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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE LLANÇÀ DE
DATA 11-04-2016
A la Casa Consistorial de Llançà, essent les vint hores del dia onze d’abril de dos mil
setze, es reuneix l’Ajuntament Ple, en primera convocatòria, a l´objecte de celebrar
sessió pública ordinària.
Sota la presidència de l’Alcalde, Sr. Guillem Cusí i Batlle, assisteixen els regidors i les
regidores que a continuació s´indiquen:
Sr. Simon Calsina i Comorera, Sra. Anna Giralt i García, Sr. Francesc Guisset i Lagresa,
Sra. Sílvia Barris i Roca, Sr. Claudio Grande i Hernández, Sr. Pere Vila i Fulcarà, Sr.
Joan C. Mora i Torrent, Sr. Juan José Serrán i Báez, Sra. Sònia Sarola i Vilà.
Excusa la seva absència la Sra. Sònia López i Mallol.
Assisteix com a Secretari el Sr. Carles Fita i Alegre, titular de la Corporació.
L’Alcalde demana a les persones assistents que abans de començar la sessió del Ple es
faci un minut de silenci en record de Jesus López Souto, que fou Regidor de
l’Ajuntament i Patró Major de la Confraria de Pescadors del Port de Llançà i com a
mostra de consol a la companya Regidora Sònia López, filla del difunt, que consti en
acta.
Seguidament 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 8 de febrer de 2016.
L’Alcalde demana si es pot aprovar l’acta de la sessió anterior, de data 8 de febrer de
2016, que ha estat repartida amb anterioritat junt amb la convocatòria.
Per unanimitat s’aprova l’acta de l’anterior Ple ordinari de data 8 de febrer, sense
esmenes.
2.- Donar compte de la gestió dels òrgans de govern municipal.
L’Alcalde informa que finalment s’ha signat entre la Regidoria de Benestar, l’Alcaldia i
SOREA un conveni pel qual s’ajudarà aquelles persones o famílies que pateixen la
pobresa energètica. El 50% de les seves factures d’aigua seran a càrrec de l’Ajuntament
i l’altre 50% a càrrec de SOREA.
També indica que s’ha aprovat inicialment el Pla especial del sistema general portuari en
el municipi de Llançà, i està oberta l’exposició pública i al.legacions. Així mateix informa
que les obres del camí de ronda, com al c/ Cap Ras ja està una acabada i l’altra en fase

final; i l’obra d’adequació de l’aparcament del costat de l’Institut estan en fase finalització
segons els temps previstos.
3.- Aprovació inicial de l’Ordenança municipal reguladora de procediment
sancionador.
El Regidor de l’Àrea, Sr. Francesc Guisset, llegeix el text del dictamen.
Intervé el Sr. Pere Vila, del grup municipal de CiU, demanant, com ja va dir en la
Comissió Informativa, si es podria fer arribar la relació de tot els supòsits en què es pot
aplicar l’Ordenança, per tenir-ne més coneixement i avança que estan a favor.
El Sr. Guisset respon que se li farà arribar la relació i no obstant això ho va demanar al
Secretari i es fa constar en el preàmbul a quins procediments afectarà aquesta
Ordenança.
Per unanimitat, s’aprova:
La pràctica diària de l'exercici de la potestat sancionadora municipal ha posat de
manifest la necessitat que l'Ajuntament disposi de la seva pròpia normativa en matèria
de procediment sancionador, que s'adapti a les singularitats i especialitats que es
presenten a la Vila en ocasió de la realització de les conductes i activitats que
infringeixen la normativa aplicable.
En moltes ocasions les ordenances municipals, aprovades en el marc de les
competències pròpies de l'Ajuntament, tipifiquen infraccions i estableixen sancions, però,
en canvi, llevat d'alguna especificitat concreta, no regulen el procediment sancionador
aplicable, tot remetent-se a allò que tingui establert de manera general la Generalitat o,
inclús, l'Estat.
Aquesta Ordenança té, doncs, per objecte regular, amb caràcter general, el procediment
sancionador d'aplicació als àmbits de competència pròpia de l'Ajuntament de Llançà en
defecte de normativa específica o supletòriament a aquesta.
Aquest Ple municipal ACORDA:
Primer. APROVAR inicialment l’Ordenança municipal reguladora del procediment
sancionador de l’Ajuntament de Llançà .
Segon. SOTMETRE a informació pública per un termini de trenta dies hàbils, mitjançant
anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària, en el tauler d’anuncis de la
Corporació i en el web municipal, perquè es pugui examinar l’expedient i formular les
reclamacions i suggeriments que estimin pertinents. De no presentar-se reclamacions o
suggeriments en l’esmentat termini, es considerarà aprovat definitivament sense
necessitat d’acord exprés pel Ple.
Tercer. Un cop aprovada definitivament l’Ordenança, 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, i a la Prefectura de la Policia Local de Llançà.
Quart.- FACULTAR al Sr. Alcalde-President per signar tota classe de documents
relacionats amb aquest assumpte.
4.- Donar compte de la liquidació de l’exercici 2015 de l’Ajuntament i dels
Patronats municipals
El Regidor de l’Àrea, Sr. Francesc Guisset, llegeix el text del dictamen.
En data 31 de març es va aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2015,
mitjançant Decret de l’Alcaldia, amb el contingut següent:
“Un cop finalitzat l’exercici 2015, cal realitzar la liquidació del pressupost i determinar els
drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament a 31 de desembre,
el resultat pressupostari, els romanents de crèdit i el romanent de tresoreria.
La liquidació posa de manifest, respecte del pressupost de despeses i per a cada
aplicació pressupostària, els crèdits inicials, les modificacions i els crèdits definitius, les
despeses autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments
ordenats i els realitzats.
Respecte del pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de
manifest les liquidacions inicials, les seves modificacions i previsions definitives, els drets
reconeguts i anul.lats, així com la recaptació neta.
El resultat pressupostari de l’exercici 2015 és el següent:
AJUNTAMENT
Dret reconeguts nets
- Obligacions reconegudes netes
RESULTAT PRESSUPOSTARI
Desviacions positives de finançament
Desviacions negatives de finançament
Despeses finançades amb romanent líquid de tresoreria
Resultat d’operacions comercials
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

9.256.443,87 €
8.870.708,51 €
385.735,36 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
385.735,36 €

CASAL DEL PENSIONISTA
Dret reconeguts nets
- Obligacions reconegudes netes
RESULTAT PRESSUPOSTARI

67.020,51 €
62.001,15 €
5.019,36 €

Desviacions positives de finançament
Desviacions negatives de finançament
Despeses finançades amb romanent líquid de tresoreria
Resultat d’operacions comercials
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
5.019,36 €

MUSEU DE L’AQUAREL·LA
Dret reconeguts nets
- Obligacions reconegudes netes
RESULTAT PRESSUPOSTARI
Desviacions positives de finançament
Desviacions negatives de finançament
Despeses finançades amb romanent líquid de tresoreria
Resultat d’operacions comercials
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

70.213,00 €
60.882,46 €
9.330,54 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
9.330,54 €

PATRONAT D’ESPORTS
Dret reconeguts nets
- Obligacions reconegudes netes
RESULTAT PRESSUPOSTARI
Desviacions positives de finançament
Desviacions negatives de finançament
Despeses finançades amb romanent líquid de tresoreria
Resultat d’operacions comercials
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

155.100,00 €
143.902,96 €
11.197,04 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
11.197,04 €

La liquidació del pressupost de l’exercici 2015 ha obtingut els següents resultats:
AJUNTAMENT
Existència a caixa a 31/12/2015
Pendent de cobrament
Pendent de pagament
Cobrament efectuats pendents d’aplicació definitiva
Saldos de dubtós cobrament
Romanent de tresoreria
CASAL PENSIONISTA
Existència a caixa a 31/12/2015
Pendent de cobrament
Pendent de pagament
Romanent de tresoreria

1.424.732,43 €
2.542.096,04 €
1.512.480,28 €
-148.195,86 €
-1.153.372,53 €
1.152.779,80 €
12.126,80 €
828,13 €
2.783,90 €
10.171,03 €

MUSEU AQUAREL·LA
Existència a caixa a 31/12/2015
Pendent de cobrament
Pendent de pagament
Romanent de tresoreria

21.994,31 €
9.000,00 €
5.084,95 €
25.909,36 €

PATRONAT D’ESPORTS
Existència a caixa a 31/12/2015
Pendent de cobrament
Pendent de pagament
Romanent de tresoreria

32.655,82 €
0,00 €
8.374,80 €
24.281,02 €

S’ha emès informe preceptiu en el sentit que consta dins de l’expedient de la
Interventora accidental, d’acord ambl’article 191.3 II del Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, i en relació als cálculs de totes les magnituds i ràtios legals segons disposa la
LO2/2012, de 27 d’abril d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ :
Primer.- APROVAR la liquidació del pressupost de l’exercici 2015 d’acord amb els
resultats exposats anteriorment.
Segon.- DONAR COMPTE al Ple, en la primera sessió que se celebri.
Tercer.- TRAMETRE els resultats de la liquidació a la Comunitat Autònoma i a
l’Administració de l’Estat, amb els mitjans telemàtics que corresponguin.”
Fa ús de la paraula el Sr. Pere Vila, del grup municipal de CiU, dient que tot i que es
dóna compte, voldria preguntar que vista la liquidació que arriba a 400.000 € hi ha
comentaris en el sentit que el seu govern havia deixat l’Ajuntament absolutament
arruïnat i que només es trobarien coses sota les catifes. Ara després de 8 mesos el nou
govern presenta pressupost, meitat és responsabilitat de CiU i meitat del govern actual,
hi ha superàvit de prop de 400.000 €. Vol dir que no tan malament estaven les coses i ho
celebren; pregunta si l’actual govern té una previsió en què gastar els 400.000 €.
Finalment diu que en el darrer Ple el seu grup va formular preguntes sobre el pressupost
municipal, i demana al Sr. Guisset si hi ha intenció de l’equip de govern de respondre
totes les preguntes presentades en el Ple de desembre per fer un seguiment.
L’Alcalde respon, que el seu govern no es fa responsable de la rumorologia, i pel que fa
als 400.000 € de superàvit a data d’avui, es va tancar la liquidació un dia abans de la
Comissió Informativa i encara no saben què se’n farà i se’ls informarà quan se sàpiga.
El Sr. Francesc Guisset també intervé dient que l’informe està acabat per part seva com
a Regidor però hi ha respostes que precisen les mencions oportunes de la resta de
Regidories, i se li farà arribar el més aviat possible.

Per tot això, tenint en compte els fonaments de fet i de dret, així com la documentació
obrant en l’expedient, prèvia deliberació en la Comissió Informativa, es DONA COMPTE
al Ple del Decret de l’Alcaldia de 31 de març de 2016, pel qual s’aprova la liquidació del
pressupost de l’exercici 2015, la qual consta a l’expedient, i la Corporació queda
assabentada.
5.- Aprovació inicial del plànol de delimitació per a la prevenció dels incendis
forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les
instal·lacions situats en terrenys forestals.
La Regidora de l’Àrea, Sra. Anna Giralt, llegeix el text del dictamen.
Intervé el Sr. Pere Vila, del grup municipal de CiU, manifestant que votaran a favor, atès
que la Diputació de Girona paga el redactat del plànols i malgrat que enlloc no ho ha vist
en el contingut de l’acord.
Per unanimitat, s’aprova:
La Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les
urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en
terrenys forestals ha estat modificada mitjançant la Llei 2/2014, del 27 de gener, de
mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i ha creat noves
obligacions per als ajuntaments.
La llei és d'aplicació a tots els terrenys que es trobin en terrenys forestals o dins la franja
de 500 metres de distància d'aquests i, abans de la modificació de 2014, imposava
obligacions a les urbanitzacions sense continuïtat amb trama urbana i edificacions
aïllades, excepte les que estan destinades al sector primari. La modificació amplia el seu
àmbit a tots els nuclis urbans i urbanitzacions i edificacions aïllades que es trobin en
terrenys forestals o dins la franja de 500 metres de distància d'aquests sense
excepcions. Per tant, la modificació és molt important ja que multiplica els subjectes
obligats a complir les determinacions de la llei.
La primera obligació directa de l'Ajuntament és la redacció i aprovació del plànol de
delimitació de les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les
instal·lacions afectades per aquesta llei, que és l'instrument que defineix els subjectes
obligats i les finques afectades pels treballs de realització de franges de protecció.
La Diputació de Girona, va obrir un servei d'assistència tècnica als ajuntaments de
municipis de menys de 20.000 habitants per a la redacció dels plànols de delimitació de
les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions afectades
per la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les
urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en
terrenys forestals.
Vist el “Plànol de delimitació de Llançà” que ha realitzat el Consell Comarcal de l’Alt
Empordà a petició de la Diputació de Girona;
Vist l’article 2 de la Llei 5/2003 que cita:
“Els ajuntaments han de determinar, mitjançant un plànol de delimitació, les
urbanitzacions, les edificacions i les instal·lacions afectades per aquesta Llei. Correspon

al ple de l’ajuntament d’aprovar aquest plànol de delimitació, el qual, un cop aprovat,
s’ha de trametre al Departament de Medi Ambient”.
El Ple de l’Ajuntament acorda:
Primer. Aprovar inicialment el plànol de delimitació, segons el que estableix la Llei
5/2003.
Segon. Establir que els propietaris de parcel·les urbanes i d’edificacions i instal·lacions
aïllades determinades al plànol de delimitació són els subjectes obligats per la Llei
5/2003 a complir les determinacions d’aquesta respecte la prevenció d’incendis.
Tercer. Establir que les parcel·les urbanes, edificacions i instal·lacions aïllades
beneficiades per les franges de protecció són les que figuren dins dels sectors grafiats
com a polígons obligats a protegir al plànol de delimitació i que llurs propietaris han de
fer-se càrrec de les despeses derivades de l’obertura i manteniment de les franges de
protecció de que es beneficien.
Quart. Determinar que els subjectes obligats al compliment de les disposicions de la Llei
5/2003 disposen d’un termini de sis mesos a comptar de l’aprovació definitiva del plànol
de delimitació per a portar a terme les obligacions que s’hi regulen.
Cinquè. Determinar que la servitud forçosa prevista per la Llei 5/2003 s’estableix sobre
els terrenys forestals grafiats al plànol de delimitació en què s’han de fer les franges de
protecció.
Sisè. Acordar que el contingut del plànol de delimitació s’ha de tenir en compte en
l’elaboració dels instruments de planificació urbanística municipal i que les noves
urbanitzacions que prevegin els plans d’ordenació urbanística municipal han d’incloure
dintre del seu àmbit les franges de protecció contra incendis regulades a la Llei 5/2003.
Setè. Determinar que el traçat dels polígons obligats així com el traçat de la franja
exterior de protecció poden estar subjectes a revisió i modificació mitjançant projectes
executius o qualsevol altre tipus de document aprovat per l’ajuntament.
Vuitè. Sotmetre el present acord a informació pública durant un període de 30 dies. A tal
efecte, es publicarà l’edicte corresponent al BOP i al tauler d’edictes de l’ajuntament.
Novè. Demanar informe al Servei de Prevenció d’Incendis de la Generalitat de
Catalunya.
Desè. Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona i al Consell Comarcal.
Onzè. Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester a l’Alcalde per a la signatura
de quants documents siguin necessaris per a l’execució del present acord.”
6.-Moció sobre la nova organització del Transport Sanitari
La Regidora de l’Àrea, Sra. Sílvia Barris, llegeix el text del dictamen.
Per unanimitat s’aprova:
El dia 14 de gener d'enguany va tenir lloc el traspàs del Transport Sanitari de la Regió
Sanitària Girona de l'antiga empresa adjudicatària, Consorci del Transport Sanitari, a la
nova, Transport Sanitari de Catalunya, SLU. Es tracta d'una adjudicació per 10 anys amb

un import anual pel transport urgent de 16.975.572,89 euros i una tarifa de 38,62 euros
pel no urgent.
El procés d'adjudicació i posterior traspàs ha vingut condicionat per diferents motius: les
successives paralitzacions que ha patit; el canvi de sistema de transport sanitari; i
l'accidentada forma com s'ha dut a terme el traspàs malgrat el temps transcorregut des
de l'adjudicació.
El canvi de model ha consistit bàsicament a ampliar mínimament el nombre de vehicles i
d'hores de servei a costa de personal sanitari: s’han substituït ambulàncies amb
possibilitat de transportar i tractar persones malaltes 'in itinere' i amb una plantilla
completa (metge, infermera i tècnic), per Vehicles d’Intervenció Ràpida (VIR), amb
només metge i tècnic i sense possibilitats de transportar pacients.
L'ampliació no és el cas de la ciutat de Girona, on s'ha suprimit una ambulància de
Suport Vital Avançat (SVA), quedant-ne només dues de Suport Vital Bàsic (SVB) i posarne un VIR a Salt. Tampoc a poblacions com Anglès i Maçanet de la Selva, amb 8 hores
diàries de disminució del servei, ni a d'altres costaneres com l'Escala, l'Estartit i
Palafrugell, on es suprimeixen els reforços d'estiu. Les protestes del personal i de la
ciutadania registrades al Baix Empordà denuncien aquests retalls, així com la destrucció
de l'equip metge-infermera-tècnic, per quant rebaixa la qualitat de l'assistència. En
efecte, aquest nou model ha estat durament criticat, entre altres, pel Col·legi de Metges
de Girona, per quant sembla més dissenyat per a l'àmbit urbà que no pas per a les
nostres contrades, per quant en casos com el del Baix Empordà pot comportar retards
de 20 o 25 minuts en l'arribada del metges a poblacions com Calonge, Castell-Platja
d'Aro, Sant Feliu de Guíxols i Santa Cristina d'Aro, i per les conseqüències que pot tenir
el treball separat de metge i infermera.
Aquesta separació és especialment greu des de la promulgació del “Real Decreto
954/2015, de 23 de octubre, por el que se regula la indicación, uso y autorización de
dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los
enfermeros” que ha inestabilitzat el paper de la infermeria i que, malgrat el recurs
compromès per part del nou Govern de la Generalitat, és plenament vigent.
Però hi ha un altre problema de fons molt greu. El nombre de serveis que es va
comunicar l’antiga empresa adjudicatària al TSC estava molt per sota dels que s'havien
de realitzar efectivament. Aquest hauria impedit una programació adient, provocant
llargues hores d'espera dels usuaris del transport ordinari, les protestes dels quals
recauen sobre els tècnics de les ambulàncies, ja que poques vegades es transformen en
reclamacions reglades. I hauria provocat la necessitat d'augmentar la necessitat
d'ambulàncies, fet que justificaria les grans deficiències en el condicionament de les
bases, els locals i els vehicles, que clarament estan incomplint els plecs de l'adjudicació.
L’estat de moltes ambulància no és l’adequat per garantir amb condicions el servei a
prestar: on no falta calefacció falta telèfon o qualsevol mena de material, o altres
deficiències tècniques d'uns vehicles reciclats, com el despreniment de peces del
vehicle.
Com a conseqüència de tot això, ens trobem amb un problema del concurs que afecta
exclusivament el lot de la Regió Sanitària Girona, que s’ha de subsanar.
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament ACORDA:

Primer. Instar al Departament de Salut i al CatSalut que, de manera immediata, aporti
les seves alternatives per tal de resoldre l'actual situació d'absoluta irregularitat.
Segon. Instar al Departament de Salut i al CatSalut per tal que es replantegi el nou
model de Transport Sanitari Integral, esmenant les modificacions i deficiències
detectades.
Tercer. Fer tramesa d’aquest acord al Departament de Salut i al CatSalut.
7.- Assumptes urgents.
No se’n presenten.
8.- Precs i preguntes.
Registre d’Entrada núm. 3342
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:
El grup municipal d’ERC, durant la passada legislatura, va presentar per quatre vegades
una moció per col.locar la senyera estelada en diferents punts estratègics municipals.
Durant aquesta legislatura tornarà a presentar aquesta moció?
Afegeix que presenten la pregunta en base que l’anterior legislatura l’actual Alcalde va
presentar quatre Mocions demanant col.locar estelades a les entrades del poble i
aquesta legislatura ha tingut dues oportunitats per presentar-les, a partir de l’ANC Mar
d’Amunt, i, tot i que CiU, va signar-ne alguna, per art de màgia van desaparèixer i no es
varen presentar; potser se li dirà perquè no les presenta CiU i el seu grup mai havia estat
partidari de posar estelades en el poble i ara que ERC està en el govern i té majoria
suficient per aprovar, la gent ho demana i encara no han col.locat les estelades.
L’Alcalde respon que la pregunta hauria de dirigir-la directament al grup municipal ERC i
no a ell com a representant a l’Ajuntament, l’emplaça a que es reuneixi amb el President
Local i deliberin dels temes que vulguin i si hi ha acord no té cap més remei que actuar
en conseqüència.
El Sr. Pere Vila indica que ha entès que es dirigeixi al seu delegat Local, tot i que el Sr.
Cusí és Alcalde i no pot canviar el barret així com així; i segon entén que si es presenta
la Moció obraran en conseqüència, i que votaran a favor.
El Sr. Guillem Cusí diu que ell és l’Alcalde, és portaveu del govern i també del grup
municipal però no totes les decisions passen per ell com a portaveu, ERC és un partit
assembleari, les executives locals són presidides pel Sr. Company, present en el Ple, i
es prenen decisions conjuntament i per dur a terme allò que resulti oportú, d’aquí ja es
decidirà què es fa o es deixa de fer.

El Sr. Vila replica que el Sr. Cusí representa ERC, i demana si el partit presentarà la
Moció. Molta gent ho demana però si pel pacte de govern no pot dir determinades coses,
que ho reconegui.
L’Alcalde manifesta que no entrarà en el debat de si ERC o l’Alcalde és més o menys
independentista. Actuarà en conseqüència, sigui amb el suport del govern i potser també
amb el de l’oposició, considera que no ha de donar-li explicacions al Sr. Vila, ni ficar-se
amb les decisions internes del seu partit.
El Sr. Vila manifesta que amb la magnífica explicació li ha quedat clar que no hi haurà
estelades perquè l’Alcalde no tindrà la voluntat de presentar-ho, i afegeix que ell no
demana ni es fica en els assumptes d’ERC sinó que li recorda que CiU va presentar
signades dues propostes a iniciativa de l’ANC, el seu grup no té poder per incloure-ho
en l’Ordre del dia, amb les seves Mocions faci el que vulgui però amb les que presenta
CiU li demana una mica de coherència.
L’Alcalde conclou que la coherència l’hauria d’haver tingut el Sr. Vila firmant les Mocions
quan ell les presentava des de l’oposició i no ara volent-se atribuir una Moció que no és
seva.
Registre d’Entrada núm. 3343
La Sra. Sra. Sònia Sarola, Regidora del grup municipal de CiU, llegeix la següent
pregunta per tal que sigui resposta en el Ple de l’Ajuntament per la regidoria competent,
o en el seu cas, per l’alcalde del municipi:
Ens poden informar de com es cobreix el servei de Bar del Casal Municipal del
Pensionista durant els caps de setmana?
Respon la Regidora de l’Àrea, Sra. Sílvia Barris, que habitualment els dissabtes es
cobreix amb el conserge del Casal i els diumenges i festius per optimitzar recursos i per
a la reinserció a la societat amb una persona que fa hores de treball en benefici de la
societat. No pot donar detalls per la Llei de protecció de dades; suposa que algú ha
comentat que han vist canvis o alguna cosa diferent i és per això.
Registre d’Entrada núm. 3344
La Sra. 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 24 de març es va produir un incendi en una casa particular. Ens poden
informar d’aquest fet? Perquè no es va informar a cap membre de l’oposició?
Contesta l’Alcalde que simplement era un incendi en una casa particular. Es varen
engegar els protocols com el 112, intervenció de Bombers de la Generalitat, Mossos i

Policia Local. Ell va estar en persona bona part de la intervenció dels cossos de
seguretat i com que no va haver cap ferit pel foc o inhalació de fum, per prevenció i
protocol de bombers es va desallotjar l’edifici annex. Lamenta les pèrdues del garatge de
l’immoble que va quedar calçinat. Encara no disposa de les dades dels bombers sobre la
causa exacta de l’incendi però s’apuntava que era l’escalfador que va explotar. Afegeix
que no es va informar l’oposició per tractar-se d’un incendi en vivenda particular sense
incidència rellevant fora del foc i no es va creure oportú en aquell moment. Si volen
informació per altres casos, demana el correu o telèfon per a les emergència en el poble,
no té cap inconvenient, d’altra banda els demana que sigui recíproca la implicació en el
tema, si es volen personar o donar un cop de mà en incidents com aquest.
La Sra. Sarola diu que també va haver una fuita de gas en el Passeig Marítim i no se’ls
va informar de res.
L’Alcalde indica que amb la intervenció dels tres cossos Bombers, Mossos d’Esquadra i
Policia Local es va solucionar el tema. Està pendent la reclamació a REPSOL que no va
complir amb el protocol que té, i tot i així es va solucionar sense cap anomalia greu, es
va desallotjar preventivament els locals de la planta baixa Av. Mestral i al Pg. Marítim,
més per precaució i ventilar els locals de possible concentració de gas, sempre seguint
els protocols de Bombers i MMEE, i la Policia Local. Ell hi era present en tot el seguiment
de l’actuació. No es va lamentar cap dany, només varen passar unes hores entre la
localització de l’avaria i fins que es va solucionar.
La Sra. Sarola demana que se’ls notifiqui quan passin fets com aquests.
L’Alcalde demana una única persona com a portaveu per a aquests casos per contactar i
comunicar aquests incidents.
El Sr. Pere Vila pregunta a l’Alcalde si té el seu telèfon.
L’Alcalde respon afirmativament i li vol recordar que en l’anterior legislatura mai en cap
cas li va comunicar un incident similar, al revés, les poques vegades que va parlar en
incidents similars era amb el Sr. Joaquim González, Regidor d’Obres i Serveis que sí li
va donar la informació pertinent quan ell li demanava, i creu que a la resta de Regidors,
que li rectifiquin si s’equivoca, quan CiU governava tampoc no s’avisava cap grup de
l’oposició.
El Sr. Vila replica que si l’Alcalde interpreta que l’anterior legislatura CiU no feia bé les
coses i no se’ls avisava, cosa que dubta en casos concrets, si no era una bona actitud
ara l’Alcalde pot rectificar i no tregui a la llum ni s’assimili al que feia CiU. No li costava
res. Ara demanar si tenim telèfon o e-mail quan actualment també s’han enviat watsapp
els darrers mesos.
l’Alcalde conclou que no ho nega pas, vol fer el gest de demanar disculpes i estén la mà
a tot el govern per solucionar aquestes situacions.
Registre d’Entrada núm. 3345
La Sra. Sra. Sònia Sarola, Regidora del grup municipal de CiU, llegeix la següent
pregunta per tal que sigui resposta en el Ple de l’Ajuntament per la regidoria competent,
o en el seu cas, per l’alcalde del municipi:

Ens poden explicar quina és la situació i ús actual de la barraca caçadors?
L’Alcalde contesta que l’ús i la situació són els mateixos que fa un any; però es va
detectar que el conveni entre Ajuntament i la Societat de Caçadors les 3 Llances,
expirava l’11 de gener de 2016 i estan emplaçats per renovar el conveni. S’han reunit
amb un representant de l’entitat per renovar-lo, fou el dijous passat amb el Sr. Elmiro
Alves president de la Societat de Caçadors, i en uns dies es trobaran amb més
representants a fi de renovar. El Sr. Alves pot confirmar aquests extrems, pels
comentaris que ha sentit del públic que no era veritat.
Registre d’Entrada núm. 3346
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:
Fa uns mesos la Llar d’Infants “El Patinet” va registrar un episodi de Rotavirus, segons
les informacions que ens han arribat. Ens poden informar sobre tot el referent a aquest
tema? Perquè en cap moment es va posar en coneixement de cap membre de l’oposició
un tema tant important com aquest?
L’Alcalde respon que la segona part de la pregunta l’ha respost en la pregunta de
l’incendi. Pel que fa a la Llar d’Infants, es va seguir un protocol que marca Sanitat, a
través de la pediatra del CAP Llançà, Sra. Roig i el protocol de la mateixa Llar, es va
seguir i presa de decisions per tenir més cura en aquesta situació, que era molt delicada,
i gràcies a l’actuació de la Directora i de la Pediatra per sort fou un ensurt sense
lamentar.
El Regidor de l’Àrea, Sr. Claudio Grande, afegeix que seguin indicacions de la pediatra i
la Directora es va aconsellar als pares i mares que no portessin els infants durant tres
dies per netejar i desinfectar la Llar, sempre seguin amb el protocol sanitari i en tot
moment el govern estava informat del que passava
El Sr. Serrán diu que tothom menys el grup de CiU.
El Sr. Grande contesta que si el truquen, se’ls informarà.
El Sr. Serrán diu que no cal repetir el discurs.
Registre d’Entrada núm. 3347
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 la passada festa Major, es va atorgar una subvenció directament relacionada amb
l’organització d’actes per la citada festa, al Club de Tir El Molí?

El Regidor de l’Àrea, Sr. Claudio Grande, respon que es va atorgar una ajuda per
recuperar el campionat de la Festa Major de Sant Vicenç i potenciar el camp de tir. Se’ls
va atorgar els trofeus del campionat.
El Sr. Serrán indica que en el darrer Ple, quan es va demanar el detall del cost total de
despeses de festa Major, el Sr. Guisset va comentar que uns 20.000 €. Resulta que les
despeses no incloïen l’Hotel Disco Cochambre, una proposta de Junta de Govern del 21
de gener, es va dir que l’Orquestra Costra Brava 6.400 € però tampoc no es va dir la
segona actuació de 1.200 € aprovada en data 22-10-2015; aleshores o amaguen
informació o volen maquillar el resultat final, a ell li resulten 26.000 € i no els 20.000 €
que informava el Sr. Guisset.
L’Alcalde intervé dient que després de converses amb el Regidor Sr. Grande, tot i que
l’ajuda és de l’Àrea d’Esports es va valorar pel tema de la promoció turística, l’ajuda no
es considerava a incloure-la dins de les despeses de la Festa Major, en aquest cas la
tirada coincideix amb Sant Vicenç però d’altres ajudes a altres entitats pel mateix
concepte aquest import no es va incloure en imports facilitats pel Sr. Guisset.
Registre d’Entrada núm. 3348
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 la darrera enquesta sobre qualitat i transparència de la comunicació pública, que
realitza el Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural
Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació de la Facultat de Ciències
de la Comunicació de la UAB, s’ha baixat la puntuació d’un 80% , que va atorgar el
distintiu de Reconeixement 2014 reconeixement a l’Ajuntament de Llançà entre els
municipis de Girona, dels 222 estàvem a la 6a plaça de millor valoració al nostre web
municipal, i en la darrera enquesta ha baixat a un 30%. Quin ha estat el motiu?
Respon la Regidora de l’Àrea, Sra. Anna Giralt, que els barems de la puntuació dels
anys 2013-2014 en què s’obtingué el 80%, eren diferents. Aleshores es comptabilitzaven
41 punts i ara el 2015 són 52 punts. En comparació, del 2013, del 2014 al 2015, només
en coincideixen 28 i actualment n’hi ha que es compleixen però que no s’han tingut en
compte en la nova valoració. Actualment es compleixen 22 però hi ha alguns punts que
realment es dóna la informació i no es comptabilitzen. Contactarem amb ells perquè hi
són la informació bàsica de l’Alcalde i el currículum hi són, dades del terme municipal, de
situació del municipi; també hi ha una part que creu que hi falta però s’ha de fer crítica
conjunta perquè hi falta el currículum, biografies, fotografies d’alguns Regidors i
Regidores entre els quals també falta aquesta informació dels de l’oposició. Si suméssim
els punts farien els gairebé 28 punts inicials però els 24 punts nous han estat inclosos
per la Llei de transparència. Detalla alguns dels nous punts: Relació complerta de
proveïdors, adjudicataris, contractistes, actes de la Mesa de contractació, si ofereix
instruments de consulta i participació sobre temes actuals i temes d’interès local. Sap

que s’ha de modificar el web per encabir-hi aquesta informació, es compromet a adaptar
el web i afegir els punts. Baixar del 80 al 30 % ve motivat per la modificació dels punts.
L’Alcalde diu que si es té compte el percentatge amb els mateixos paràmetres que
aplicava el Laboratori l’any 2013-14, avui dia també es tindria una puntuació similar. El
fet és que des del Laboratori s’introdueixin novetats sense informar l’Ajuntament. Falta
informació de caire d’alguns Regidors i Regidores però s’està treballant per poder
solucionar-ho, tenint en compte el que deixa la Llei de transparència i aquests nous
paràmetres, a més que el web tingui la plataforma un xic obsoleta, els ha dit l’informàtic
que potser s’hauria de crear una nova web per poder encabir tota aquesta informació.
El Sr. Serrán indica que està clar que s’han aplicat nous punts, que la Llei s’ha de
complir però s’ha de ser responsable, seguir la legalitat i afegeix que la Llei de
transparència és vigent a 1 de gener i ja estem a l’abril.
La Sra. Giralt replica que hi manca informació, entre d’altres, per no haver-li estat
facilitada i que modificar el web no és tan fàcil, s’ha de fer nova i poder encabir i poderla utilitzar, com ha dit l’Alcalde, els serveis informàtics treballaran i paulatinament
introduiran les dades i potser ens tornarem a col.locar igual o per sobre d’on estàvem.
Registre d’Entrada núm. 3349
El Sr. Joan Carles Mora, Regidor del grup municipal de CiU, llegeix la següent pregunta
per tal que sigui resposta en el Ple de l’Ajuntament per la regidoria competent, o en el
seu cas, per l’alcalde del municipi:
S’han detectat unes obres a l’antiga casa de l’Alícia Viñas, immoble de titularitat
municipal situat a l’Av. Europa. Ens poden explicar a què són degudes?
L’Alcalde contesta que els va arribar informació que la finca podia haver estat ocupada
il.legalment, Ell mateix va encarregar a la Policia Local que hi anessin i els va informar
que hi havia senyals que havia estat ocupada però en aquell moment no, i es va ordenar
la neteja interior i tapiar-ne els accessos perquè no es torni a ocupar de forma il.legal.

Registre d’Entrada núm. 3350
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:
En els darrers mesos s’han registrat una sèrie d’augments de sous a diversos
treballadors de l’Ajuntament. Ens poden informar a qui i per quin motiu s’ha realitzat
aquest augment? Aquestes mesures han estat consensuades amb el Comitè
d’Empresa?

L’Alcalde respon que es va reunir amb el Comitè d’empresa, però les mesures com a tal
com que no es considera augment de sou, no es va tractar en la reunió i s’han de tornar
a reunir en breu perquè al no tractar-se de mesures col.lectives no s’ha d’informar. El
que sí es va tractar fou detectar certes anomalies que calia rectificar: persones que
detallarà i la categoria professional. Pot consultar el Decret per saber de quines
persones es tracta: hi ha dos casos de complements. A Intervenció, un canvi de
categoria amb motiu de la jubilació de la Tresorera i una auxiliar d’aquella Àrea passa a
aquesta categoria administrativa i té l’augment de canvi de categoria; i en canvi la feina
de Tresorera no la pot assumir aquesta persona i ha de fer un funcionari d’Habilitació
Nacional i com preveu la normativa s’ha de sol.licitar a la Diputació de Girona amb el
procediment a seguir i entretant aquesta Tresoreria l’assumeix accidentalment la
Interventora qui cobrarà aquest complement:
El tercer cas segons determina el Règim jurídic de les administracions públiques el
procediment administratiu, correspon a la funcionària de carrera que substitueix el
Secretari de la corporació, pel motiu que sigui, ha de cobrar el complement per la
responsabilitat que assumeix.
Els altres són anomalies detectades i per necessitats del servei, com el Cap de la
Brigada i qui està per sota; i el darrer el funcionari de gestió d’oci, tots tres estan cobrant
hores extres que al llarg de l’any sempre eren les mateixes i s’ha acordat amb els tres
per no haver d’estar pendents i abonar aquesta hores fins arribar al límit anual, es fa una
mitjana de tots els últims any i pagar-los o aplicar en el sou les hores que treballen, es
regularitzen les anomalies en un complement fix en el sou. Posa a la seva disposició els
Decrets perquè puguin consultar de qui es tracta.
El Sr. Mora demana aclariment si les hores extres també s’aplicaran a totes les Àrees.
L’Alcalde contesta negativament, que només en els darrers tres casos, sobre tot en dos
d’ells en què s’arribava al límit d’hores extres que permet la Llei, i potser hi havia
necessitats de servei que requerien hores extres i no les podien treballar legalment
abans d’acabar l’any.
El Sr. Mora pregunta si el personal de la Policia Local treballa també moltes hores
extres, arribar al límit i si se’ls podria aplicar també.
L’Alcalde manifesta que a la Policia Local no han arribat encara a plantejar-ho, es tracta
d’un cas especial i s’intenta no arribar al límit, en funció dels actes o se’ls requereixi per
necessitats municipals, es reparteixen les hores extres entre tot el personal i intenten no
arribar al límit.
El Sr. Mora pregunta si el personal de Turisme, amb actes el cap de setmana i solen
tenir moltes hores extres, no sap si estan al límit.
L’Alcalde diu que de moment es regularitzen les anomalies, ara se soluciona aquesta
gent i d’aquí a poc amb el Comitè d’empresa es tractarà quan afecti tot un col.lectiu o
Departament de l’Ajuntament s’entraria a les mesures col.lectives per consensuar-ho a
veure com es pot solucionar.
El Sr. Mora pregunta sobre el tema del Secretari accidental si no era així abans.
L’Alcalde respon que suposa que no es devia aplicar que quan el Secretari faltava la
persona suplent no cobrava aquesta feina, però que la Llei ho regula, i s’ha aplicat.

Registre d’Entrada núm. 3351
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:
Durant la nit de Carnaval es van produir diferents destrosses al municipi. Quin va ser
aquest balanç?
El Regidor de l’Àrea, Sr. Francesc Guisset contesta que s’han registrat dues sol.licituds
de responsabilitat patrimonial, per danys a vehicles i a una porta d’habitatge particular.
Actualment estan en fase d’instrucció, s’han demanat proves per determinar la causalitat
entre l’organització de l’acte i els danys i s’han demanat informes a la Policia Local,
l’emplaçament dels cotxes, i si l’Ajuntament pot tenir responsabilitat en els actes
vandàlics.
Registre d’Entrada núm. 3352
El Sr. Pere Vila, Regidor del grup municipal de CiU, llegeix la següent pregunta per tal
que sigui resposta en el Ple de l’Ajuntament per la regidoria competent, o en el seu cas,
per l’alcalde del municipi:
Tenint en compte que es va anunciar el cartell del concert del grup Hotel Cochambre
amb un afegitó, citant el Decret 112/2010 que regula les activitats recreatives i
espectacles musicals de la Generalitat de Catalunya, que deia que els menors de 16
anys havien d’anar acompanyats del seu pare, mare o tutor legal, i que durant el
Carnaval es va tornar a fer incís sobre aquest tema, fent referència a l’entrada dels
menors en l’actuació musical de la nit. Ens poden informar quins mitjans es van posar
per tal de controlar que efectivament els menors de 16 anys que entraven al concert del
grup Cochambre i de l’actuació musical del Carnaval fossin degudament acompanyats?
En cas d’haver passat algun incident i que haguessin hagut menors sense un
acompanyant legal, qui assumiria la responsabilitat?
El Sr. Vila afegeix que ho demana essent conscient que en el tema de la seguretat el
seu grup municipal no farà demagògia, però els va sorprendre positivament que el cartell
publicava els controls però que no hi havia cap control ni a la Festa ni al Carnaval. Sap
que és molt difícil, i pregunten si hagués passat quelcom a un menor qui es feia
responsable ja que el govern anunciava que els estava prohibida l’entrada si no era en
els termes indicats.
L’Alcalde contesta que es va contractar més guardes de seguretat dels habituals per
cobrir els actes en tema d’aforament, tema de menors, i es varen demanar DNI’s. Ell
estava present a les dues festes i va constatar que així es va fer; partint de la base que

el pla de seguretat perfecte no existeix i dins del que ja es feia, s’aplicava el Decret
sobre els menors per intentar evitar qualsevol tipus d’incident o qualsevol incident dins
del recinte. Com bé ha dit, el sistema perfecte de seguretat no n’hi ha, pel que va
observar ell mateix l’empresa de seguretat qui feia els controls d’accés, aforament i
menors que no anessin acompanyats de pare, mare o tutor legal o adult, es va controlar
però potser algú es va escapolir, creu que es va dur a terme correctament i per sort no
s’ha lamentat cap incident i si hagués estat així, com que el menor hauria entrat en
principi amb pare, mare o tutor, aquest seria el responsable. Entén que el pla preventiu
va funcionar.
El Sr. Vila replica que l’explicació anava bé fins que ha dit que la responsabilitat era del
pare, mare o tutor i ell no està d’acord; primer perquè la carpa on es feia la Festa i el
Carnaval són de responsabilitat municipal i per tant de l’Ajuntament de Llançà, qui ha de
posar les mesures correctores i l’empresa està contractada sota paràmetres de legalitat
que ha de complir; i l’Alcalde ha dit que segurament no es va complir en alguns trams.
No vol buscar si és veritat o no, però que pot assegurar que hi havia menors que
entraven en quantitat a la carpa sense que ningú no els aturés, ni demanant DNI ni si
anaven amb tutors, i no en hores que anaven disfressats sinó a la matinada que la gent
ja no portava les disfresses que tapessin la cara. L’Alcalde ha de ser conscient que en
aquests temes hi ha molta sensibilitat i molt de risc, el govern va posar les mesures però
les ha de fer complir; si a la Festa Major ja no es va complir i al cap de 3 setmanes
tampoc, han de fer una autocrítica més contundent de la que es fan i a sobre dir que
gràcies que no vàrem lamentar incidents i en tot cas el menors que entraven era potestat
de pares, mares o tutors; i això no és veritat perquè entraven en un recinte municipal en
el qual vostès havien de vetllar per la seguretat.
L’Alcalde celebra que en tot acte municipal d’ara o anterior, es farà l’autocrítica que
calgui i es buscaran sistemes de millora en aquest sentit. Lògicament ha dit que no hi ha
cap pla de seguretat 100% efectiu, faran el possible per millorar en aquest sentit, el fet
d’aplicar el Decret intentava que això fos així. Si l’oposició considera que hi hagueren
anomalies s’intentaran esmenar en properes ocasions i tenir festes i revetlles amb més
seguretat per a petits i grans, sempre i quan mai s’hagi de cercar responsables per fets
que no vol que passin. Ell es compromet si realment fou com el Sr. Vila diu, a fer el
possible i a buscar les solucions perquè no es repeteixi, si tenen una idea perquè
funcioni millor l’escoltaran. El que vol el govern es buscar la màxima seguretat en tots els
actes públics que organitzi l’Ajuntament.

Registre d’Entrada núm. 3353
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:

Des de l’Ajuntament de Llançà, tal com vàrem acordar en el seu moment en Ple de
l’anterior legislatura, i esperant que s’acabi de constituir l’ens de Tributs de Catalunya, i
queda poc que fer convenis amb les demarcacions, es farà efectiu el pagament a l’ens?
L’Alcalde respon que quan es constitueixi l’Agència de Tributs Catalans es durà terme
l’acord del Ple que es va aprovar en el seu dia.
El Sr. Vila demana si ja sap que hi ha tributs que ja es poden traslladar, si l’equip de
govern ho ha valorat.
L’Alcalde diu que no s’ha valorat per l’equip de govern però que ell personalment
considera que és un gest simbòlic perquè les transferències que pugui fer l’Ajuntament a
l’Agència Tributària Catalana, aquesta les farà després cap al Govern de l’Estat o
Agencia Tributaria espanyola. El dia que el gest serveixi per alguna cosa, o bé per
tancament de Caixes, o perquè ha estat constituïda la República Catalana amb l’Agència
de Tributs Catalans i el Parlament de Catalunya ordeni que les transferències es facin
cap allà, creu que aleshores s’aplicarà l’acord del Ple.
El Sr. Vila manifesta que ha entès que l’Ajuntament de Llançà pagarà.
Finalment l’Alcalde indica respecte de les sol.licituds de CiU registrades, que una s’ha
respost per escrit i les altres demana si les volen contestades en Ple o per escrit.
El Sr. Vila respon que se’ls responguin per escrit.
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 les Regidores i els Regidors assistents amb mi, el Secretari, que certifico

