
	 	 	 	 							Dificultats,	entrebancs	i	manca	de	transparència

  Sovint, massa sovint, ens trobem en el mateix atzucac. ROM “Art. 8 Tots els regidors  
                 tenen dret a obtenir de l’Alcalde l’autorització per accedir a tots els antecedents, dades i 

informacions, que trobant-se en mans dels serveis municipals, resultin necessaris per al desenvolupament 
de la seva funció”. Probablement, per tal d’entorpir la nostra tasca, destorbar el funcionament de 

l’oposició,obstaculitzar i impedir no tant sols que els hi fem la punyeta, sinó que fins i tot que elaborem 
i presentem bones propostes per el bé del poble. Per molts motius i amb la finalitat d’empetitir-nos 

políticament, sempre topem amb la mateixa pedra: “la burocràcia i/o impediments de CiU!”. 

Un	Ple 	monogràf ic , 	mancat 	de	
responsabi l i tats 	 i 	 t ransparència
Unió Llançanenca-AM demana la dimissió de Pere Vila 
per la sentència del TSJC que ha obligat a enderrocar un 
habitatge. El portaveu Guillem Cusí acusa l’alcalde de 
presumpte prevaricació. 

Davant la sentència del TSJC que qualifica d’il·legal la 
llicència d’obres, vulnera la llei d’urbanisme i que determina 
que aquesta es va concedir amb ‘absoluta mala fe i abús de 
poder’, els tres portaveus de l’oposició – Unió Llançanenca, 
PSC i ICV- han cregut pertinent demanar responsabilitats 
polítiques. 

Cusí, Guisset i Pujol varen raonar-ho ‘Considerem que es 
va menysprear la denúncia posada per la veïna que va 
denunciar les irregularitats, el propi projecte autoritzat 
per l’Ajuntament no complia amb el pla general, infringia 
diversos paràmetres edificatòries i el més greu és 
que la sentència digui que la llicència es va concedir 
amb absoluta mala fe, abús de dret, i tot amb la venia 
municipal. L’alcalde Vila ha eludit tota responsabilitat i ha 
carregat contra el difunt arquitecte municipal Ricard Fina, 
la junta de govern i els serveis tècnics. Ens ha generat una 
greu preocupació que l’alcalde ja parli d’indemnitzacions 
superiors a 300.000€, perquè d’una manera o altra, això 
acabarà repercutint a les butxaques de tots”.

Des d’Unió Llançanenca creiem que el govern i l’alcalde, 
com a màxim responsable, van actuar amb presumpte 
prevaricació, així es pot entendre en la mateixa sentència. És 
també inacceptable que el sr Vila eludeixi responsabilitats 
i carregui aquestes contra un difunt i que simplement 
al·legui estar “molt trist i angoixat per la situació”. 

La demanda de dimissió ja no tant sols s’ha demanat per 
aquest cas flagrant de mala gestió i presumpte prevaricació, 

sinó que als possibles 300.000€ que estima l’alcalde com 
a indemnització i hem d’afegir 140.000€ d’interessos del 
més de mig milió d’euros ja pagats per una expropiació 
indeguda de la finca que col·linda amb la vivenda de 
l’exalcalde JM Salvatella. Tot això ho haurem d’afegir al 
deute municipal, juntament amb els 900.000€ de crèdit 
ICO per abonar les famoses “factures al calaix”. 

Per altre banda el portaveu Cusí va denunciar la censura i 
manca de transparència que aplica CiU en la seva gestió i 
que es demostra en l’ordre del dia dels últims plens. El cas 
més flagrant ha succeït en la última sessió plenària, l’ordre 
del dia estava composat per un sol punt (sense comptar 
mocions i precs i preguntes). Arran del prec fet per Cusí 
on demanava al govern que inclogui els assabentats, 
ratificacions, decrets d’alcaldia, etc. a l’ordre del dia per 
a poder debatre’ls i votar si s’escau. Va quedar palesa 
novament aquesta manca de transparència en el debat 
d’una moció presentada per d’ICV, on l’equip de govern 
es va negar a fer públics els comptes municipals amb la 
pertinent publicació de sous, dietes i despeses vàries de 
tots els regidors en les seves funcions.
En el Ple de juny també es va aprovar la moció presentada 
per ULL-AM per a l’EXERCICI DE LA SOBIRANIA FISCAL 
perquè l’ajuntament realitzi el pagament dels seus 
tributs a l’Agència Tributaria de Catalunya. Aquesta va ser 
presentada en el ple anterior i es va aplaçar per a l’estudi 
de la legalitat per part dels serveis tècnics de l’ajuntament. 
La moció finalment va ser signada per CiU i Bloc Municipal i 
va rebre el vot favorable d’ICV i l’abstenció dels tres regidors 
socialistes. La moció també contempla l’assessorament 
i cobertura a aquells ciutadans i empreses de Llançà que 
vulguin acollir-se a aquesta pràctica. 

Per últim, Cusí va demanar que es marquessin uns 
criteris a l’hora de publicar segons quines noticies al web 
de l’ajuntament. Ja que algunes d’aquestes es poden 
considerar totalment electoralistes i tendencioses.

Segons El Centre d’Estudis d’Opinió de la Generalitat (CEO), ERC guanyaria les pròximes eleccions.

El Centre en qüestió apunta que ERC s’enduria les pròximes eleccions catalanes, assolint d’entre 38 a 39 diputats, per 
tant, doblant els 21 actuals i superant a CIU que passaria dels 50 actuals a 35 a 37. Tanmateix, pronostica que la ciutadania 
catalana castigaria amb duresa els desgastats PP i PSC.

Conseqüentment, el senyor Oriol Junqueras és postula com el líder millor valorat pels catalans seguit d’Alfred Bosch i de 
Joan Herrera. Per finalitzar la festa del nacionalisme incloent, el centre d’estudis conclou mitjançant un baròmetre que 
la majoria absoluta dels catalans ( 55’6%) votaria a favor de d’independència de Catalunya.
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La	Catalunya	d’esquerres.
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 Ja estem immersos en una nova temporada d’estiu, on s’activa la totalitat del comerç 
llançanenc, multipliquem exponencialment la nostra població i, definitivament, ens 
pertoca treballar i gaudir de l’època més esplèndida i esverada de l’any. A Llançà, on vivim 
majoritàriament del turisme, hem de ser exigents amb l’operativitat dels nostres recursos 
més fonamentals. Els reclams que suposen la nostra oferta patrimonial, tant cultural, 
com paisatgística, com infraestructural, han de ser elements que, en primera instància, 
ens deixin a l’alçada per poder competir adequadament amb altres indrets que, per 
característiques, rivalitzen amb nosaltres tant nacional com internacionalment. Per aquest 
motiu, cal no esperar a final de temporada per fer el balanç de com ha anat enguany, 
sinó també mantenir una actitud crítica durant aquestes setmanes vinents i educar-se en 
l’exercici d’interrogar-nos, amb esperit constructiu, sobre les virtuts i dificultats tant del 
que ens envolta com del paper que hi juguem. 

 La complexitat dels temps que corren i la progressiva evolució que el nostre 
turisme ha anat experimentant en els darrers anys, requereixen un fòrum suficientment 
obert i sensible com perquè tothom aprofiti l’espai que mereix i li pertoca en la difícil tasca 
de fer un poble millor. En aquest sentit, Unió Llançanenca està a la teva disposició per a 
rebre qualsevol inquietud o suggeriment que puguem fer transcendir.

 Una temporada alta pot patir adversitats incontrolables, des de la condició 
meteorològica fins als malaurats accidents fortuïts, però hi ha dues dimensions que, com 
a variables, tenim la capacitat de controlar i que afecten directament al bon rendiment del 
nostre municipi. Per una banda, com es deia abans, una òptima operativitat dels nostres 
recursos i dispositius és imprescindible. El bon estat de les platges, dels espais naturals, la 
bona imatge del paisatge urbà així com una bona oferta icoordinació de serveis i activitats 
públiques són les parts fonamentals que incumbeixen al govern municipal i que formen 
part d’una primera dimensió que ens correspon als llançanenc i llançanenques avaluar. És 
a dir, que per dret i deure tenim l’obligació de controlar l’eficàcia d’una gestió pública que 
hem escollit democràticament i que financem tots i totes amb els nostres tributs. 

 Per altra banda, no hem d’oblidar que, tant l’Ajuntament com el conjunt dels 
habitants, som part d’una sola maquinària i que qualsevol fenomen susceptible d’afectar 
a la nostra societat ens afecta a tots. Així doncs, també cal subratllar la importància en 
assumir una responsabilitat pel que fa a l’avenir de Llançà i en no ignorar un element tant 
determinant com és, en aquest cas, la cohesió i coordinació de tots els sectors vinculats a 
l’activitat comercial. Per molt obvi que pugui semblar, Unio Llançanenca està convençuda 
que el potencial del teixit associatiu i corporatiu del nostre poble encara està per descobrir, 
ja que mai l’hem considerat prou ben incentivat. Això s’evidencia en temporada alta però, 
sobretot, durant la resta de l’any, quan la inversió de l’Ajuntament disminueix radicalment 
i, pràcticament, en permetria dir que l’hivern és aquella cosa que succeeix entre programa 
d’estiu i programa d’estiu. L’element que pot i ha de marcar la diferència ha de ser la 
iniciativa popular i el foment dels hàbits de participació. En aquesta direcció aconseguirem, 
de ben seguir, enriquir la nostra particular societat i amortitzar molt millor el turisme que 
ens visita cada any. 

 Finalment, voldríem desitjar-vos, de part d’Unió Llançanenca, un molt bon estiu i 
una molt bona festa major del Port i de la Vila. 

Llançà	en	plena	activitat
Per	què	hem	de	demanar	

l’opinió	al	poble?

Una de les principals demandes 
de la societat actual és que 
els polítics (elegits pel poble) 
tinguin en compte els anhels i 
les opinions dels seus votants, 
però què passa quan mai no 
es demana l’opinió al poble? 
Que mai no sabem si la gestió 
política és realment la que el 
poble vol.
Avui dia i davant del context 
polític actual, davant del gran 
repte que la societat catalana 
té al davant, ara és quan més 
important és tenir en compte 
l’opinió dels ciutadans. Sabem 
que en clau nacional ens hi 
juguem molt, però en clau 
municipal també és important 
demanar-la als llançanencs 
i llançanenques en temes 
transcendentals per al nostre 
poble. I com ho hem de fer? 
Doncs molt senzill, tenim 
les eines (padró municipal), 
la infraestructura (noves 
tecnologies) i la voluntat 
(democràtica) per fer-ho; 
això sí, cal que els principis 
democràtics passin per davant 
de qualsevol interès partidista.
Us imagineu poder votar en 
referèndum municipal les 
decisions que poden marcar el 
futur de Llançà? Sols cal tenir 
voluntat, voluntat democràtica.

uniollancanenca@gmail.com

http://uniollancanenca.blogspot.com
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