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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE LLANÇÀ
DE DATA 30-07-2018

A la Casa Consistorial de Llançà, essent les dinou hores del dia trenta de juliol de
2018, es reuneix l’Ajuntament Ple, en primera convocatòria, a l´objecte de
celebrar sessió pública ordinària.
Sota la presidència de l‘Alcalde, Sr. Pere Vila i Fulcarà, assisteixen els regidors i
les regidores que a continuació s’indiquen:
Sr. Joan C. Mora i Torrent, Sr. Juan José Serrán i Báez, Sra. Sònia Sarola i
Vilà, Sra. Sònia López i Mallol, Sr. Francesc Guisset i Lagresa, Sra. Sílvia Barris
i Roca, Sr. Guillem Cusí i Batlle, Sr. Simon Calsina i Comorera, Sra. Anna
Giralt i García, Sr. Claudio Grande i Hernández.
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 en l’ordre del dia.
1.- Aprovació de l’acta anterior de data 4-06-2018.
L’Alcalde demana si es pot aprovar l’acta de la sessió anterior de data 4 de juny
de 2018, que ha estat tramesa amb anterioritat junt amb la convocatòria.
Intervé El Sr. Guillem Cusí, portaveu del grup municipal d’ERC-AM, dient que han
detectat errades, en el punt 10 de la Moció en defensa del model sanitari, la
votació transcrita és de deu vots a favor i foren nou, i en alguns punts en què va
intervenir la Sra. Giralt, hi posa Sra. García, si es poden rectificar.
Introduïdes aquestes esmenes, per unanimitat s’aprova
corresponent a la sessió ordinària de data 4-06-2018.

l’acta

2.- Aprovació del Compte General de l’exercici 2017
El Regidor de l’Àrea, Sr. Francesc Guisset, llegeix el text del dictamen.
Per unanimitat s’aprova:

del

Ple

En data 23 de març d’enguany, el senyor Pere Vila i Fulcarà, Alcalde-President
d’aquesta Corporació ha dictat providència en referència que s’informi per part de
la Intervenció i que es formi el Compte General de 2017 i que la Secretari emeti
informe sobre la legislació i procediment aplicable; així com que el Compte
General se sotmeti a informe de la Comissió Especial de Comptes.
S’ha emès informe favorable de la Secretaria i d’Intervenció sobre el contingut i
forma del Compte General per a l’exercici 2017, d’acord amb el que preveu el
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
En data 28 de maig d’enguany, es reuneix la Comissió Especial de Comptes per
l’examen del Compte General del Pressupost d’aquesta Entitat, corresponent a
l’exercici econòmic de 2017, en compliment del que disposa l’article 116 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i en l’article 212
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; així com que ha quedat justificat
complidament, i que està format pels documents següents:
-

-

-

-

-

Compte anual de l’Ajuntament format pel balanç, el compte de resultat
econòmic patrimonial, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxes
d’efectiu, l’estat de la liquidació del Pressupost i la memòria.
Compte anual del Casal del Pensionista format pel balanç, el compte de
resultat econòmic patrimonial, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat
de fluxes d’efectiu, l’estat de la liquidació del Pressupost i la memòria.
Compte anual del Museu de l’Aquarel.la format pel balanç, el compte de
resultat econòmic patrimonial, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat
de fluxes d’efectiu, l’estat de la liquidació del Pressupost i la memòria.
Compte anual del Patronat d’Esports format pel balanç, el compte de
resultat econòmic patrimonial, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat
de fluxes d’efectiu, l’estat de la liquidació del Pressupost i la memòria.
Les existències a tresoreria a 31 de desembre de 2017.
Certificats dels saldos de tots els comptes a data 31 de desembre de 2017.

Atès que el Compte General es va exposar al públic per a informació pública,
mitjançant publicació al BOP de Girona de data 6 de juny de 2018; i transcorregut
el termini d’exposició i reclamacions, no s’ha presentat cap al.legació.
Tenint en compte els fonaments de fet i de dret, així com la documentació obrant
en l’expedient, el Ple de l’Ajuntament
ACORDA:
Primer.- Aprovar el Compte General de l’exercici 2017, que ha quedat
complidament justificat, i que està format pels documents següents:

-

-

-

-

-

Compte anual de l’Ajuntament format pel balanç, el compte de resultat
econòmic patrimonial, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxes
d’efectiu, l’estat de la liquidació del Pressupost i la memòria.
Compte anual del Casal del Pensionista format pel balanç, el compte de
resultat econòmic patrimonial, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat
de fluxes d’efectiu, l’estat de la liquidació del Pressupost i la memòria.
Compte anual del Museu de l’Aquarel.la format pel balanç, el compte de
resultat econòmic patrimonial, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat
de fluxes d’efectiu, l’estat de la liquidació del Pressupost i la memòria.
Compte anual del Patronat d’Esports format pel balanç, el compte de
resultat econòmic patrimonial, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat
de fluxes d’efectiu, l’estat de la liquidació del Pressupost i la memòria.
Les existències a tresoreria a 31 de desembre de 2017.
Certificats dels saldos de tots els comptes a data 31 de desembre de 2017.

Segon.- Rendir el Compte General que s’aprova i tota la documentació que
l’integra a la fiscalització de la Sindicatura de Comptes, tal i com estableix l’article
212.3 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.

3.- Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits núm. 1/2018
El Regidor de l’Àrea, Sr. Francesc Guisset, llegeix el text del dictamen.
Intervé El Sr. Guillem Cusí, portaveu del grup municipal d’ERC-AM, per anunciar
el seu vot en el sentit d’abstenció, pel fet que, estan d’acord en la redacció del
projecte, per un servei més que necessari per al poble, però com s’està fent,
tramitant o duent a terme, denota una vegada més que sembla un pedaç, en el
sentit de dir que si ja hi havia la projecció de poder fer aquest projecte, com és
que no estava pressupostat des de l’inici quan es va provar el pressupost d’aquest
exercici i ara ha de fer-.se una modificació de crèdit en detriment d’una obra, és
una obra que estava prevista i es durà a terme però ara s’haurà de demorar a
conseqüència de reinvertir aquests cèntims en un altre projecte. Per tant, com que
sí estan d’acord en el primer redactat de projecte de la nova residència, no creuen
que sigui la manera més adient de procedir amb aquests termes i més quan el
que provoca és perdre una inversió prevista en el pressupost.
Fa ús de la paraula el Sr. Claudio Grande, del grup municipal APL, dient que
s’abstindran.
Intervé el Sr. Guisset dient que la demora no creu que n’hi hagi, es tracta de
desdoblar en dues fases el projecte del c/ Salmerón i quant a la redacció del
projecte, són les implicacions que marca la Llei orgànica de sostenibilitat

financera, nomes permet aplicar crèdit extraordinari del romanent de tresoreria i la
resta es fa a través de la modificació de crèdit, que és un dels seus mecanismes.
Amb set vots a favor, dels grups municipals PDeCAT i PSC-CP; i quatre
abstencions, dels grups municipals ERC-AM i APL, s’aprova:
Segons Providència de l’Alcaldia de data 20 de juny d’enguany s’inicia l’expedient
per l’aprovació de la modificació de crèdit mitjançant crèdit extraordinari a càrrec
del romanent de tresoreria, com a conseqüència de l’aplicació del destí del
superàvit de l’exercici 2017, que regula l’article 32 de Llei 2/2012 de 27 d’abril,
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i que es pot destinar a
inversions, segons la Disposició Addicional 6ª de la mateixa Llei, i que no es pot
demorar fins al proper exercici econòmic.
La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 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 (TRLRHL), i als articles 34 a 38 del Reial
Decret 500/1990.
Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/1990 quan s’hagi de realitzar
alguna despesa que no es pugui demorar fins a l’exercici següent i en el
pressupost de la corporació no hi hagi crèdit, el president ha d’ordenar la incoació
de l’expedient de concessió de crèdit extraordinari.
El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, en els
extrems que regula l’article 32 de la Llei Orgànica d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, en relació amb el destí el superàvit de l’exercici liquidat.
Segons els articles 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les
bases de règim local, l’aprovació del pressupost és competència del Ple de
l’Ajuntament per majoria simple.
Cal tenir en compte l’article 165.1 del TRLRHL i amb relació als articles 3 i 11 de
la LOEPSF.
En l’expedient consta informe de Secretaria en relació a la tramitació de
l’expedient, i de la Intervenció en relació als imports i a les magnituds
pressupostàries i d’estabilitat pressupostària així com els requisits que cal complir
per tal de poder destinar el superàvit a inversions.
Així mateix per a poder realitzar la totalitat de la inversió que no es pot demorar
s’ha de tramitar una baixa parcial del pla d’inversions aprovat en el pressupost per
a l’exercici 2018, amb la corresponent alta i baixa que consta adjunt al present
expedient sense variar el seu finançament.
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament ACORDA
Primer.- APROVAR l’expedient de crèdit extraordinari número 01/2018, que cal
finançar mitjançant romanent de tresoreria per a despeses generals així com un
canvi del pla d’inversions del pressupost per a l’exercici 2018, segons a les
disposicions vigents i d’acord el següent detall:
-

Despeses que cal finançar.- Crèdit extraordinari/ Baixa de crèdits

Aplicació
Pressupostària
231.627

-

Projecte
Redacció projecte bàsic construcció Geriàtric
i Centre de dia

Import

75.500.-€

Ingressos.- Finançament que es proposa
Despeses.- Baixa de pla d’inversions

870
150.619.06

Romanent líquid tresoreria
Disponible art 32 LOESP
Urbanització Cr Salmerón

10.500.-€
-65.000.-€

Segon.- EXPOSAR al públic aquest expedient durant el termini reglamentari de
quinze dies hàbils mitjançant edicte en el web municipal i en el BOP. En cas que
no es presenti reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà
del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública,
per resoldre-les.

4.- Adhesió a la contractació centralitzada serveis de telecomunicacions de
LOCALRET
El Regidor de l’Àrea, Sr. Juanjo Serrán, dient que es proposa ratificar el Decret
d’Alcaldia d’adhesió a la contractació centralitzada de serveis de
telecomunicacions, l’explica i llegeix el text del dictamen.
Fa ús de la paraula el Sr. Guillem Cusí, portaveu del grup municipal ERC-AM,
avançant el vot favorable del seu grup. Vol fer un prec, creu que és una bona
iniciativa adherir-se a LOCALRET i com va dir en Comissió Informativa, l’AMC i la
FMC té molts mecanismes similars que els podria fer un estalvi i millora en
l’eficàcia de tràmits o altra acció que dugui a terme el consistori, demana més
èmfasi en aquest sentit i aprofitar les plataformes amb les quals estem associats i
les eines que posen al nostre abast.
Intervé el Sr. Claudio Grande, del grup municipal APL, dient que els agradaria
saber si era la millor oferta que hi havia o és perquè es tracta de LOCALRET.
Respon el Sr. Serrán que l’Ajuntament ja havia treballat amb LOCALRET i com ha
dit el Sr. Cusí amb l’AMC, però que es tracta de compra agregada i es disposa de
millors preus, són molt municipis que s’afegeixen a l’oferta i per això es proposa
aquesta.
Amb deu vots a favor, dels grups municipals PDeCAT, PSC-CP i ERC-AM; i una
abstenció, del grup municipal APL, s’aprova:
Per DECRET D’ALCALDIA núm. 844/2018 es va adoptar la següent resolució:

ADHESIÓ A LA CONTRACTACIÓ CENTRALITZADA DE SERVEIS DE
TELECOMUNICACIONS
I. El Consorci LOCALRET, que agrupa municipis de tot Catalunya i entitats
municipalistes, té atribuïdes com a funcions estatutàries, entre d'altres, la
contractació centralitzada i/o la gestió de la prestació de serveis de
telecomunicacions, amb la finalitat d’optimitzar les xarxes de comunicacions
electròniques i potenciar l’estalvi econòmic d’aquests serveis.
II. Que l’Ajuntament de Llançà, té coneixement que el Consorci Localret preveu
iniciar un nou procediment de contractació centralitzada dels serveis de
telecomunicacions següents:
Veu i dades en ubicació fixa
Telecomunicacions mòbils de veu i dades
III. Vist l'interès de l’Ajuntament de Llançà d’adherir-se a la contractació
centralitzada de serveis de telecomunicacions, i que té una despesa estimada de
4.200 € anuals per a aquesta contractació.
IV. Vist allò que l’article 228.3 de la Llei de contractes del sector públic disposa
que les entitats locals, així com els organismes i entitats dependents, podran
adherir-se a sistemes d’adquisició centralitzada d’altres entitats del sector públic
incloses en l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei.
En virtut de tot això, aquesta Alcaldia adopta la següent RESOLUCIÓ:
PRIMER. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Llançà al procediment de
contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions que durà a terme el
Consorci Localret, tot assumint el compromís de complir les obligacions que se’n
derivin.
SEGON. Autoritzar àmpliament i expressa el Consorci LOCALRET perquè, en
nom i representació de l’Ajuntament de Llançà, puguin obtenir de qualsevol
operador de telecomunicacions les seves dades de facturació i consum. A tal
efecte, aquest ens facilitarà a LOCALRET les claus d’accés per a la consulta
telemàtica de l’esmentada informació.
La documentació i informació obtingudes, així com la informació d’accés a les
plataformes d’informació telemàtica, tenen caràcter confidencial i no podran ser
objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport. Per tant, no se’n
podrà fer ni tractament ni edició informàtica, ni transmetre a tercers fora de
l’estricte àmbit d’execució d’aquest procediment de contractació.
La vigència d’aquesta autorització es circumscriu a la de l’adhesió al conveni
referit en l’acord primer.
TERCER. Establir que la despesa màxima anual que aquest l’Ajuntament de
Llançà preveu destinar a la contractació centralitzada de serveis de

telecomunicacions que dugui a terme LOCALRET serà d’un import màxim de
4.200 € anuals IVA inclòs, per als lots que tot seguit es detallen:
Adhesió
Lot Import/any (€)
2 Telecomunicacions mòbils de veu i dades 4.200 € Total €
QUART. Declarar que s’assumeix el compromís de realitzar la consignació
pressupostària suficient per a la prestació d’aquest servei en els exercicis afectats
per aquesta contractació centralitzada (que previsiblement s’iniciarà a finals de
l’any 2018 i tindrà una durada inicial de 2 anys) en el pressupost municipal.
CINQUÈ. Facultar àmpliament i expressa a Pere Vila i Fulcarà, Alcalde, en
representació de l’Ajuntament de Llançà, per realitzar els tràmits i adoptar les
resolucions necessàries per executar els presents acords.
SISÈ. RATIFICAR l’esmentada resolució en el proper Ple de l’Ajuntament a
celebrar.
Ho mana i signa Francesc Guisset i Lagresa, Alcalde e.f. de l’Ajuntament de
Llançà, davant meu, el Secretari, que certifico.”
D’acord amb el punt sisè de l’esmentada resolució, el Ple de l’Ajuntament
ACORDA:
Primer. RATIFICAR en tot el seu contingut el Decret núm. 844/2018, d’adhesió de
l’Ajuntament de Llançà al procediment de contractació centralitzada de serveis de
telecomunicacions que durà a terme el Consorci Localret.
Segon.- NOTIFICAR l’esmentat acord al Consorci Localret.
5.- Concessió de llicència d’ús del Pavelló Esportiu Municipal al Centre
Cultural de Llançà
L’Alcalde agraeix la presència a la sala dels Srs. Joher i Company, del Centre
Cultural- Club de Bàsquet Grifeu.
El Regidor de l’Àrea, Sr. Juanjo Serrán, explica els antecedents de la part
expositiva i afegeix que el Club de Bàsquet Grifeu és un referent del bàsquet
català i un dels exponent de les comarques gironines del bàsquet de base,
realitza una feina impagable en la formació de joves promeses del bàsquet i
contribueix de manera decidida i implicada en la vida esportiva i social del
municipi; hi ha la voluntat que el club continuï desenvolupant la seva activitat amb
garanties en el pavelló municipal, per això es proposa al Ple els acords del text
del dictamen.
Intervé el portaveu del grup municipal ERC-AM, Sr. Guillem Cusí, manifestant el
vot favorable, ja es va informar en Comissió Informativa és un text consensuat i
treballat amb el Centre Cultural. No obstant això, vol esmentar que altres entitats

utilitzen el pavelló i creu escaient que es regulin certes activitats, perquè el Centre
Cultural ho fa sense ànim de lucre com tots saben, i la seva principal activitat com
és el bàsquet; d’altres no deixen de ser empreses encobertes, l’ús del pavelló
amb les seves activitats en treuen un benefici econòmic, en altres municipis,
aquelles entitats que a l’hora de la veritat sigui empreses encobertes amb un lucre
amb quotes, pagaments... s’ha de regular jurídicament, demana com es podria
fer, creuen que ha de ser prioritari l’entitat que treballa sense ànim de lucre que no
pas les que tenen un lucre encobert.
El Sr. Claudio Grande, del grup municipal APL, expressa el vot a favor.
Per unanimitat, s’aprova:

El Centre Cultural de Llançà mitjançant escriptura de data 26 de març de 1985, va
cedir a l’Ajuntament de Llançà la finca situada al carrer Salmerón, 2, de Llançà,
amb destí a la construcció d’un edifici de serveis culturals i recreatius, amb la
condició, entre d’altres, que l’Ajuntament de Llançà es comprometia a la
construcció d’un pavelló esportiu a la zona de “Les Esplanes” en el qual el Centre
Cultural tindrà preferència d’ús, de manera gratuïta per 30 anys, de conformitat
amb l’acord adoptat pel Ple municipal en data 21 de febrer de 1985.
Actualment, ha finalitzat el termini fixat, per la qual cosa el Centre Cultural de
Llançà mitjançant escrit RE 290/18 ha sol·licitat la utilització del pavelló esportiu
municipal per a la realització de les activitats pròpies de l’entitat, i concretament
les dutes a terme pel Club Bàsquet Grifeu.
Vist l’Informe de Secretaria i de conformitat amb el que disposen els articles 54 i
56 del Reglament de Patrimoni de les entitats locals, aprovat per Decret 336/1988
de 17 d'octubre, que regulen l'ús dels béns de domini públic afectes a servei
públic, el Ple de l’Ajuntament
ACORDA:
Primer.- CONCEDIR al Centre Cultural de Llançà llicència per a l’ús comú
especial del Pavelló Esportiu Municipal per a la realització de les activitats pròpies
de l’entitat, i concretament les del Club Bàsquet Grifeu.
Segon.- La llicència es concedeix per un termini de 30 anys, subjecte a les
següents condicions:
Condicions generals.
1.- L’autorització d’ús no suposarà en cap cas la cessió de la titularitat de la
instal·lació, ni la cessió de facultats dominicals sobre la mateixa.
2.- El Centre Cultural de Llançà serà responsable dels danys i perjudicis que
puguin derivar-se de la utilització i de les activitats que s’hi desenvolupin.

3.- De conformitat amb l’Ordenança Fiscal 4.20, per tractar-se d’una entitat sense
ànim de lucre inscrita en el Registre municipal d’associacions, la utilització de les
instal·lacions municipals no comportarà el pagament de cap taxa municipal.
4.- El Centre Cultural de Llançà haurà d’estar donat d’alta com a entitat esportiva
inscrita en el Registre corresponent, ajustar la seva activitat a la legislació
específica, i tenir concertada una pòlissa de responsabilitat civil i danys a tercers,
per respondre de les eventuals circumstàncies derivades de la seva activitat,
durant tota la vigència de la llicència. Així mateix serà responsable d’adoptar les
mesures necessàries per garantir la seguretat de les persones que participin o
acudeixin al Pavelló.
5.- El Centre Cultural de Llançà, com a titular de l’autorització, és responsable
durant tot el període de vigència de la mateixa, que la utilització de les
instal·lacions s’ajustin a les condicions autoritzades. L’Ajuntament pot
inspeccionar en qualsevol moment el compliment de les condicions.
6.- L’Ajuntament mantindrà el dret d’ús preferent de les instal·lacions i podrà
realitzar per mitjans propis o per cessió a terceres persones quants actes tingui
per convenient. En el cas de cessió a terceres persones, quan no sigui per actes
culturals o de caràcter rellevant pel municipi, prevaldrà la preferència del Centre
Cultural de Llançà en base al Pla d'usos aprovat a principi de la temporara,
sempre i quan no es pugui arribar a un acord amb el club.
L’Ajuntament ho comunicarà amb anticipació de 30 dies al Centre Cultural de
Llançà, sempre que sigui possible, per tal de preveure la modificació del calendari
d’activitats previst, si escau. En el cas que no pugui fer-ho amb 30 dies
d’antelació, l’Ajuntament o l’entitat cessionària es farà càrrec de la sanció que
pugui rebre el Centre Cultural de Llançà per part de la Federació catalana de
Basquet, en concepte de canvi de partits.
7.- L’Ajuntament es reserva, en tot cas, la facultat de declarar la caducitat o
revocar la llicència anticipadament, o modificar les condicions, per motius d’interès
públic, per ús inadequat de les instal·lacions, per incompliment de les condicions
fixades en la llicència o per comissió d’infraccions de la normativa vigent per part
del Centre Cultural de Llançà, sense dret d’indemnització.

Condicions particulars.
1.- Usos permesos.
L’Ajuntament de Llançà autoritza al Centre Cultural de Llançà la utilització del
Pavelló Esportiu Municipal per a la realització de les activitats pròpies de l’entitat, i
concretament les del Club Bàsquet Grifeu.
En virtut d’aquesta autorització el Centre Cultural de Llançà podrà realitzar sense
prèvia comunicació totes les activitats pròpies de la secció del bàsquet, com
poden ser entrenaments, partits amistosos o oficials, torneigs nacionals o
internacionals, campus etc. Amb aquests efectes, el Centre Cultural de Llançà, un
mes abans de l’inici de la temporada esportiva haurà de comunicar a l’Ajuntament
de Llançà el pla d’usos de les instal·lacions. L’aprovació per part de la Junta de

Govern d’aquest Pla d’usos o calendari d’activitats, portarà implícita la preferència
d’aquesta entitat en la utilització de les instal·lacions per a la realització dels actes
inclosos en el calendari, davant d’altres entitats esportives en la utilització de les
instal.lacions.
La realització d’actes no propis del club, però complementaris de la seva activitat,
com ara actes lúdics, festes vinculades a l’esport, etc, requerirà la comunicació i
prèvia autorització expressa de l’ajuntament.
El Centre Cultural de Llançà haurà de participar i col·laborar en la difusió dels
projectes educatius, esportius, cívics i solidaris de l’Ajuntament de Llançà per
mitjà de la seva activitat esportiva. També podrà formalitzar acords de
col·laboració amb d’altres clubs esportius, escoles i entitats cíviques per promoure
el bàsquet a la ciutat i ajudar a difondre els valors de l’esport entre els més joves.
2.- Règim de Funcionament de les instal·lacions.
2.1.- Règim general. El Centre Cultural haurà d’utilitzar les instal·lacions segons la
seva naturalesa, tenir-ne la cura necessària i de retornar-les en l'estat en què es
rebin.
2.2.- Conservació i manteniment de les instal·lacions. L’Ajuntament de Llançà es
farà càrrec de les despeses de funcionament (subministrament elèctric, aigua,
calefacció, wifi ...), així com les reparacions del material adscrit al pavelló (cistelles
de basquet, marcadors, il·luminació, megafonia, portes d’accés, etc...
Les despeses derivades de l’organització de les competicions i entrenaments,
seran a càrrec del Centre Cultural de Llançà.
2.3.- Neteja. L’Ajuntament es farà càrrec de la neteja i conservació de la pista
poliesportiva i del pavelló (graderia, vestíbuls, lavabos de públic i vestidors
complementaris i passadissos...), així com de les despeses de neteja
extraordinària (desinfecció, desinsectació i desratització).
El Centre Cultural de Llançà serà responsable i haurà de col·laborar en el
manteniment de l’estat de conservació, higiene i salubritat de les instal·lacions
evitant l’ús inadequat de les mateixes que provoquin un deteriorament
extraordinari del seu estat.
2.4.- Material esportiu i específic del bàsquet. El Centre Cultural de Llançà es farà
càrrec del material esportiu necessari per l’activitat del basquet, com les pilotes,
conos, aros, etc..., no obstant, si l’Ajuntament utilitza l’esmentat material pels
casals que organitza (Nadal i estiu), aquest, col·laborarà amb la meitat de
l’esmentada despesa.
El Centre Cultural de Llançà vetllarà pel material tècnic del pavelló (cistelles de
basquet, marcadors electrònics, il·luminació, megafonia, etc...).
2.5.- Vigilància i control. Durant les franges horàries en què la instal·lació sigui
utilitzada pel del Centre Cultural de Llançà, l’Ajuntament de Llançà haurà de posar
els mitjans materials i humans necessaris per controlar l’accés a la instal·lació.
Pel que fa als dies de partit, caldrà complir amb les normatives reguladores
d’espectacles públics i activitats recreatives i tenir en vigor l’assegurança de
responsabilitat civil que sigui exigible.

2.6.- Publicitat. El Centre Cultural de Llançà podrà disposar de tots els espais
publicitaris de la instal·lació, sempre i quan no comporti l’ocupació permanent i
irreversible d’aquests espais, de manera, que els elements publicitaris utilitzats,
com ara, cartells, rètols, anuncis i publicitat rotativa puguin ser fàcilment
desmuntables o intercanviables per d’altres elements.
La retolació fixada sobre el paviment de la pista requerirà del vist i plau exprés de
l’Ajuntament.
L’Ajuntament podrà disposar de tots els espais publicitaris de la instal·lació quan
es realitzin esdeveniments de caire esportiu o no, que no siguin organitzats pel
Centre Cultural de Llançà.
2.7.- Serveis complementaris de bar. El Centre Cultural de Llançà, sempre i quan
l’Ajuntament no opti per la gestió directa o indirecta, podrà oferir serveis de bar en
els espais del pavelló destinats per a tal fi, sempre i quan aquesta activitat sigui
una activitat complementària a l’activitat principal objecte d’aquest conveni i
s’ajusti als requeriments de la normativa vigent aplicable a les activitats i
establiments de concurrència pública.
En cas d’oferir servei de bar, aquest haurà de complir les següents condicions:
- El servei de bar tindrà únicament el caràcter de complementari i quedarà vinculat
a l’activitat principal de caràcter associatiu. Conseqüentment el cessament
d’aquesta activitat principal comportarà l’automàtic cessament de l’ús
complementari.
- L’activitat no podrà comportar l’obertura al públic en general, quedant restringit
l’accés a les persones integrants de l’entitat o vinculades a l’activitat principal, com
ara, els espectadors assistents als partits de competició.
- No es permetrà la instal·lació de cap element o maquinària que comporti procés
de cocció que generi fums o bafs, llevat que sigui implícit a l’objecte de la pròpia
associació. En aquests casos, s’haurà de complir les condicions d’extracció de
fums i bafs legalment establerts.
- No es podran instal·lar màquines recreatives de cap tipus ni màquines
expenedores de tabac, ni alcohol.
- L’activitat haurà d’estar donada d’alta i tenir concertada una pòlissa
d’assegurança específica.
Tercer.- Notificar aquesta Resolució a l'interessat als efectes oportuns.
6.- Assumptes urgents
L’Alcalde proposa votar la urgència d’incloure en l’ordre del dia “Donar compte
del compliment de les obligacions d’informació de les dades de tresoreria i deute
viu corresponent al segon trimestre de 2018”.
Prèviament a la votació per tractar aquest punt, el portaveu del grup municipal
d’ERC, Sr. Guillem Cusí, manifesta que en el Ple passat en què l’Alcalde no va
poder assistir a la sessió, un dels punts de l’ordre del dia de seguiment de les
Mocions, el seu grup considera que no es va dur a terme, no se’ls fa informar en

sessió plenària en quin estat estaven, si degudament notificades o complertes les
Mocions, se’ls va dir que tindrien la informació en el web de la transparència, allà
hi ha les mocions però no consta si està notificat o informat en quin punt
d’execució es troben les Mocions. Entenen que avui no procediria recuperar
aquell punt del Ple passat i poder-ho fer en proper Ple, que ja tocaria ja que es va
acordar que es faria cada dos Plens, volen que es rectifiquin en el web i es doni la
informació que es va acordar el febrer o abril.
L’Alcalde diu que té raó, que es varen comprometre que per primera vegada es
fes un resum, es va considerar que era molt llarga l’explicació i es penjaria en el
web, indica al Secretari que s’acabi de vestir la informació en el web cada 2
mesos es farà el repàs de les darreres que s’hagin debatut, entén que les altres ja
estaran actualitzades.
Per unanimitat, s’aprova la inclusió del punt de l’ordre del dia que abans ha
proposat l’Alcalde.
6.1 Donar compte del compliment de les obligacions d’informació de les
dades de tresoreria i deute viu corresponent al segon trimestre de 2018.
El Regidor de l’Àrea, Sr. Francesc Guisset, llegeix el text del dictamen.
La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera, estableix l’obligació de subministrar informació referent al compliment
d’obligacions contemplades, en la Ordre HAP/2105/2012, de primer d’octubre,
modificada per la Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre.
En l’article 16 de Ordre HAP/2105/2012, modificada per la Ordre HAP/2082/2014,
de 7 de novembre, per la qual es desenvolupen les obligacions de
subministrament d’informació previstes en la LOESPF, disposa que els municipis
de població no superior a 5.000 habitants hauran de trametre les actualitzacions
del seu Pla de tresoreria i detall de les operacions de deute viu, segons disposa el
mateix article.
En data 24 de juliol de 2018, el departament d’Intervenció emet l’informe
corresponent. En el mateix expedient consten les dades trameses.
En data 24 de juliol de 2018, s’ha realitzat la tramesa de la informació
corresponent a les dades de tresoreria i deute viu corresponent al segon trimestre
de 2018, a través de la oficina virtual per la coordinació amb les Entitats Locals
del MINHAP, tant de l’Ajuntament, com dels organismes Autònoms que l’integren,
Casal del Pensionista, Museu de l’Aquarel.la i Patronat d’Esports.
Per tot això, aquesta Regidoria proposa el següent ACORD

ÚNIC.- DONAR COMPTE al Ple del compliment de les obligacions de
subministrar informació segons disposa l’Ordre HAP/2105/2012, modificada per la
Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, per la qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d’informació previstes en la LOESPF, en relació al
Pla de tresoreria i detall de les operacions del deute viu corresponents a les dades
del segon trimestre de 2018.
El Ple de la Corporació es dóna per assabentat.
7.- Precs i preguntes
Registre d’Entrada núm. 2018/6837
PRECS I PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM AL PLE
1.

Pregunta que realitza el regidor Guillem Cusí:

S’ha modificat la relació de llocs de treball de l’ajuntament?
Ens poden informar de les últimes incorporacions de treballadors, per quines
àrees s’han contractat, quines tasques realitzen, per quin període, etc
Segueixen vigent les borses de treball d’aquest ajuntament?
L’Alcalde contesta que no s’ha modificat la relació de llocs de treball; sobre les
darreres incorporacions, no donarà noms ja que no pertoca en Ple, sobre la
Brigada d’obres i serveis, hi ha 2 incorporacions, en períodes del 5 juny al 4 de
desembre i altre de 16 de juny al 15 de setembre; en la Brigada de netejadores, 3
incorporacions, una del 19 juny a 30 de juny, altra de 2 de juliol al 5 d’octubre,
altra de 16 de juny al 25 de setembre: en Seguretat ciutadana, 3 incorporacions
de 4 de juny al 3 d’octubre; a l’Àrea de Turisme, els que foren seleccionats en
concurs de mèrits, del 14 de juny fins a final de temporada. A la tercera pregunta
sobre vigència de borses de treball diu que sí. El termini el marca el darrer
contracte, a fi d’any, aleshores s’hauran exhaurit les dues borses de treball i
l’equip de govern es plantejarà quin sistema seguirà per a noves contractacions.
El Sr. Cusí demana també quin procediments, fora dels habituals, com a Turisme
per la temporada d’estiu, s’ha seguit per al sistema de contractació, per confirmar
informació que els ha arribat que l’Ajuntament actualment utilitza una ETT per la
incorporació de nous treballadors municipals, pregunta si aquest és un
procediment que s’utilitzarà a partir d’ara habitualment, si és excepcional, saber
per quin motiu s’ha pres la decisió que fos mitjançant una ETT, fins ara, pel
coneixement que tenen, mai no havia estat així, i el perquè d’aquesta ETT en
concret.
L’Alcalde manifesta que ara li ha formulat una sèrie de preguntes que no havia
presentat, si creu que al final l’important és la darrera, ho podia haver presentat
abans i per escrit. Com que el tema de l’ETT també l’ha presentada el Sr. Claudio

Grande, del grup APL, la contestarà. Quan ambdós grups estaven en el govern,
ja ho devien saber, per Llei no es pot contractar, convocar concurs, oposicions
només preveia incorporació per via d’urgència alguna plaça de Policia Local i pot
fer substitucions; de les places anteriors, la majoria són provocades pel sistema
substitucions en la Borsa de Treball, no té cap secret; una, la de cada estiu de
neteja dels serveis o lavabos, i totes de Turisme es convoquen cada any i com
que estan aprovades en pressupost, les preveu la Llei. Referent al tema de les
ETT, diu que l’Ajuntament té moltes concessionàries, poden parlar de FCC,
SOREA, Centre de Dia ... i són treballadors/es que paguen aquestes empreses
concessionàries, persones que treballen directament per al poble i per tant per
l’Ajuntament; el govern municipal al tenir vetat l’accés a contractació per la Llei del
govern espanyol, que esperen que la derogui l’actual, no hi ha possibilitat material
de cobrir noves incorporacions i només es permet mitjançant una ETT amb el
sistema de feina determinada que s’encarregui a aquestes persones per un temps
també determinat. En funció d’algunes mancances, baixes o ajustos horaris, s’ha
pres aquesta decisió, tothom coneix la legislació si coneixen algun sistema per fer
contractació que supleixi la no contractació de LRSAL, la comuniquin per agafar-la
i no agafar cap ETT, no han vist cap altra solució.
El Sr. Cusí diu que entenen la solució que han buscat perquè ells també s’hi varen
trobar, però no li ha respost la pregunta el perquè aquesta ETT en concret, creu
que ja sap per on van els trets, MANPOWER la direcció està en mans del Sr.
Joan C. Subirats, ex regidor de CiU i vinculat al seu partit, això fa arrufar el nas,
en el sentit tan simple com la parcialitat a l’hora d’escollir les persones que s’han
de contractar per serveis a l’Ajuntament queda entredita pel fet de ser qui és i pel
fet que hi ha 25 ETT a Figueres i arreu de Girona. Repeteix que fa arrufar el nas
que sigui precisament MANPOWER i el seu Director, i que com a Regidor portava
la cartera de Negociació col.lectiva a l’Ajuntament. Demana més cura. El
procediment pot ser legal i net, però l‘ombra de la sospita sempre hi serà, i suposa
que l’Alcalde convindrà amb ell que té sentit. Demana que siguin més curosos, no
en la contractació o els mitjans, sinó el perquè s’utilitza una ETT amb aquestes
connotacions. Aleshores vol aprofitar, per una crítica o denúncia, que han vist
amb els seus propis ulls treballadors, com ja ho varen fer l’any passat durant
l’estiu, sobretot a la Brigada d’obres de l ‘ajuntament que no utilitzen els EPI’s
corresponents, pot generar accidents laborals i les conseqüències, a més de
concórrer en infracció laboral. No només els EPI’s, el Sr. Serrán deia en altre Ple,
sobre la imatge corporativa, ara es veu que ni porten la vestimenta oficial de
l’Ajuntament en horari laboral i també demana que posin mà en aquest assumpte,
més cura amb els EPI’s i seguretat de cada persona així com en els vehicles i la
maquinària que utilitzen, una Ford Trànsit fa més de 3 mesos que porta un vidre
rebentat, sembla que és temps suficient com per substituir-lo o altres deficiències,
creu que el problema greu seria si algú denunciés per mala praxi laboral i per no
ús dels EPI’s. Conclou que es referma amb el que ha dit de les ETT i si us plau, ja
que l’any passat no es va fer cas en el tema dels EPI’s i que aquest es posin forts
i es tingui en compte, per salut laboral dels treballadors i perquè no hi hagi
conseqüències legals si mai passa alguna cosa.

L’Alcalde explica que MANPOWER la primera vegada que va treballar per
l’Ajuntament fa més de vint anys era la persona que preparava els psicotècnics de
la Policia i preparava els concurs oposicions, no per la seva trajectòria dins un
partit polític; si fem memòria, algú dels presents també treballa indirectament per
l’Ajuntament la seva empresa i no es posa en qüestió. No ho entén, el Sr. Subirats
no està assegut aquí però algú dels present si que ho està i l’empresa per la qual
treballa l’Ajuntament també la té contractada i mai se li hauria ocorregut
qüestionar-ho. No tot s’hi val quan es diuen segons quines coses, com que ja
estem acostumats, creu en la professionalitat de l’empresa i sí que és veritat que
es va plantejar parlar amb altres i la que vagi millor.
El Sr. Cusí replica, per al.lusions, que no és comparable el seu cas que
l’Ajuntament operi amb l’empresa per la qual ell treballa, entre altres motius
perquè la relació de contracte de la seva empresa , deu fer de 7-9 anys enrere,
quan ell no estava ni en política ni era Regidor de l’Ajuntament, ell treballa per una
empresa que dóna servei a l’ajuntament com tantes altres , diu que l’Alcalde no li
faci aquesta similitud perquè no creu que s’escaigui.
L’Alcalde diu que encara és més escandalós, perquè l’Ajuntament fa més de vint
anys que treballa amb MANPOWER i el Sr. Joan Carles no era Regidor. El Sr.
Cusí ho qüestiona, i ha de tenir memòria i li afecta a ell, li sorprèn que hagi fet la
pregunta quan la seva empresa també treballa i ningú no ho ha qüestionat.

2.

Pregunta que realitza el regidor Guillem Cusí:

Aquest consistori va concedir a Cavas del Castillo de Peralada S.A., llicència
municipal per a la connexió provisional a la xarxa general de subministrament
d’aigua potable de Llançà, i per un període d’un any renovable, sempre que
l’interessat ho sol·licités amb dos mesos d’antelació i en justifiqués la necessitat.
L’autorització de connexió ho era per a l’exclusiu subministrament d’aigua potable
per a ús domèstic de l’habitatge situat a Garbet, propietat de Cavas del Castillo de
Peralada SA, si bé, quedava autoritzada la derivació del subministrament des
d’aquest punt fins a subministrar al Restaurant Garbet.
S’ha realitzat un nou acord? Amb quins termes i condicions?
Contesta el Regidor de l’Àrea, Sr. Joan Carles Mora, que sí s’ha renovat el
conveni , varen fer una petició novament aquest any amb una modificació perquè
el restaurant està tancat, el cabdal que se’ls ha atorgat d’aigua és menor, és
l’única modificació en el conveni.
El Sr. Cusí pregunta si l’empresa sol.licitant ha presentat informe justificatiu de la
necessitat d’obtenir aigua potable, entenent que un any més no en tenen per
mitjans propis.
El Sr. Mora respon negativament, han fet la petició i s’ha atorgat en base a
l’informe que ha fet l’enginyer tècnic municipal conforme hi ha renovació només
modificant en el conveni que no es donarà per al restaurant Garbet, han
quantificat el cabdal en la mesura que necessita.

El Sr. Cusí insisteix que són converses d’altres Plens, no només havien de
justificar la necessitat i en base a la solidaritat veïnal, però si no hi ha la necessitat
no entenen perquè es dóna subministrament d’aigua. Si tornen a tenir necessitat i
hi ha informe dels enginyers municipals o informe extern, seria comprensible, ara
bé, no veu necessitat de donar aigua si no la tenen, no veuen la finalitat, sense
mala intenció, de regalar l’aigua si ells ja en tenen.
El Sr. Mora diu que hi ha la valoració de l’enginyer municipal conforme a la
demanda que s’ha fet.
El Sr. Cusí demana que a petició del seu grup se’ls requereixi que presentin
informe de justifiqui la necessitat de l’aigua.
El Sr. Mora expressa la conformitat.

3.

Pregunta que realitza el regidor Guillem Cusí:

Dies enrere es varen realitzar unes obres de millora a la carretera nacional 260 a
les interseccions de Balleta i a l’accés de Feldespatos Llansa. Aquestes obres
s’han realitzat amb consens de l’ajuntament i veïns?
Tenen coneixement d’altres inversions previstes per l’Estat a la nostra població en
l’exercici 2018?
Respon el Regidor de l’Àrea, Sr. Francesc Guisset, que la senyalització de vials
és una qüestió reglada, competència del titular de la via, el Ministerio de Fomento,
i per la qual cosa, tot i haver una proposta de la Prefectura de la Policia Local de
Llançà, la última definició de com havia d’anar la senyalització, segons el
reglament general de circulació, és del titular de la via.
I les inversions previstes estan en el pressupost d’enguany, al capítol 4 en
transferències de corrents hi ha 1.030.000 €, però quant a transferències de
capital al capítol 7 no hi ha previsió per part de l’Estat en el municipi.
El Sr. Cusí manifesta que la primera part de la pregunta, com tothom ha entès, la
nova senyalització afecta el nucli de Balleta, per als veïns que hi resideixen
habitualment i que no s’ha consensuat per la problemàtica de la intersecció com
tothom coneix i que cada vegada es torna un punt negre. Desgraciadament,
només acabar les obres hi hagué un accident de certa gravetat, sovint ens trobem
cotxes que volen accedir a Balleta i si un ve de Portbou aquest ha de frenar i es
produeixen accidents. Tot i que s’hagi fet nova senyalització que es veurà en uns
mesos si realment funciona millor que l’anterior o la que no hi havia... a partir
d’aquí, actuar i reclamar l’autoritat competent que inverteixi per millorar la
seguretat en aquest punt del vial cada vegada més negre, d’alguna manera.
D’altra banda, el tema de les inversions pressupostades, es referia a que el Sr.
Guisset, Regidor d’Urbanisme i d’Hisenda, a més de representant del PSC, li
recorda que el seu grup parlamentari d’Esquerra en el Senat va presentar a través
del grup municipal de Llançà quatre esmenes al pressupostos generals de l’Estat
que no foren recolzades per partit socialista, les mateixes que va presentar el seu
grup al pressupost anterior, la famosa rotonda i el vial o travessia de Llançà per

3,5 M€, també pressupost per al camí de ronda al tram del Cau del Llop, per valor
de 100.000 € , altres infraestructures de la Ctra. per valor de 400.000 € i 50.000 €
en la millora de l’estació de trens de Llançà. Suposa que no en devien tenir
coneixement tot i que el grup parlamentari socialista al Senat no va recolzar
aquestes esmenes al pressupost de 2018, per tant, com que ja es parla a Madrid
del pressupost 2019, espera que tinguin més cura i treballin amb el partit
socialista per introduir aquestes esmenes o similars que reportin una inversió,
necessària i arrossegada de fa molts anys.
El Sr. Guisset respon que la senyalització és una qüestió d’ordenació vial, i fins i
tot evita accidents, és important senyalitzar les vies d’acord amb els paràmetres
que marca la Llei perquè la gent, quan circuli per la via pública sàpiga la direcció
del sentit on anar, és positiu i ho fa la Jefatura Central de Tráfico de Madrid,
titulars de la via i saben millor les qüestions tècniques com s’ha de senyalitzar la
via. Sobre el que diu el Sr. Cusí que és una via negra, sí que els consta l’accident
però és important que es tingui coneixement, es fa un parte i una investigació
policial, la Policia quan el redacta ha de saber quina era l’ordenació marcada als
efectes de determinar qui és el culpable i establir responsabilitats penals, civils,
per pagar les indemnitzacions corresponents.
Quan hi ha un accident, s’elabora un informe tècnic policial en el Servei Català de
trànsit i el titular de la via, perquè facin estadístiques de com solucionar el
problema, fou un accident, si n’hi haguessin més, es requeriria al titular perquè
busquessin una solució alternativa. Finalment, per les al.lusions al partit socialista,
li ha posat fàcil perquè la setmana passada es va aprovar en el Parlament
espanyol el sostre de deute públic on el seu grup d’Esquerra es va abstenir, si
s’hagués aprovat la proposta, ara 446 M€ que no vindran per l’abstenció del seu
grup.
I parlant d’implicacions dels diferents grups, li reclama al Sr. Cusí que faci
pertinent al seu partit, ja que el Director de Patrimoni de la Generalitat és
d’Esquerra Republicana, perquè ens cedeixi d’una vegada per totes la Residència
per a la gent gran de Llançà, anomenada Can Marly, està a les seves mans, han
anat moltes vegades per reclamar-la i per fer una residència per a la gent gran de
Llançà. El Sr. Francesc Sutrias que és de la seva formació els ha denegat; el Sr.
Cusí també el va anar a veure, no feu absolutament res i li reclama al Sr. Cusí
que tingui implicació amb el seu partit perquè la cedeixin gratuïtament. Vol
recordar-li també l’article 22 de la Llei de Patrimoni de la Generalitat ens permet
que hi hagi cessió de patrimoni de la Generalitat en benefici dels municipis quan
es volen tenir infraestructures d’interès públic, una d’elles la Residència per a la
gent gran.
Al no donar-los la residència, s’ha fet la proposta de la modificació del pressupost
on es farà actualment, gràcies a la privació del Director General de Patrimoni de
fer la cessió gratuïta. Es tenia fet el projecte per fer la residència a Can Marly, que
no ha estat possible a causa del grup d’ERC. A la vista del nou projecte, motiu pel
qual s’aprova la modificació del pressupost d’enguany per al concurs de projectes
per import de 75.000 €.

El Sr. Cusí replica, per al.lusions, que en els 400 M€ que estaven suposa que hi
eren els pressupostos de Llançà. Indica que pot continuar amb la cançó del Sr.
Sutrias, no entrarà en el mateix, ja ho va explicar, qui coneix la realitat ja sap què
va passar i en aquest sentit li demana que treballi més i millor per al poble i potser
se’n sortirà.
El Sr. Claudio Grande, del grup d’APL, pregunta perquè no s’aplica l’article 22.
El Sr. Guisset contesta que l’article 22 és una facultat que la Llei li dóna a
Generalitat. Si el Director General no vol, no es pot, I aquesta Direcció General
de Patrimoni depèn d’ERC i aquesta és la realitat, el Sr. Grande ho sap perquè va
estar a la reunió.
4.

Pregunta que realitza la regidora Anna Giralt:

Diversos veïns ens han fet arribar la seva preocupació per l’estat d’insalubritat que
pateixen algunes dutxes de les platges, derivades en ocasions del seu mal ús. En
tenen coneixement? En cas afirmatiu, quines accions emprendran per solucionar
la problemàtica?
Contesta el Regidor de l’Àrea, Sr. Joan C. Mora, que no tenen cap constància,
ningú ha trucat o presentat una instància en aquest sentit; ell personalment va fer
una inspecció de les instal.lacions de les dutxes, a La Farella i al Port, té un servei
contractat de Dipsalut. La inspecció, es va fer aquest estiu amb data 5 de juliol on
diu que és correcte, tot està bé, creu que els informes definitius arribaran en breu
i segurament hi constaran fets com rentar gossos o orinar, que són mals usos; les
dutxes estan en perfecte estat, el mateix matí ha enviat el Cap de la Brigada amb
l’enginyer per inspeccionar, i diuen que estan totes bé, ni trencades, sense
herbes, netes ...
La Sra. Giralt indica que l’aigua queda estancada i semblava putrefacta, demana
si han pensat , atesa la situació cada estiu, prendre mesures per intentar que no
es faci mal ús de l’aigua, la mainada juga, o en platges que hi ha servei de
socorrisme s’eviti el malbaratament, o altres solucions. Seria bo que les
analítiques del PT07 indiquin el problema, que s’eviti el malbaratament.
El Sr. Mora diu que són dues coses diferents, una cosa és el malbaratament i
l’altre el tema de l’estancament, per un motiu de drenatge, que s’hauria de mirar,
si cal fer un corriol o a la Farella, a causa del l‘ús excessiu de l’aigua, queda
estancat.
La Sra. Giralt insisteix sobre el mostreig de l’inici de l’estiu, i en el segon si hi ha
aspectes com la legionel.la, demana se’ls faci arribar els informes.
El Sr. Mora assenteix, quan el tècnic en disposi se’ls traslladarà.

5.

Pregunta que realitza el regidor Guillem Cusí:

A principis de juliol es va instal·lar una guingueta informativa a l’antic embarcador
de Sant Carles. Preguem ens informin de la funció d’aquesta guingueta i de les
activitats que es preveuen desenvolupar a l’embarcador.
Contesta el Regidor de l’Àrea, Sr. Joan C. Mora, que l’embarcador de Sant Carles
fa uns anys que està deteriorat i Ports de la Generalitat, el titular, va decidir
tancar-lo perquè es donava un mal ús com pujar i baixar embarcacions, sense
regular i el problema del mal estat de la instal.lació, parts trencades, perillositat ...
Es varen reunir amb Ports de la Generalitat per si es podia arranjar i aleshores va
sortir la oportunitat d’allargar la via brava de Grifeu cap a l’Argilera i fer-la arribar
fins a l’embarcador. Amb aquesta idea s’ha treballat aquest any ha sorgit la
possibilitat de fer-hi un lloc de sortida a mar obert amb seguretat com és la via
Brava, a partir d’aquí es varen pensar més possibilitats, a banda de la turística,
una altra per a ús del gent del municipi. Una entitat com és Les Tintoreres, gent
del poble que neda a mar obert, que està de moda els darrers anys, també varen
demanar una alternativa a banda de l’estiu també per a tot l’any; amb aquesta
idea es va acordar amb Port de la Generalitat que és la titular, de cessió per a l`ús
de l’embarcador, durant l’estiu és entrada i sortida de les Vies Braves, que es
desmunten en acabar l’estiu i la resta de l’any es faran uns accessos i sortides a
mar obert.
El govern va detectar que el primer any podia haver-hi problemes, ja que malgrat
estar tancat, encara hi havia gent que puja i baixa embarcacions tot i la prohibició,
es fan salts des de llocs no adients i es va decidir posar-hi un punt informatiu de
què era allò i perquè es podia utilitzar, es vol que sigui un referent no hi ha un lloc
així a Catalunya, no és una piscina i no és el cas, no té socorrista, es vol que
sigui un lloc per sortir i entrar amb seguretat, a mar obert, suposa que es
mantindrà un temps fins que es decideixi amb Les tintoreres, si és interessant, si
la gent en farà ús ...
El Sr. Cusí manifesta, en relació al que s’ha dit, que l’han informat avui que han
posat una plataforma i entén que és per millorar l’accés a l’aigua.
El Sr. Mora respon afirmativament.
El Sr. Cusí afegeix que també s’hi accedeix per l’antiga rampa de baixada
d’embarcacions, no sap si està previst, ja que es vol allargar l’activitat la resta de
l’any, alguna obra de millora en aquesta rampa existent, allò patina, no té cap
mena de suport on poder aguantar-se, té els anys que té, s’acumula l’algueta i
recorda de petit que allò relliscava força, com a mesura de seguretat que ningú no
prengui mal. D’altra banda, quant al punt d’informació, entenen que la guingueta
és la que estava fins ara a l’Estació de tren, això vol dir que l’Estació està
descoberta pel que fa a punt d’informació i s’ha fet prevaler aquesta informació a
l’embarcador.
El Sr. Mora contesta que així és.
El Sr. Cusí vol expressar la crítica, creuen una bona iniciativa al que s’ha explicat,
però deixar desatesa l’Estació com a porta d’entrada que és al municipi, no
recorda les xifres, a final d’estiu se sap que es calculen les visites, quin tipus de
visites, etc, creu que era un punt important d’informació com a accés al municipi i

els agradaria que, sense dir que treguin la guingueta de Sant Carles, si es pot
recuperar perquè és d’interès públic i important tenir algú que informi la gent quan
arriba amb ferrocarril a Llançà.
El Sr. Mora replica que la plataforma és per als carrils de natació, com que hi ha
l’embarcador no baixa recte i té una inclinació que és perillosa per poder nedar
quan s’arriba a dalt de tot, és perquè s’hi arribi amb seguretat amb una cosa tova
de plàstic, per enganxar-hi els carrils, aquesta setmana el divendres hi ha una
activitat amb Les Tintoreres i ja estarà habilitat l’espai. Quant a la millora de la
rampa, té raó i es posposarà passat l’estiu, ara s’ha millorat molt el lloc, es va fer
drenatge, neteja a fons, accés a Via Brava... Ports de la Generalitat va demanar
que es balissés l’entorn, no que es tanqués, posant una barrera per dissuadir la
gent que s’hi llenci a l’aigua, si es fa, serà sota la seva responsabilitat,
embelliment de l’espai amb tamarius plantats i bancs per seure o canviar-se, i s’ha
fet aquesta inversió aquest any, aleshores amb la petició de fer-ho tot l’any de Les
Tintoreres i s’anirà millorant l’entorn.
La segona part, la guingueta de l’estació es va treure perquè Renfe/Adif cobrava
un lloguer i va arribar un moment que era inviable pagar un lloguer tan alt, es va
decidir passar la guingueta de l’estació a un espai municipal, però l’aparcament de
l’estació també és propietat seva i es va negociat la rebaixa però res; s’ha intentat
veure si per a l’any que ve es pot recuperar aquell punt informatiu.

6.

Pregunta que realitza la regidora Anna Giralt:

El passat dissabte dia 21 hi havia programat un concert de Cant Líric i Dansa a la
Residencia de temps Lliure. Preguem ens informin del motiu de l’anul·lació
d’aquest?
La Regidora de l’Àrea, Sra. Sònia Sarola, contesta que per indisposició, la mare
els va dir que la companyia Sony, per motius contractuals, no podia fer cap
actuació, i es va anul.lar per part seva. Es va dir des de la Casa de Cultura però
l‘agenda ja estava impresa, es va avisar la gent que s’anul.lava però varen fallar.
Potser a la Residència es devia posar un paper que s’havia anul.lat, o en xarxes
socials, com ha preguntat el Sr. Grande. Tenen tota la raó, en Fred estava
contractat per aquesta empresa. No obstant això, es tornarà a fer el mes d’agost.
La Sra. Giralt agraeix l’explicació, entén que nou minuts abans és inviable però la
gent estava fent cua.
La Sra. Sarola manifesta que hi havia una persona que informava i gràcies.
La Sra. Giralt replica que l’actual Regidora de Cultura, quan el seu grup
governaven, Ple darrera Ple es queixaven constantment de les errades que hi
havia a les agendes, com actualment n’hi ha, és curiós perquè aquestes queixes
es remetien als Plens, i tant el Sr. Grande com a Regidor de Cultura i ella
Regidora de Publicacions es varen veure atacats cada Ple amb aquests errors
com ara vostès el pateixen. Atès que hi ha errades, demana que com a Regidora
posi ordre en l’Àrea de Cultura, i en aquest cas, el dia següent hi havia un concert
a la Pineda no anunciat enlloc, les coses funcionen i algunes actuacions que en

agendes no sempre hi són; agraeix les explicacions però demana ordre a l’Àrea
de Cultura, el facebook i les xarxes socials actualment a una part de la població li
arriba, altra part de la població no li arriba la informació.
La Sra. Sarola indica que l’acte dels Amigos Rocieros es va programar després
d’imprimir les agendes i els programes i cartells de l’acte els varen repartir ells.
La Sra. Giralt diu que es publiquen les agendes i es troben en la mateixa situació
que es varen trobar ells, demana que es tingui en compte la seva petició.
El Sr. Grande, del grup municipal APL, demana la paraula per dir que retiraran la
pregunta sobre aquest mateix tema perquè com a mínim ha reconegut que era
culpa de l’Ajuntament, està bé que es reconegui, tot que posava que era per
causes alienes a l’Ajuntament.
La Sra. Sarola replica que el concert no es va fer no perquè l’Ajuntament no
volgués sinó perquè en Fred no podia cantar.
El Sr. Grande manifesta que suspendre l’acte, no però de publicar-ho a l’Agenda.

7.

Pregunta que realitza el regidor Guillem Cusí:

Dies enrere varen ocórrer una sèrie incidents en relació amb a casos de
presumptes intents de segrest de nens en l’entorn de l’escola, quan aquests es
dirigien cap al Casal d’Estiu. Ens poden explicar amb exactitud que va ocórrer i
com s’ha anat desenvolupant el cas fins a data d’avui?
El Sr. Cusí agraeix la informació que el Caporal Sr. soler els ha informat i demana
més informació, sense nom i determinats punt, explicant què va ocórrer.
El Regidor de l’Àrea, Sr. Francesc Guisset, explica al ser informació sensible que
provoca alarma social diu que intent de segrest no va haver-hi, que va donar
instruccions al Caporal en funcions que donés la informació als portaveus de
l‘oposició que es considerava que havien de rebre, amb tots els detalls, però dins
de la confidencialitat que tenen a nivell municipal, sense ànim de ser exhaustiu,
per tractar-se de menors, pot dir que es tracta de dos fets puntuals, no ha estat
cap intent de segrest, que per part de la Policia Local es fa una intensa vigilància
de l’entrada i sortida de nens als Casals i que a hores d’ara i des de que es va
constatar l’incident, qualificat com a fet aïllat, no hi ha cap novetat ni indici que es
pogués tractar de presumpte segrest.
El Sr. Cusí celebra que sigui un cas aïllat, com se’ls va informar el seu dia pel
Caporal, però malauradament l’alarma social es va crear i sobretot mitjançant les
xarxes socials, per manca d’informació, no només alarma social sinó en altres
municipis, ell mateix fou contactat per l’Alcaldessa i Alcaldes d’altres municipis
que li preguntaven si s’havien d’alarmar. Amb la informació del Sr. Soler va
intentar abans de fer qualsevol acció de treball conjunt amb el nostre ajuntament,
els va treure de sobre el neguit que no seria res molt transcendent, però l’alarma
social es va crear en el poble i denuncia una manca de comunicat oficial de

l’Ajuntament informant la població que podien estar tranquils, estava sota control
que hi havia Policia Local i MMEE darrera, que és un cas aïllat, etc, no entrarà en
el contingut del comunicat però sí per pal.liar la problemàtica creada mitjançant
xarxes socials, innecessària o no, però que es crea i és un neguit innecessari a la
població.
El Sr. Guisset diu que el Sr. Cusí ha d’entendre que la denuncia que fa en acte de
Ple, és una cosa que va ser fortament analitzada per part de la Prefectura i ell
com a Regidor d’Interior, és clar que es va analitzar la possibilitat de comunicat de
premsa, però són qüestions per analitzar des d’un punt de vista policial i
investigació, evidentment aquesta voluntat de comunicar-ho, tot el que són xarxes
socials i els fakenews, no es pot evitar que si hi ha una qüestió no comprovada,
es reprodueix i es magnifica. Es va comentar amb els que en saben i consultat
amb l’inspector la de la Comissaria de Figueres i va recomanar no fer cap mena
de comunicat, que pot alimentar més l’alarma social, no pot ser genèric, la
informació policia ha de tenir la sospita, fets comprovats, no poden ser conjetures,
i valorant-ho tot es va considerar que fer el comunicat podia alimentar més
l’alarma social, es va fer comunicat als pares i mares de nens assistents als
Casals i avui dia, aquest rumor ha deixat d’escampar-se i pot dir que la nostra
policia vetlla per la seguretat dels nostres nens, podem estar tranquils.

8.

Pregunta que realitza la regidora Anna Giralt:

Fa un seguiment i control aquest ajuntament sobre l’aplicació de la normativa de
piscines d’ús públic? En cas afirmatiu, ens poden explicar en que consisteix?
Contesta el Regidor de l’Àrea, Sr. Joan C. Mora, afirmativament, el servei es fa
amb Dipsalut, el PT05 revisions a les diferents piscines d’ús públic de Llançà,
Càmping l’Ombra, Gri-Mar, etc. ells emeten informe i l’Ajuntament si escau ,
requereix la subsanació de les anomalies. Totes complien la normativa llevat
d’una.
La Sra. Giralt pregunta pel fet que fa uns dies es varen modificar les activitats del
Casal de Natació i les classes amb canvi de lloc per un problema a la piscina,
pregunta si els poden informar o fer-los arribar l’informe si realment es compleix
tota la normativa en aquesta piscina, i si hi ha situacions com aquesta d’anomalies
per corregir perquè, en aquest cas té entès no és la primera vegada, altres anys
també s’han trobat problemes i havent de modificar les classes d’aprenentatge de
natació, demana que se’ls faci arribar l’informe d’aquest programa pt05, els punts
que no es compleixen, i sobretot quan hi ha situació com aquesta on hi ha
mainada del poble, preguen que els tècnics vagin a comprovar que les anomalies
s’han corregit, en aquest cas l’aigua era insalubre, demana que es realitzin
comprovacions perquè el programa té 4 normatives a complir.
El Sr. Mora indica que cada any s’ha fet aquest control i hi ha hagut anomalies i
les que s’han requerit s’han subsanat. Enguany de totes les inspeccions de
Dipsalut hi havia una i no era la del Club Garbí, sinó Les Palmiers i se’ls va

requerir per solventar-les, ell demanarà que es faci informe sobre la situació
esmentada del Club Garbí a l’enginyer i se li faria arribar.

9.

Pregunta que realitza el regidor Guillem Cusí:

En l’anterior Ple vàrem preguntar sobre l’entrada en vigor de la nova llei de
protecció de dades (LOPD 2018) i els efectes que tenia amb la tramesa
d’informació i divulgació mitjançant canals públics de l’ajuntament. S’ha demanat
l’informe jurídic? S’ha fet nova tramesa als usuaris del formulari adequat a la no
LOPD 2018?
Respon el Regidor de l’Àrea, Sr. Juanjo Serrán, que des de l’Ajuntament, es varen
fer els tràmits adients per complir la Llei. Es va enviar un primer qüestionari però
es va fer altra consulta als Serveis Jurídics de la Diputació i es va proposar un nou
qüestionari per enviar les base de dades i es va enviar el nou qüestionari on es
demana l’autorització explícita per poder rebre informació de l’Ajuntament; abans
hi havia les 2 possibilitats, s’enviava un correu i si ningú deia res, es podia
continuar enviant informació però amb la norma normativa ha de ser explícit que
sí es vol rebre la informació.
El Sr. Cusí replica que el raonament que li ha donat, és per dir que la nova
normativa diu que no pot ser implícita la rebuda d’informació, ho diu pel seu cas
en concret i després demostrarà al final del Ple, que ell mateix té 3 correus donats
d’alta on rebia informació de l’Ajuntament, l’ha continuat rebent als 3 sense que
hagi rebut el nou formulari del qual fa esment el Sr. Serrán. D’altra banda, com
altra gent, hi ha diferents casos, qui no ha rebut el nou correu però ni tampoc ha
continuant rebent tramesa d’informació, però alhora n’hi ha que ni una cosa ni
l’altra. Agrairà que si ja han fet el que marcava l’informe jurídic de la Diputació, ho
revisin novament, com va dir l’anterior Ple, es trobin amb la problemàtica que algú
pugui denunciar pel tema de protecció de dades.
El Sr. Serrán manifesta que ho miraran així com els correus no rebuts, hi ha molta
gent que ja no rep perquè han perdut la base de dades o no han contestat i no
se’ls ha pogut enviar aquesta informació, per això no ho ha rebut molta gent o bé
els ha arribat com a spam, ho revisaran.

10.

Prec que realitza el regidor Guillem Cusí:

En l’anterior Ple vàrem preguntar si s’havia realitzat alguna acció vers el perill
públic que comporta l’actual estat de degradació de l’estructura de l’avinguda
Mestral número 6. Preguem ens informin de les novetats al respecte, si n’hi ha.
Contesta el Regidor de l’Àrea, Sr. Francesc Guisset, que com va explicar, els
Decrets d’Alcaldia en el sentit de requerir la propietat que havia de prendre
mesures provisionals o de contenció d’alguns despreniments que es puguin
produir a l’estructura; a la vegada a banda d’adoptar mesures d’aquest tipus se’ls

requeria d’un estudi tècnic perquè justifiqués la solidesa i que mecànicament
pogués aguantar en cas que se li donés alguna llicència. Davant aquesta tessitura
el propietari i els seus tècnics poden fer: demanar una llicència per consolidar el
volum edificat o bé sol.licitar la llicència d’enderroc, si resulta que no aguanta.
També es va informar, com a antecedent, que la propietat va contractar un tècnic
que va fer el full d’assumeix per realitzar aquest “sanejament” i assegurar
l’estructura de formigó armat; però malgrat aquestes resolucions s’han fet
pedaços, xarxes provisional, com el Sr. Cusí va fer constar a la denúncia; s’han
fet requeriments perquè la propietat actuï de manera, no a pedaços, efectiva, això
no pot continuar indefinidament, els tècnics municipals han informat que
evidentment es procedirà a l’execució subsidiària ja que no hi ha voluntat evident
de la propietat de fer tot el que cal fer i tirar endavant la llicència de construcció o
enderroc. A la vista de l’actitud es procedirà a l’execució subsidiària per part de
l’Ajuntament.
El Sr. Cusí demana quan està previst, ja que és la mateixa resposta de fa dos
mesos. Si era necessari una multa coercitiva, tenint en compte el darrer
requeriment de 14-3-2017, creuen que és urgent no només per l’estat de
degradació sinó atès que les mesures de seguretat avui dia no tenen cap mena
de funció, amb xarxes que estan esparracades i allò no té cap sentit i dia que
passa, dia que s’agreuja la situació; li demana que la resposta donada l’anterior
Ple és la mateixa, si fa no fa, a la donada ara, que la duguin a terme amb la major
celeritat possible abans no passi una desgràcia, com saben és en una vorera molt
transitada, amb una bateria de contenidors allà amb gent que continuament passa
o bé pot estar-s’hi una estona amb la tria selectiva de deixalles.
El Sr. Guisset manifesta que l’actuació com indica el Sr. Cusí serà imminent però
com a procediment administratiu que hi ha una tràmit d’audiència, si bé ara es
procedirà a l’execució subsidiària pel perill esmentat i si el propietari persisteix
amb la seva actitud, seran contundents.
Registre d’Entrada núm. 2018/6870
El Sr Claudio Grande, representant del Grup Municipal d'APL, presenta les
següents preguntes al Ple ordinari del 30/07/2018 a l'Ajuntament de Llançà.
1. – Quins són els horaris de recollida d’escombraries i perquè s'ha retirat el servei
de recollida a domicili?
Contesta el Regidor de l’Àrea, Sr. Joan Carles Mora, que en el tema de FCC, el
camió de 5 a 11 del matí; després el de reforç de 6 a 12, també escombrat
manual de 6 a 12; escombrat a mà amb vehicle auxiliar de 6 a 12, escombradora
mecànica de voreres, de 6 a 12, escombradora mecànica de vials de 6 a 12. El
tema manual es va reforçar amb un peó a peu, en horari comercial a la Vila i el

Port, en diferents hores passa de 10 a 2 i de 4 a 9; a la tarda, tenim l’escombrat
manual i amb vehicle auxiliar de 14 a 20 hores. Es fa un reforç d’estiu
complementari, la FORM recollida orgànica aquest any de porta a porta, de 4 a
10.
Pel que fa a SERSALL, pel reciclatge, dilluns, dimecres, divendres, dissabte i
diumenge; després un reforç amb furgoneta dimarts i dijous, el vidre un cop al
mes i els envasos dimarts i dijous.
El Sr. Grande indica que a vegades a les 11 del matí estan els contenidors plens, i
a les 6 del matí les venen a buidar, mai tenen el mateix horari, la gent no sap
quan han de llençar escombraries, a l’hivern encara però l’estiu amb la calor a les
11 del matí ja estan plens; quant a la recollida en domicili, abans trucaven a
l’ajuntament i ho recollien i ara ho han de portar fins al contenidor, i el vespre
abans, la gent ha de passejar cadires o matalassos pel carrer no sembla bé i la
Policia Local tampoc no ho sap, se’ls hauria de comunicar com a mínim, i si
s’intenta el porta a porta amb altres matèries no sap perquè es treu aquest.
El Sr. Mora explica que el servei de recollida FCC es fa de nit, com tota la vida,
això no vol dir que quan ells recullen la gents a vegades a les 8, 11, 12 o 4 de la
tarda, la gent ho llença quan ho fa; en aquest casos es fa un reforç de
voluminosos, amb la furgoneta tot el dia si hi ha matalassos o altres fora de
contenidor, es recull. SERSALL és diferent, té el seu horari i rutes durant el dia, si
el camió és ple, en porten un altre; el que s’ha fet que el sobrant dels contenidors
que queden fora, de vidre, paper, altres... en bateries problemàtiques que es veu
com Av. Mestral, c/ Orient.., els dimarts i dijous passen amb la furgoneta i recullen
el que queda fora per tal que al dia següent no quedi res, però el dia següent es
torna a omplir, es procura que cada dia o com a molt dos dies es buidi i si no ho
fan ells, que ho faci FCC i és conscient del què passa, tenim un seguiment d’una
persona que es dedica cada dia a inspeccionar contenidor, i se’ls envia a FCC i
SERSALL i els obliga a que el servei es compleixi, malgrat que no sigui dins la
normalitat.
Quant a domicilis es continua fent, però certament algunes ocasions s’ha fet un
mal ús i no s’ha ofert el servei. Si algú truca se’ls va a buscar amb el condicionant
que ho baixin a la porta, però algunes persones volen que els recullin de dins del
domicilis, com amb neveres i en el cas que sigui alguna persona gran, o derivats
de serveis socials o amb problemes de mobilitat, se’ls ha fet el servei a dins. Però
a vegades abusaven amb casos com mudances, feien ús del servei per buidar el
pis.
El Sr. Grande replica que a qui li ha passat és a ell personalment, va trucar i li
varen dir que ho havia de portar al contenidor, no és per portar-lo però que estigui
tota la nit un matalàs allà no quedava maco.
El Sr. Mora diu que si comenta aquesta incidència ho traslladarà a FCC, que és
qui ha de fer el servei.
El Sr. Grande replica que qui li va dir va ser personal de l’Ajuntament no de FCC.
El Sr. Mora manifesta que el personal de l’Ajuntament ho trasllada a FCC, que és
qui ha de fer el servei. Ja esbrinarà qui s’ha equivocat.

2.– Ens poden dir quina ha sigut la recaptació del concert de guitarra del dia
22/06/2018 a càrrec de Josep Manzano?, i del concert de piano del dia
08/07/2018?
Contesta la Regidora de l’Àrea, Sra. Sònia Sarola, que la recaptació del concert
de guitarres amb 39 persones fou de 195 €; al concert de piano, del 8 de juliol, hi
assistiren 53 persones, recaptació de 165 €.
El Sr. Grande demana el cost de cadascun dels dos concerts.
La Sra. Sarola respon que el concert de guitarra foren 1.452 € subvencionats per
la Diputació de Girona, ja que es podran incloure en el fons de cooperació
cultural, es podran justificar en el catàleg d’escènics i es recuperarà bona part de
l’import , directament subvencionat; el concert de piano no va tenir cap cost i
només es va deixar ús de les instal.lacions i es va entregar a l’artista la recaptació
quan va acabar.
El Sr. Grande manifesta, pel que fa al Sr. Manzano, quan estava APL en el
govern, varen anar al concert i hi havia només 2 persones, demana si val la pena
fer aquest concert per 1.500 € i entren 20 persones al concert, valdria més fer-lo
gratuït i que s’omplís la sala per escoltar música, no té sentit portar cada any un
senyor que resulta ser deficitari o caldria fer una bona promoció, o que no torni,
fer concert perquè sí no té massa sentit.
La Sra. Sarola recorda al Sr. Grande que fou Regidor de Cultura i que sap que
costa omplir determinades actuacions. Ho tindrà en compte
El Sr. Grande replica que es repeteix amb aquest senyor tot i que no omple ni tan
sols mitja sala.

3.– Ens poden dir en quina fase és troba la construcció de la rotonda de
l'Avinguda Europa?
Contesta el Regidor de l’Àrea, Sr. Francesc Guisset, que és competència de la
Generalitat de Catalunya, estan pendents de la redacció del projecte per part
seva.
El Sr. Grande diu que atès que es va haver de comprar la casa ràpidament,
pensaven que el projecte era tema de l’Ajuntament.
El Sr. Guisset explica que la casa fou objecte d’expropiació per un tema de
qualificació d’aquest sòl però també per ampliar el PGOU. L’aportació de terrenys
és per part de l’Ajuntament de Llançà, el projecte de la rotonda també tenia la
voluntat d’ampliar l’entrada a Llançà per c/ Gardissó amb la cessió parcial de la
Residència de Can Marly que tampoc no s’ha produït.
El Sr. Grande insisteix que es va comprar la casa per alguna cosa, o algú havia dit
que havia d’anar-hi una rotonda.
El Sr. Guisset explica que el Pla General d’Ordenació Urbana preveu implantar

una rotonda aquí altra cosa és que el titular de la via ho ha de fer, la Generalitat
de Catalunya.
El Sr. Grande demana quina data.
El Sr. Guisset respon que depén de la Generalitat no de l’Ajuntament, no li pot
respondre.
L’Alcalde intervé per puntualitzar que quan diu ràpidament es va comprar la casa,
es va trigar quinze anys a comprar la casa des de l’inici de l’expedient.
El Sr. Grande diu que aleshores perquè no està feta.
L’Alcalde replica que són dues coses diferents, que ha dit que es va comprar ràpid
la casa, i des de l’inici de l’expedient fins el darrer pagament han passat quinze
anys i ho marcava el Pla General d’obligat compliment.
4.– Ens poden dir en quina fase es troba el projecte del carril bici del Port a la
Vila?
Contesta el Regidor de l’Àrea, Sr. Francesc Guisset, demanant concreció atès
que no està previst el carril bici del Port a la Vila, ja hi ha el que hi ha, quan es
facin nous carrers municipals es faran adequacions per a carrils bici, el que
demana no està en el Pla d’inversions de 2018.
El Sr. Grande pregunta si no es pensa fer, només que quan es facin nou carrer.
El Sr. Guisset repeteix que seria quan es facin nous carrers i aprofitant les
infraestructures per eficiència econòmica i tècnica.

5.– Ens poden explicar en quina fase és troba el projecte de la sala Polivalent?
Respon el Regidor de l’Àrea, Sr. Francesc Guisset, que no està en el Pla
d’inversions de l’any 2018, les prioritats estan en el pressupost aprovat sense cap
al.legació al respecte, s’hauria de fer una fase preliminar i s’estudiarà per al 2019,
en funció de les polítiques d’oportunitat que consideri l’equip de govern.
El Sr. Grande replica que es va fer una esplanada i sembla ser que només serà
per al Carnaval, fer-la per 50.000 € li sembla una mica ...
El Sr. Guisset manifesta que amb la celebració del Carnaval i havia el tema de la
contaminació acústica, el que comportava fer-ho on es feia i es va buscar
l’alternativa allà dalt, també subvencionada per la Diputació de Girona; una altra
no va arribar per qüestions alienes al Regidor d’Hisenda i el Sr. Grande ja sap el
motius, i per això es va fer el que es va fer com a fase preparatòria per al dia de
demà construir la Sala.
El Sr. Grande pregunta quina problemàtica hi havia.
El Sr. Guisset li manifesta que ho devia saber quan era Regidor al govern i les
queixes del poble quan se celebrava Carnaval a l’aparcament del mercat.
El Sr. Grande diu que només coneix una.
El Sr. Guisset li recorda una reunió presidida per l’anterior Alcalde, ple de veïns i
recollida de firmes que demanaven que no es fes més a l’aparcament.
El Sr. Grande manifesta que ho desconeix.
El Sr. Guisset diu que hi hagué una repercussió veïnal molt gran i prova d’això

són les felicitacions del lloc on es fa actualment.
El Sr. Grande pregunta si per al 2019 es pensa treballar per a la nova sala
polivalent.
El Sr. Guisset respon que és un qüestió que haurà de decidir l’equip de govern i el
Sr. Grande en la fase d’aprovació del pressupost s’escoltaran les propostes del
seu grup també.

6.– Perquè s'ha pres la decisió de contractar personal a través d'una
per realitzar feines de l'Ajuntament?

ETT

El Sr. Grande indica que malgrat la resposta, vol saber si l’ETT ha portat
treballadors que estan treballant per a l’Ajuntament. També és responsable de
que estaven amb xancletes, ha de vetllar pels drets i la seva roba.
L’Alcalde manifesta que s’han compromès per parlar amb empreses i per si s’ha
de fer nova contractació, pel que fa a l’equipació parlarà amb el Cap de la Brigada
que certifiqui si és així.

7.– L'ajuntament comprova que el sou d'aquests treballadors sigui com a mínim
de 1.000 euros nets al mes?
L’Alcalde contesta que les factures emeses per l’empresa consta 1.390 € amb
retenció oportunes i el benefici industrial.
8.– Ens poden explicar en quina fase és troba la passarel·la del pont de l’estació?
Respon el Regidor de l’Área , Sr. Francesc Guisset, que estan pendents dels
permisos de l’ACA i del Departament de Carreteres de la Generalitat de
Catalunya, s’han fet els pilotatges i quan arribin els permisos, s’iniciaran els
concursos tant per l’estructura i la ubicació del pont. Estan demanats fa temps i no
han arribat.
El Sr. Grande manifesta que ja aquest estiu és impossible.
El Sr. Guisset diu que la voluntat del govern era tenir-la fa temps però sense els
permisos no es poden iniciar obres
9.– Perquè a les platges no s’han instal·lat les baranes per la gent gran o per
persones amb diversitat funcional?
Contesta el Regidor de l’Àrea, Sr. Joan C. Mora, que no se n’han posat mai.
El Sr. Grande diu que algun dia se n’hauran de posar.
El Sr. Mora explica que fa temps es reben peticions de gent per posar-ne i es farà
una prova pilot a la platja del Port, el problema de les baranes és que han d’estar
incloses en el Pla d’usos i aquest no permet deixar-les fixes, es busca una solució

com a Portbou, però la té perquè ja hi havia una pilota fixa per posar la barana,
com una trampa, el govern ha buscat una solució amb acer inoxidable i uns morts
que es puguin treure.
El Sr. Grande manifesta que és interessant per a la gent gran.
El Sr. Mora manifesta que confia que Costas del Estado entengui que és una
instal.lació per treure a final d’estiu i que la permeti el Pla d’Usos

10.- Ens poden explicar quina ha estat la causa per anul·lar 9 minuts abans
l’espectacle de cant líric i dansa? Creieu adequat que la única via per informar
d’aquest fet sigui via xarxes socials?
El Sr. Grande l’ha retirada anteriorment.

11.- És una evidencia que el turisme a Llançà malauradament ha decaigut, com
pensen afrontar aquest problema? Quines mesures pensen dur a terme?
Contesta el Regidor de l’Àrea, Sr. Joan C. Mora, que el mes de juliol entre
setmana és fluix, a partir de la Festa del Carme s’anima, de 15 juliol a 15 d’agost
sempre és ple, la tendència dels darrers anys, la darrera quinzena d’agost
comparant amb anys enrere funciona molt bé, veurem aquest any. La idea és fer
la valoració i reunions a final de temporada i aquest any en comptes d’exposar
com ha anat és farà una de treball amb els empresaris i es treballarà en aspectes
com valorar la tendència que té el turisme, perquè evidentment ha canviat, hi ha
molts llocs de platja i sol, altre tema és l’econòmic. Llançà intenta que la persona
que ens visita a fer turisme a Llançà no pagui res, només per pernoctar o menjar,
es fan moltes activitats lúdiques perquè sigui un atractiu i competitiva amb altres
municipis, i intenten allargar la temporada del 24 de juny fins l’ 11 de setembre,
més mesos i que la infraestructura de platja s’avanci cada cop més. Està clar el
tema econòmic, els darrers anys altres països tenien problemes i la gent es
quedava aquí, però els països han reflotat i llocs com Grècia, Croàcia, Turquia
ens fan competència Allò bo serà analitzar el què i plantejar oportunitats, es té la
idea que la darrera setmana de juny i primera de setembre, època amb gent de
proximitat on molt llocs no tenen casals i els pares no saben què fer amb la
mainada, doncs fer campanya d’activitats amb mainada. La 1a quinzena de juliol
es voldria recuperar el Festival La Claca, amb major professionalitat, no fer un
Festival de Música, per competir amb Peralada per exemple, però La Claca, d’arts
escèniques no hi ha propers, és potenciar-lo i fer-lo entre setmana intentant captar
aquesta clientela d’inicis de juliol i per captar gent de fora, la idea és que en la
reunió dels empresaris la taxa turística ara comença a ser rendible, els 30.000 €
de 2018 es vol que els empresaris el 50% ens digui en què ho volen invertir,
campanyes, quins mercats, i fer una mica de consens. L’altre 50% es vol seguir
amb el programa de treball, com que ja s’ha intuït que el sol i platja s’ha de
continuar fora de temporada, el senderisme, el turisme de fora de temporada i
treballar-lo, però es vol que siguin ells com ho voldrien, quin mercat internacional

es pot anar a buscar i treballar-lo. De tota manera, el mes d’octubre es recopilarà
la informació fidedigna sobre com ha anat la temporada.

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 aprovada,
signen electrònicament l’Alcalde i el Secretari mitjançant certificació que consta a
l’expedient.

