sr. Cusí, i així altres Regidories, però mai varen arribar a aquestes 
quantitats i el Sr. Guisset li ha donat la raó. El grup de CiU va dir que hi havia 
increment i el govern es va posar a la defensiva. Si amb l’increment fan una feina 
esplèndida estarà ben invertit, però han incrementat les partides del Capítol 1 
perquè el polítics cobrin més. El Sr. Vila reitera que se li respongui a les preguntes. 
 
Intervé l’Alcalde manifestant respecte la Llei RSAL no podien tenir càrrecs 
eventuals si no hi havia dedicacions exclusives i es va valorar i es va decidir que 
prescindirien dels eventuals de confiança i l’Alcalde treballa a jornada sencera, tot i 
que el Sr. Vila ja sap que són moltes més hores; i afegeix que anteriorment el Sr. 
Guisset no feia referència a Turisme sinó que els prescindits o de confiança eren el 
Coordinador d’Esports, el Cap de Protocol i el Coordinador general. 
 
El Sr. Guisset indica que respecte als 30.000 € creu que ja ha contestat abans:  
puja dels treballadors o actualització salarial de la LGP, la dotació pressupostària 
del nou lloc de treball de tècnic informàtic i la devolució de la paga extra de 2012; 
ordenat per la Llei general pressupostària; amb el Comitè d’empresa no s’ha 
tractat, ve imposat per la Llei esmentada, com a increment màxim autoritzat l’1%, 
no creu que hi hagi àmbit de negociació i els representants dels treballadors no 
s’oposaran a la puja salarial ni a la devolució. 
 
 
Registre d’Entrada núm.  1292 
 
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 pot informar quantes hores dedica cada regidor de govern a l‟Ajuntament, 
tenint en compte les dedicacions exclusives i parcials que tenen alguns membres 
del govern? 
 
Contesta l’Alcalde dient que dedicació exclusiva només la seva i parcials les Sres.  
Giralt i Barris, i el Sr. Grande, afegeix que com a Alcalde i Cap de personal creu 
que la jornada que tenen estipulada per contracte la compleixen sobradament, no 



només en horari d’ajuntament, en el despatx, sinó també al carrer, reunions o 
similars. 
 
 
Registre d’Entrada núm.  1293 
 
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: 
 
Per quin motiu encara no tenim còpia de tots els expedients oberts i estat de 
situació de les denúncies als locals per les terrasses? Ens ho faran arribar? 
Afegeix que en el Ple anterior es va comprometre que se li faria arribar còpia de 
com estaven els expedients, quins locals i quines resolucions tenien, fa més de 4 
mesos que dóna voltes i voldria saber si mai els arribarà la informació. 
 
Respon l’Alcalde que, com en l’anterior Ple, se li va aportar els llistat dels 
expedients que constaven oberts i ho poden consultar al servei administratius, però 
còpia dels expedients atès el volum que tenen pot suposar dificultat, i  jurídicament 
es remet a Secretaria per saber si poden tenir còpia segons l’estat de tramitació. 
Donaria l’ordre no té res a amagar, i per facilitar-los la feina poden consultar i dir 
exactament quina documentació volen  per fer còpia. 
 
El Sr. Vila diu que la seva intenció no és disposar de la còpia sinó, atès que entén 
que hi ha temàtiques que s’han de tractar amb  prudència, quan se’ls citi dia i hora 
per consultar els expedients a terrasses concretes i com està la situació vindran 
Demana a l’Alcalde que no passin els mesos abans no se’ls notifiqui si algú del 
grup de CiU pot consultar els expedients, alguns foren oberts des de maig, juny, 
juliol i agost de 2015, creu que ha passat temps i suposa que hi ha resolució. 
L’Alcalde manifesta que no caldrà cita, poden venir de dilluns a divendres a 
consultar en horari laboral, ell ha donat instruccions al personal administratiu 
perquè el grup de CiU pugui consultar i se’ls ofereix totes les facilitats possibles. 
 
 
Registre d’Entrada núm.  1294 
 
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: 
 
Se‟ns pot informar, de manera detallada, quin ha estat el pressupost total, entre 
activitats i logística, de la passada Festa Major de St. Vicenç? 
 
Contesta el Regidor de l’Àrea, Sr. Francesc Guisset que el cost total de la Festa 
Major de Sant Vicenç 2016 ha estat de 20.663,90  € i que l’any passat fou de 
25.766,35 € el que ha suposat un estalvi de 5.102,45 €. Les despeses de serveis, 
el 2016 han estat 1.534,25 € i el 2015 foren 1.731,53 €, estalviant 197,28 €. 



Intervé el Sr. Vila demanant si pot detallar els 20.000 €. 
El Sr. Guisset explica que Hotel Cochambre, 6.897 €, el Correfoc  Diables de 
l’Onyar 2.500  €, el teatre 6.987,75 €   i que es va recaptar d’entrades venudes 
3.792 €, cost total 3.195 €, el teatre infantil 798,90 € subvencionat amb el programa 
Cat un 30%; l’Orquestra Costa Brava 6.413 € i la Cobla Ciutat de Girona 860  €, en 
total 20.663,90 €. 
 
El Sr. Vila replica que quan es presenta el capítol de despesa normalment no 
entren els ingressos, que el Sr. Guisset molt hàbilment inclou per reduir   l’import 
final. 
El Sr. Guisset respon que se li ha demanat pel cost i ell ha explicat el cost. 
El Sr. Vila diu que és una manera curiosa d’explicar-ho, i pregunta sobre el cost de 
la carpa, que com que era per al Carnaval se sumarà amb el cost de carnaval i no 
s’inclou com a despesa de festa major. 
El Sr. Guisset respon que tampoc no l’ha computat en el cost de 2015. 
El Sr. Vila diu que per Sant Vicenç no hi havia la carpa, i insisteix enguany quant 
val llogar-la. 
El Sr. Guisset respon que la carpa 10.700 € més IVA, més el parquet 15.367 € per 
tres caps de setmana, que el 2015 un sol cap de setmana foren 14.668,23 €, creu 
que han fet un estalvi considerable. 
 
 
Registres d’Entrada núm.  1295 i 1287 
 
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: 
 
Se‟ns pot informar detalladament de quant ha costat aquest envelat? Vist l‟entrada 
que va registrar el concert Hotel Cochambre, i que la resta d‟activitats podien fer-se 
al pavelló, creuen que ha esta una bona inversió? Quant ha costat mantenir-la fins 
a Carnaval? 
La Sra. López afegeix si es podia evitar haver de llogar l’envelat. 
 
L’Alcalde indica que el Sr. Guisset ja ha explicat els imports . 
 
El Sr. Joan Carles Mora, Regidor del grup municipal de CiU, llegeix la següent 
pregunta: 
 
A la passada Festa Major de St. Vicenç es van realitzar activitats, que per la seva 
índole requerien d‟un Pla de Seguretat. Estem parlant dels espectacles que van 
tenir lloc a l‟envelat del Pàrquing del Mercat i del Correfoc. Es va fer el Pla de 
Seguretat? En cas afirmatiu, qui va redactar aquest Pla de Seguretat? 
 
La Regidora de l’Àrea, Sra. Anna Giralt, contesta que, havent consultat el 
Coordinador de protecció civil municipal, les festes ja es contemplen en el Pla de 
protecció civil de Llançà. Les que es varen programar, per l’aforament que 



s’esperava era superior al que pot admetre el pavelló poliesportiu que no es 
determinen per superfície sinó per l’amplada de les portes d’emergència de què 
disposen, aleshores no es complia i com que el govern de CiU també havia llogat la 
carpa pel tema de l’aforament, llavors pels actes de festa major es contractà la 
carpa, aprofitant-la fins  al carnaval.   Si pregunten si s’havia de fer un PAU la Sra. 
Giralt contesta que no per l’aforament. 
 
La Sra. López demana si es va tenir l’aforament previst. 
Contesta la Sra. Giralt afirmativament. 
 
 
Registre d’Entrada núm.  1296 
 
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: 
 
Durant el Tour Música en Viu, qui autoritza les ocupacions de Via pública? 
 
Contesta l’Alcalde que l’ocupació de via pública l’autoritza l’alcalde a proposta del 
Regidor d’obres i activitats, Sr. Simon Calsina, com a titular de l’Àrea. 
 
 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


