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Exp. A110.05-15 
Acta Ple constitució 
CF/jr 
 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE CONSTITUCIÓ DE 
L’AJUNTAMENT DE LLANÇÀ DE DATA 13-6-2015 
 
A la Casa Consistorial de Llançà, essent les dotze hores del dia tretze de juny de 
dos mil quinze, es reuneix l´Ajuntament Ple amb l´assistència de les senyores i 
senyors que a continuació s´indica, a l´objecte de celebrar sessió pública 
extraordinària de constitució del nou Ajuntament. 
 
Assistents: Sr. Pere Vila i Fulcarà, Sr. Joan Carles Mora i Torrent, Sra. Núria 
Escarpanter i Olivet, Sr. Juan José Serrán i Báez, Sra. Sònia Sarola i Vilà, Sr. 
Guillem Cusí Batlle, Sr. Simó Calsina i Comorera, Sra. Anna Giralt  i García, Sr. 
Francesc Guisset Lagresa,  Sra. Sílvia Barris Roca, i Sr. Claudio Grande i 
Hernández. 
 
Actua com a Secretari el Sr. Carles Fita i Alegre, titular de la Corporació. 
 
Declarada oberta la sessió pel Sr. Secretari, es procedeix a donar compte del 
certificat de les dates de naixement de les Regidores i els Regidors, a l’efecte de 
constituir la Mesa d’Edat: 
 
 
1.1) MESA D´EDAT 
 
El Secretari llegeix l´Acta de la Junta Electoral de Zona de Figueres de data 29 de 
maig de 2015, de proclamació de candidats electes com a Regidores i  Regidors 
de  l’Ajuntament de Llançà.  
 
Tot seguit llegeix el que disposa l’article 195 de la Llei Orgànica del Règim 
Electoral General en virtut del qual les Corporacions municipals es constitueixen 
en sessió pública el vintè dia posterior a la celebració de les eleccions, tret que 
s'hagués presentat recurs contenciós-electoral contra la proclamació dels regidors 
electes. 
 
Així mateix, en compliment d’allò que disposa l’article 36.2 del Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per 
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, i l’article 33.2 del Reial Decret 
1372/1986, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de Béns de les Entitats 
Locals, es posa a disposició de la  Corporació l’Acta d’Arqueig a data 12 de juny 
de 2015, i l’Inventari de Béns Consolidat a data 12 de juny de 2015. 
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En conseqüència, es constitueix la Mesa d'edat integrada pels electes de major i 
menor edat, presents en l'acte, actuant com a secretari el de la Corporació, 
quedant formada pels següents senyors: 
 
PRESIDENT: Sr. Claudio Grande i Hernández, regidor de més edat.  
VOCAL: Sr. Guillem Cusí i Batlle, regidor de menor edat. 
SECRETARI: Sr. Carles Fita i Alegre, Secretari de la Corporació. 
 
Acte seguit, la Mesa comprova les credencials dels regidors amb la certificació 
rebuda de la Junta Electoral de Zona, i demana a les regidores i els regidors 
electes que exposin en aquest acte si els afecta alguna causa d´incompatibilitat 
sobrevinguda amb posterioritat a la seva proclamació, tal com estableixen els 
articles 6, 7, 177 i 178 de la Llei orgànica 5/1985, resultant que a les regidores i 
els regidors reunits no els afecta cap causa d´incompatibilitat sobrevinguda. 
 
El President comprova i fa constar expressament que totes i tots les Regidores i 
els Regidors electes han presentat la seva declaració personal sobre béns 
patrimonials i de causes de possible incompatibilitat i activitats que proporcionin o 
puguin proporcionar ingressos a què fa referència l´art. 148 de la Llei 8/1987, 
Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 
Realitzada l'operació anterior, la Mesa declara formalment constituïda la 
Corporació per  concórrer la totalitat de les regidores i els regidors electes, el que 
representa quòrum suficient per a la validesa de la present sessió, en virtut del 
que estableix l´art. 195.4 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, Reguladora 
del Règim Electoral General. 
 

Finalitzats els tràmits anteriors, el Secretari dóna lectura de l´art. 108.8 de la Llei 
Orgànica 5/1985, el qual disposa que, en el moment de presa de possessió i per 
tal d´adquirir la condició plena del càrrec de regidora o regidor, les candidates i els 
candidats han de jurar o prometre acatament a la Constitució.  
 
Tot seguit, el Sr. President formula la següent pregunta a la resta de Regidores i 
Regidors electes: 
 
JUREU O PROMETEU PER LA VOSTRA CONSCIÈNCIA I HONOR COMPLIR 
FIDELMENT LES OBLIGACIONS DEL CÀRREC DE REGIDOR DE 
L´AJUNTAMENT DE LLANÇÀ, AMB LLEIALTAT AL REI, GUARDAR I FER 
GUARDAR LA CONSTITUCIÓ COM A NORMA FONAMENTAL DE L´ESTAT I 
L´ESTATUT D´AUTONOMIA DE CATALUNYA? 
 
Contestant: 

• Sra. SÍLVIA BARRIS i ROCA: “Per imperatiu legal,  ho prometo” 
• Sr. FRANCESC GUISSET i LAGRESA: “Per imperatiu legal,  ho prometo”. 
• Sra. ANNA GIRALT i GARCÍA: “Per imperatiu legal,  ho prometo”. 
• Sr. SIMÓ CALSINA i COMORERA: : “Per imperatiu legal,  ho prometo”. 
• Sr. GUILLEM CUSÍ i BATLLE : “Per imperatiu legal,  ho prometo”. 
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• Sra. SÒNIA SAROLA i VILÀ : “Ho prometo”. 
• Sr. JUAN JOSÉ SERRÁN i BÁEZ: “Ho prometo”. 
• Sra. NÚRIA ESCARPANTER I OLIVET: “ Ho juro”. 
• Sr. JOAN C. MORA i TORRENT: “Ho prometo”. 
• Sr. PERE VILA i FULCARÀ: “ Sí, per imperatiu legal,  ho prometo”. 

 
 
El Vocal de la Mesa formula la mateixa pregunta al Sr. President: 
JUREU O PROMETEU PER LA VOSTRA CONSCIÈNCIA I HONOR COMPLIR 
FIDELMENT LES OBLIGACIONS DEL CÀRREC DE REGIDOR DE L´EXCM. 
AJUNTAMENT DE LLANÇÀ, AMB LLEIALTAT AL REI, GUARDAR I FER 
GUARDAR LA CONSTITUCIÓ COM A NORMA FONAMENTAL DE L´ESTAT I 
L´ESTATUT D´AUTONOMIA DE CATALUNYA? 
 
Contestant: 
 

• Sr. CLAUDIO GRANDE i HERNÁNDEZ : “ Ho prometo”. 
 

 
1.2) CONSTITUCIÓ DEL NOU AJUNTAMENT 
 
Realitzades les anteriors operacions, el President declara formalment constituida 
la Corporació Municipal amb els següents Regidors: 

 
• Sr. PERE VILA i FULCARÀ    CiU 
• Sr. JOAN C. MORA i TORRENT    CiU 
• Sra. NÚRIA ESCARPANTER I OLIVET   CiU 
• Sr. JUAN JOSÉ SERRÁN  i BÁEZ   CiU 
• Sra. SÒNIA SAROLA i  VILA               CiU 
• Sr. GUILLEM CUSÍ i BATLLE    ERC-AM 
• Sr. SIMÓ CALSINA i COMORERA   ERC-AM 
• Sra. ANNA GIRALT i GARCÍA    ERC-AM 
• Sr. FRANCESC GUISSET i LAGRESA   PSC-CP 
• Sra. SÍLVIA BARRIS i ROCA    PSC-CP 
• Sr. CLAUDIO GRANDE i HERNÁNDEZ   APL 
 
 

1.3) ELECCIÓ D´ALCALDE 
 

Immediatament després de la constitució de la Corporació i per ordre de el Sr. 
President, el Secretari llegeix l´art. 196 de la Llei Orgànica 5/1985 de règim 
electoral general, que estableix el procediment per a l´elecció d´Alcalde. 

 
El Secretari es dirigeix als Caps de llista de cada partit a fi que manifestin si 
desitgen ser proclamats candidats, a la qual cosa responen negativament el Sr. 
Claudio Grande i Hernández (APL) i el Sr. Francesc Guisset i Lagresa (PSC-CP); i 
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responen afirmativament  el Sr. Guillem Cusí i Batlle (ERC-AM)  i el  Sr. Pere Vila i 
Fulcarà (CiU). 
 
Efectuada la votació per les Regidores i els Regidors mitjançant paperetes 
secretes i un cop realitzat l´escrutini, dóna el següent resultat: 
 
Vots emesos: ...............................................11 
Vots vàlids: ..................................................11 
Vots en blanc: ..............................................  0 
Vots nuls: ..................................................... 0 
Vots a candidats:  

Sr. Guillem Cusí i Batlle ....................  6  vots 
Sr. Pere Vila i Fulcarà…………………  5  vots. 

 
A la vista del resultat de l´escrutini, el President  de la mesa d´Edat proclama 
Alcalde electe amb majoria absoluta de l´Ajuntament de Llançà el Sr. GUILLEM 
CUSÍ i BATLLE, el qual ha obtingut sis vots i que encapçala la llista presentada 
per ERC-AM. 
 
 
 
1.4) PRESA DE POSSESSIÓ D´ALCALDE 

  
 

Acte seguit, i de conformitat amb el que disposa l´art. 18 del Reial Decret legislatiu 
781/1986, per part del Sr. President de la Mesa d´Edat, es formula al Sr. Guillem 
Cusí i Batlle, la següent pregunta:  
 
JUREU O PROMETEU PER LA VOSTRA CONSCIENCIA I HONOR COMPLIR 
FIDELMENT LES OBLIGACIONS DEL CÀRREC D´ALCALDE DE LLANÇÀ AMB 
LLEIALTAT AL REI, GUARDAR I FER GUARDAR LA CONSTITUCIÓ COM A 
NORMA FONAMENTAL DE L´ESTAT, I L´ESTATUT D´AUTONOMIA DE 
CATALUNYA? 

 
• Respon el Sr.  GUILLEM CUSÍ i BATLLE : “Per imperatiu legal,  ho 

prometo”. 
 

A continuació el Sr. President fa lliurament de la vara al Sr. Alcalde i declara 
dissolta la Mesa d´Edat. 
 
El Sr. Guillem Cusí i Batlle , pren possessió del càrrec d’Alcalde de l’Ajuntament 
de Llançà, manifesta que és agradable veure la sala d’actes tan plena i 
seguidament cedeix la paraula als representants de cada grup municipal. 
 

Intervé el Sr. Graudio Grande, d’ Alternativa Per Llançà, donant les gràcies a la 
gent que ha assistit a la sessió i a la gent del grup d’APL, que ha treballat dur, i 
també agraeix a la seva família i a la seva esposa el suport  que li han donat i que 
li’n donen. 
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Fa ús de la paraula el Sr. Francesc Guisset   del PSC-CP, i llegeix el següent 
discurs: 
 
“En primer lloc, volem agrair la vostra assistència, l'assistència del poble de 
Llançà,  a aquest acte de presa de possessió i constitució del nou consistori 
municipal 
 
Felicitar a tots els regidors que en el dia d'avui, han pres possessió del seu càrrec, 
especialment els que primer cop ho fan (Juanjo, Sònia, Simón, Anna, i Claudio); 
és un gran honor la representació que el poble de Llança, ens ha confiat, és un 
gran honor poder compartir amb vosaltres aquesta mesa consistorial. 
 
Felicitar també a en Guillem Cusí, per la seva proclamació com a  nou Alcalde 
proclamat, en el dia d'avui, et desitgem  molt d'encert, coratge, consciència de la 
responsabilitat del teu càrrec, consens i seny en la pressa de decisions.  
 
Ara ens toca treballar, a tots, per la cohesió social, treballar pel benestar de tots i 
cadascun dels llançanencs, estar el seu costat, posant-nos al seu servei, ÚNIC I 
NOMÉS aquest ha de ser el motiu, pel què tots estem avui asseguts en aquesta 
mesa consistorial en el dia d'avui. 
 
Malauradament, aquestes eleccions (especialment, en el seu tram post-electoral, 
fins al dia d'avui), i  propiciat únicament pel fet de trobar-nos després de 28 anys 
de majories absolutes de govern de CIU i d'una forma determinada de governar, 
que en nom de la concòrdia que avui us demanem, no volen de nou abordar, ha 
propiciat que la contesa electoral esdevingués per al poble de Llança, en un 
dilema: la continuïtat del mateix / l'alternativa del canvi. 
 
Aquesta era i és la voluntat popular, motiu pel qual els diferents representants de 
les respectives formacions que varem concórrer a les eleccions municipals, varem 
encarar aquesta procés electoral que en el dia d'avui conclou: la continuïtat / el 
canvi. 
 
Aquest excepcionalitat en el plantejament de la contesa electoral municipal 
(també en altres municipis amb governs monocolors de més de dues dècades), fa 
que la regla electoral, com democràtica de la llista més votada perdi vigència o la 
seva pròpia raó de ser, ja que la voluntat popular és cridada a decidir, no és tan 
quina és la millor candidatura per liderar o portar la direcció  política del bon 
govern i conforme llur programa electoral, sinó única i exclusivament, si és vol 
l'enderrocament d'un determinat règim de govern (“status quo” o 
“establishment”) i que ha ostentat durant més de dues dècades un sol partit 
polític (sigui quin sigui), o si per contra, és vol, una transició democràtica cap un 
règim nou, plural, més participatiu i transparent que propugna fins a 5 formacions 
polítiques, de les què tres d'elles expressament s'han unit en aquest propòsit. 
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En aquesta difícil i excepcional tessitura, davant del trencament de la majoria 
absoluta de CIU, ens ha tocat decidir, i el PSC-CP ha decidit, com no podria  
haver estat d'altra manera, d'acord amb la voluntat popular:  
 
- la continuïtat del govern de CIU (1.085 vots; 45,30% de l’electorat) / l'alternativa 
del canvi (1.277 vots / 53,32% de l’electorat). 
 
No podíem faltar a la nostra paraula, no podíem defraudar a tot allò, predicat 
durant tota la campanya electoral. Haguéssim deixat de ser homes/dones d'honor, 
que ens hagués dut a ser indignes del nostre càrrec representatiu como a 
regidors.  
 
El poble ha votat CANVI, i el poble tindrà el CANVI. 
 
Aquesta ha estat la  motivació última de la nostra decisió del  vot en aquest acte 
d'investidura: l'aposta pel canvi, per l'alternativa de govern; la nostra entrada en el 
govern juntament amb les altres forces partidàries d'aquest canvi real, d'aquest 
canvi creïble: APL (liderada per en Claudio Grande), i per la formació d'ERC-ICV-
ULL: liderada per l’ara ja nostre Alcalde; Guillem Cusí). 
En aquest Acord de Govern plural, el PSC-CP, a través dels seus dos regidors 
electes, s'hi ha implicat d'una manera valenta, decidida, sacrificant qualsevol 
interès partidista per tal de salvaguardar i respectar a tota costa, quina ha estat la 
voluntat popular a favor del canvi. 
 
No podíem tampoc defugir de la nostra responsabilitat política en aquesta 
Alternativa de Govern de Coalició, per aquest motiu, hi exercirem, juntament amb 
les altres formacions polítiques que l'integren, la direcció de govern i el pes de les 
àrees que de comú acord respectivament ens hem assignat i TOT AIXÒ, 
únicament, a fi i efecte, de garantir a tots els llançanencs, un govern de servei al 
ciutadà, solidari, proper, transparent, participatiu, de tracte per igual a tothom, 
respectuós amb la pluralitat, i de cohesió social. 
 
A títol personal, la Silvia i jo, com a titulars de l'Acta de regidors per la formació 
PSC-CP, volem expressar públicament la nostra voluntat de treballar única i 
exclusivament pel poble, posant-nos al servei del poble. Aquesta sempre ha estat 
i serà sent el motiu únic pel qual ens varem postular com a candidats a regidors a 
l'Ajuntament de Llançà.  
 
Davant el dilema que ens ha tocat afrontar i decisió que finalment hem pres, 
treballarem encara amb més esforç per la cohesió social i reconciliació entre els 
qui varem votar a favor del canvi i els qui varen votar per la continuïtat.  
 
Per aquest motiu, la Silvia i jo, prenem el públic compromís, compromís al que es  
suma sens dubte la totalitat dels regidors aquí presents, que mai participarem en 
cap campanya de revenja, confrontació o de tracte desigual entre uns i altres. 
Teniu la nostra paraula.  
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Recordeu que TOTS SOMS LLANÇANENCS, perquè més enllà, de les nostres 
ideologies i creences, tots en coneixem, molts de nosaltres som família, som 
amics, i ho hem de seguir sent per molts anys,  tots vivim el dia a dia a Llançà, 
tots hem patit la crisis econòmica amb més o menys intensitat, hi hem estat 
solidaris, seguim així, perquè TOTS HEM DE VOLER EL MILLOR PEL NOSTRE 
POBLE, perquè NOSALTRES SOM EL POBLE DE LLANÇÀ. 
 
 Moltes gràcies, per escoltar-nos i per la vostra atenció. Visca Llançà!!! “ 
 
 
Pren la paraula el Sr. Pere Vila donant les gràcies i  felicitant el nou Alcalde i 
l’equip de govern que prendrà les regnes de Llançà a partir d’ara mateix. També 
agraeix l’assistència massiva del públic,  mai no havia vist tanta gent en un Ple de  
presa de possessió, ell no sap si és per assegurar que ell se’n va o per celebrar 
que n’hi haurà un altre alcalde nou. És conscient de les expectatives que hi ha del 
que avui pugui dir. Els darrers dies malgrat que es donava la sensació que no 
estava tot tancat, sí que ho estava. Ha reflexionat i manifesta que ara no toca fer 
l’anàlisi política, faltaria a la paciència del públic i sobretot un dia com avui, de 
constitució del nou Ajuntament, tampoc no s’escau; l’anàlisi ja es farà en el seu 
moment, és conscient del que el poble ha demanat i ha votat, cosa que també 
agraeix, prop del 65% quan les eleccions municipals són molt importants per al 
municipi, caldria fer una reflexió de tots els partits perquè no s’incrementa el 
percentatge. 
Ell reivindica des de CiU la feina feta durant les tres legislatures, la reivindica amb 
la seguretat, la tranquil.litat d’haver fet el millor per a Llançà;  han comès errors, 
perquè equivocar-se és humà,  però també han intentat transformar aquest  
magnífic poble i poder-ne gaudir tots plegats.  
Ara faran d’oposició, és una feina que desconeixen però l’agafen amb il.lusió i 
humilitat, però també amb exigència; l’exigència que ha permet que la 
configuració del nou govern els deixi sols a l’oposició, ells seran també  defensors 
de la gent que no se senti representada i vegi malmès el seu dia a dia pel nou 
govern. Ell ha estat  Alcalde durant 12 anys és el més bonic que pot passar a un 
ciutadà del seu poble, i se’n va amb l’orgull i la tranquil.litat de la feina feta però 
també vol manifestar el seu agraïment a totes les Regidores i tots els Regidors 
que l’han acompanyat, independentment del color polític durant aquests 12 anys; 
al teixit social llançanenc que és magnífic i a les treballadores i treballadors de 
l’Ajuntament, que són la gran resposta del Llançà que tenim.  
Continua dient que fa 8 anys, CiU va assolir el millor resultat històric en aquest 
municipi i ell va oferir entrar al govern a ERC, que va acceptar, com també ho va 
oferir a ICV, que no va acceptar; van voler involucrar altres partits polítics en un 
govern que va anar molt bé, i se sent orgullós d’haver treballat conjuntament amb 
els senyors Josep Ortiz de Zárate i Manel Tolsanas 
Ara les coses són diferent, CiU no ha assolit la majoria i el seu grup entén que ho 
tenia difícil. La seva obligació com a llista més votada era oferir la possibilitat 
d’entrar al govern als tres grups, creu que ho va fer amb generositat oferint-los 
qualsevol cosa excepte l’alcaldia, això és cert, creu que els resultats avalaven que 
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la tingués CiU. No vol fer cap retret però a dia d’avui, llevat d’un partit, no ha rebut 
cap resposta de dos partits i considera que no s’ho mereix.  
Estarà a l’oposició per defensar el poble i ho farà des de la seva experiència i les 
ganes de contribuir a que Llançà millori; les darreres hores ha rebut moltes 
mostres de suport, cosa que agraeix, i malgrat que hi ha gent que espera que el 
seu equip no estarà a  l’alçada, que se’n van i no lluitaran, s’equivoquen perquè 
ho faran des del minut zero, amb això contribuiran a defensar els 1085 votants i la 
gent que no se senti representada.  Li desitja al Sr. Cusí el millor com a Alcalde, 
malgrat que algú ho dubtés si ell avui ho faria, qui el coneix sap que és 
llançanenc, que s’estima la causa comuna i li desitja molta sort. Gràcies i Visca 
Llançà ! 
 
Intervé el Sr. Guillem Cusí agraint les paraules del Sr. Vila i creu que els anteriors 
portaveus ho han dit tot. Com bé ja va dir en campanya, agraeix l’oferiment del 
grup de CiU,  però s’ha optat pel govern d’ alternativa però des de l’Alcaldia els 
estén la mà, a col.laborar i participar conjuntament i que les decisions, encara que 
siguin un govern de tres candidatures, volen escoltar-los i fer-los partíceps si més 
no, a les grans decisions, amb consens, participació i molta transparència . D’altra 
banda, ara li toca també agrair a totes les persones assistents, als que varen  
participar el dia 24 de maig i especialment als que varen votar-los i donar-los el 
suport a l’APL, al  PSC, a Esquerra Republicana, ICV i ULL.  
Conclou amb la cita “Darrera un gran home hi ha una gran dona” és per això que 
si ell és un gran home o no, ja ho dirà el poble; el que té molt clar i vol agrair a la 
seva parella i a la seva mare, que són les persones que més l’han ajudat per 
arribar on és ara. Vol fer l’ajuntament el màxim participatiu possible, transparent i 
màxim consens possible. La participació serà peça clau que sigui el més aviat 
possible.  Moltes gràcies i emplaça els llançanencs i les llançanenques a formar 
part del nou govern de Llançà. 
 
 
I sense cap més assumpte a tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió a tres quarts 
d’una del migdia, 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. 
 
 


