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GUILLEM CUSÍ BATLLE
ANNA GIRALT GARCÍA
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PERE SALVAT RODRÍGUEZ
SARA MALO CERRATO

GUILLEM COMPANY GIFREU
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XAVIER SALVAT VILÀ 
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ELIA GARRIGA ROIG
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Us demanem que ens doneu suport i 
l'oportunitat de demostrar que és 
possible un nou futur,  que és 
possible un altra manera de fer a 
Llançà.

Benvolguts i benvolgudes Llançanencs i llançanenques,

Pràcticament tenim a sobre unes noves eleccions al nostre 
municipi per escollir els nostres representants en el 
consistori municipal, aquells que volem que gestionin d'una 
manera eficaç el nostre poble.

Unió Llançanenca - AM sorgeix de la iniciativa d'un ampli 
grup de gent independent i de militants d'ERC i de les JERC que volen treballar per Llançà. 
El nostre objectiu no és altre que aconseguir treure el màxim nombre de representants per 
tal d'encapçalar el veritable canvi que el poble necessita. Fer possible la higiene política 
de l'alternança que li pertoca a qualsevol administració, gestionada per un mateix partit 
des de fa més de 30 anys.

La nostra llista està formada, majoritàriament, per gent jove, d' entre 25 i 45 anys,  però 
també per membres de més edat per tal de donar-nos el punt d'experiència necessària.

Unió Llançanenca treballa i treballarà per fer una política social constructiva i 
participativa, amb propostes innovadores, que donin solucions a les inquietuds dels 
diferents col·lectius del poble i denunciant les  mancances i la mala gestió. 

Sempre buscant solucions, sempre buscant la manera de poder tenir un Llançà millor. 
Entre els nostres objectius es troben els de canviar tot el que faci falta per perfeccionar la 
forma de treball d'aquest ajuntament, que amb una inèrcia irresponsable només ens ha 
dut a endeutar el poble i a la pèrdua de dinamisme econòmic, social i cultural

A recuperar una il·lusió que ens hagués pogut convertir, després de 30 anys, en un poble 
pròsper i punter. Tenim un gran repte que volem afrontar, un repte que ens proposa un 
canvi de model econòmic i social .

Us demanem que ens doneu suport i 
l'oportunitat de demostrar que és 
possible un nou futur, que és 
possible un altra manera de fer a 
Llançà.

Ÿ Reducció de la despesa municipal en despesa corrent.

Ÿ Congelació o rebaixa dels impostos i taxes municipals.

Ÿ Reducció de l'impost de béns immobles (IBI).

Ÿ Millorar la gestió del servei de policia municipal.

Ÿ Promoure la revisió del POUM per obtenir les requalificacions necessàries 
per la creació d'un nou polígon industrial.

Ÿ Elaborar i aplicar un pla integral de millora de carrers, enllumenat, neteja...

Ÿ Actualitzar el Patronat de Turisme de manera operativa i participativa.

Ÿ Fomentar les energies renovables dins de l'àmbit municipal i millorar la 
gestió Mediambiental.

Ÿ Creació dels Consells municipals de Cultura, Joventut i Infància.

Ÿ Desplegament de l'Agenda 21.

Ÿ Incentivar i implicar el teixit associatiu en la participació cultural.

Ÿ Millorar l'atenció ciutadana i crear la figura del síndic de greuges.

Ÿ Impulsar una borsa de treball coordinadament amb les empreses locals.

Ÿ Potenciar la marca Llançà com a referent de la comarca.

Ÿ Millorar i potenciar les activitats municipals orientades a la tercera edat.

Ÿ Promoure programes d'intervenció socioeducativa per atendre les 
necessitats de nens i joves.

Ÿ Fomentar l'accés a l'habitatge per facilitar l'emancipació i afavorir les rendes 
baixes.

Ÿ Col·laboració directe amb les AMPES i òrgans escolars.

Ÿ Potenciar els serveis de transport públic.

Ÿ Vetllar pels interessos dels petits comerços i les seves activitats comercials.

les nostres propostes
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