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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 
LLANÇÀ DE DATA 04-04-2012 
 
A la Casa Consistorial de Llançà, essent les dinou hores del dia quatre d’abril 
de dos mil dotze, es reuneix l´Ajuntament Ple, en primera convocatòria, sota la 
presidència del Primer Tinent d’Alcalde, Sr. Joan C. Mora i Torrent, atès que el 
Sr. Pere Vila i Fulcarà ha excusat la seva absència per malaltia. 
 
Assisteixen els  regidors i les regidores que a continuació s´indica, a l´objecte 
de celebrar sessió pública ordinària:  
 
Assistents:  Sra. Núria Escarpanter i Olivet, Sra. Assumpció Ministral i Dardé, 
Sr. Joaquim González i Rodríguez, Sr. Joan Carles Subirats i Baró, Sr. Jordi 
Vilà i Baró, Sr. Francesc Guisset i Lagresa, Sr. Narcís Noguera i Negre, Sra. 
Sílvia Barris i Roca, Sr. Guillem Cusí i Batlle, Sr. Josep Ortiz de Zárate i Perals i 
la Sra. Anna Mª Pujol i Llosa. 
 
Actua com a Secretari el Sr. Carles Fita i Alegre, titular de la Corporació. 
 

El Sr. President declara obert l’acte i seguidament s’entra a conèixer els 
assumptes inclosos en l’ordre del dia: 
 

 
1.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior 
 
El Sr. President demana si cal llegir l’acta de la sessió anterior, de data 28 de 
març de 2012, que ha estat repartida amb anterioritat junt amb la convocatòria. 
 
Per unanimitat s’aprova l’acta del Ple extraordinari de data 28 de març de 2012, 
sense esmenes. 
 
 
2.- Aprovació dels Estatuts de l’Associació de Municipis per a la 
Independència. 
 
El Sr. Mora llegeix el text del dictamen. 
 
Fa ús de la paraula el portaveu del Grup municipal socialista, Sr. Guisset, dient 
que des de la seva formació s’abstindran en coherència amb el que han dit en 
altres Plens anteriors. Entenen que és un debat estèril que porta a 
enfrontaments. S’ha vist en l’aprovació dels pressupostos generals, que 
Catalunya rep un 45% menys i la famosa Disposició Addicional Tercera en què 



no es rep ni un euro. Entén que no és legítim sotmetre actuacions com aquesta 
en el Ple municipal, en definitiva vol dir que quan la gent de Llançà dóna el vot 
a les urnes, és per a les polítiques municipals d’acord amb els programes 
electorals i no per a propostes que són una cortina de fum, i no es debaten els 
problemes reals que demana la ciutadania que se solucionin. 
 
El Sr. Cusí, del Grup ULL-AM, diu que el seu vot serà favorable, com han fet 
fins ara en el que refereix a aquest tema, ells ja havien manifestat abans, que 
pensen que sí que és un tema a debatre en el Ple. 
 
El Sr. Ortiz de Zárate, del Grup BMC, manifesta que votaran a favor i considera 
que la política per a la independència s’ha de fer des dels municipis. 
 
La Sra. Pujol, del Grup d’IC-V, diu que votaran a favor. Tot el que sigui donar 
suport a associacions i moviments, sigui per a la independència, sigui social, 
estan a favor; malgrat que el seu partit és federalista. En relació al que ha dit el 
Sr. Guisset, ella és defensora de la política municipal, tot s’ha de fer des de la 
base, els municipi i discrepa amb el Regidor, la verdadera política es fa en els 
ajuntaments, altra cosa és que sigui viable o no, el seu posicionament és 
aquest. 
 
Amb nou vots a favor, dels Grups municipals de CiU, ULL-AM, BMC i ICV; i tres 
abstencions del Grup PSC-PM, s’aprova: 
 
Vist el contingut de l’acta de constitució de l’Associació de Municipis per la 
Independència i el text dels seus Estatuts, que consten a l’expedient,  el Ple de 
l’Ajuntament acorda: 
Primer.- Adherir-se a l’Associació de Municipis per la Independència 
constituïda a Vic en data 14 de desembre de 2011. 
Segon.- Aprovar els  Estatuts que regulen l’Associació. 
Tercer.- Facultar el Sr. Alcalde per signar els documents necessaris per a 
l’efectivitat dels precedents acords. 
Quart.- Nomenar l’Alcalde, Sr. Pere Vila i Fulcarà, o en cas d’impossibilitat 
d’assistència d’aquest,  el Primer Tinent d’Alcalde Sr. Joan Carles Mora i 
Torrent, per representar  l’Ajuntament de Llançà  davant l’Associació amb totes 
les facultats previstes en els Estatuts. 
Cinquè.- Remetre certificat de l’acord a la presidència de l’Associació de 
Municipis per la Independència domiciliada al C. Ciutat, 1, 08500 Vic.  
 
 
 
3. Aprovació definitiva del Plec de clàusules administratives i plec de 
prescripcions tècniques i convocatòria de la contractació de la gestió de 
servei públic recollida i transport de residus municipals. 
 
El Sr. Mora llegeix el text del dictamen. 
 



Intervé el Sr. Guisset, del Grup municipal PSC-PM,  dient que votaran a favor 
atès que es varen tenir en compte les aportacions i han estat integrament 
estimades. 
 
Fa ús de la paraula el Sr. Cusí, del Grup municipal ULL-AM,  dient que votaran 
a favor i  pregunta si reduint l’import es podrien incloure més o millors serveis. 
El Sr. Mora manifesta que en principi és aquest el text que se sotmet a votació, 
es farà un seguiment més acurat del compliment de les clàusules del contracte. 
 
La Sra. Pujol, del Grup municipal d’IC-V, relaciona una sèrie d’articles que 
varen proposar esmenar  i no s’han acceptat, observa que en el Plec no consta 
si a l’article 5 les restes que poden ser compostables es dipositen a la 
deixalleria municipal o a l’abocador de Pedret, potser ja es fa però en el Plec no 
hi consta; l’article 6 sobre recolllida dels voluminosos, si a la deixalleria es pot 
habilitar un espai per als que encara són aptes per ser usats, com en altres 
deixalleries municipals. És una bona manera d’aplicar els principis de 
reutilització, potser ja es fa, en el Plec no hi consta. L’article. 7  estimat, l’article. 
11, no s’ha estimat si caldria a quina planta de compostatge s’ha de derivar, a 
Olot, a Solius.. fins a la posta en marxa de la de Pedret; article 18, porta a 
dubtes si les persones que tenen casa al municipi i paguen taxa d’escombraries 
poden fer ús de la deixalleria i proposaven ampliar el ventall d’usuaris i en el 
Plec tampoc no s’inclouen. Per aquests motius s’abstindran. 
 
Amb onze vots a favor, dels grups municipals de CiU, PSC-PM, ULL-AM i BMC; 
i una abstenció del Grup municipal d’IC-V, s’aprova: 
 
“El Ple del dia 3 d’agost de 2011 va acordar iniciar l’expedient de contractació 
per a la gestió del servei públic de Recollida i transport de residus municipals, 
neteja viària i gestió de la deixalleria municipal, mitjançant la modalitat de 
concessió, per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, 
diversos criteris d'adjudicació, i es varen aprovar inicialment el Plec de 
Clàusules Administratives Particulars i el de Prescripcions Tècniques que 
regiran el contracte. 
Durant el període d’informació pública s’han formulat les següents al·legacions 
als Plecs de Clàusules Administratives Particulars i Prescripcions Tècniques: 

- Grup Municipal d’ICV, mitjançant escrit RE 5747, de 30/09/2011 
- Grup Municipal PSC-PM, mitjançant escrit RE 5896, de 13/09/2011 

S’ha emès informe per part de la Secretaria Municipal, i per part de l’Enginyer 
Industrial, Sr. Jordi Agustí i Vergés, Col·legiat 7.079, sobre les al·legacions als 
Plecs de Clàusules Administratives Particulars i Prescripcions Tècniques, 
respectivament, amb el resultat que consta a l’expedient. 
S’han redactat els nous plecs amb introducció de les esmenes corresponents, 
que no suposen una modificació substancial dels mateixos, i sense que s’alteri 
el tipus econòmic de licitació. 
De conformitat amb l'establert en l'article 94 i la Disposició Addicional Segona 
de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, 
 



Aquest Ajuntament en Ple acorda: 
 
Primer.- APROVAR definitivament el Plec de Clàusules Administratives 
Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques que han de regir el contracte 
de gestió del servei públic de Recollida i transport de Residus Municipals, 
Neteja viària i Gestió de la deixalleria municipal de Llançà, mitjançant la 
modalitat de concessió, per procediment obert, oferta econòmicament més 
avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació.  
 
Segon.- PUBLICAR el text íntegre del Plec de clàusules administratives 
particulars i el de Prescripcions tècniques, mitjançant un anunci publicat en el 
Butlletí Oficial de la Província de Girona, en el Tauler d’Anuncis i Web 
Municipal, i una referència en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, als 
efectes oportuns. 
 
Tercer.- CONVOCAR, mitjançant publicació en el Butlletí Oficial de la Província 
de Girona i en el Perfil de contractant del Web Municipal, la licitació per a la 
contractació per procediment obert, de la concessió de la gestió del servei 
públic de Recollida i Transport de Residus Municipals, Neteja viària i Gestió de 
la deixalleria municipal de Llançà, per import de 722.222 €, més 57.777’76 
d’IVA,  perquè durant el termini de quaranta dies puguin presentar les 
proposicions que estimin pertinents. 
 
Quart.- PUBLICAR la composició de la Mesa de contractació que estarà 
formada pels següents membres: 
 

— Sr. Pere Vila i Fulcarà, Alcalde, que actuarà com a President de la 
Mesa o regidor en qui delegui. 

— Sr. Joaquim González Rodríguez, Vocal. 
— Sr. Núria Escarpanter Olivet, Vocal. 
— Sr. Carles Fita i Alegre, Vocal (Secretari de la Corporació). 
— Sra. Sara Gutierrez Giner, Vocal (Interventora Acctal. de la 

Corporació). 
— Sra. Sílvia Tabernero Jódar, que actuarà com a Secretària de la 

Mesa. 
Cinquè.- FACULTAR l'Alcaldia-Presidència per a la realització de tants actes i 
gestions com siguin necessaris per a la tramitació i l'execució d'aquests 
acords.   
 
 
4.- Moció: Desacord amb la reforma laboral imposada pel govern de 
l’Estat i en Suport a la vaga del 29 de març. 
 
La Sra. Pujol, del Grup municipal d’ICV, llegeix la Moció. 
 
El Sr. Guisset, del Grup municipal PSC-PM, es referma que és un assumpte 
d’àmbit extramunicipal, no obstant això, votaran a favor de la Moció. 



En relació a la reforma laboral, si es pot posar el granet de sorra i així o 
entenen. Està d’acord amb la Moció perquè ja el propi govern de l’Estat ha dit 
que la reforma no servirà ni per crear llocs de treball, serveix per abaratir els  
acomiadaments, i poden concertar contractes precaris, etc. En definitiva, ha 
servit per generar la vaga general que s’ha vist a tot el món i evidenciar que en 
aquest país no ens posem d’acord, ni el govern ni els agents socials, per 
imposar uns contractes que realment responguin a les necessitats laborals. 
Votaran a favor. 
 
El Sr. Cusí, del Grup municipal ULL-AM, manifesta que votaran a favor ja que 
han presentat una Moció en la mateix línia i la retiraran. 
 
Intervé el Sr. Ortiz de Zárate, del Grup municipal BMC, indicant que votaran a 
favor especialment pel punt quart, creuen fermament que si Espanya no ens 
cobrés potser ara no es parlaria de tanta crisi. 
 
El Sr. Mora, del Grup municipal CiU, manifesta que s’abstindran. 
 
Amb sis vots a favor, dels Grups municipals PSC-PM, ULL-AM, BMC i IC-V; i 
sis abstencions del Grup municipal de CiU, s’aprova: 
 
“El nostre país viu immers en una profunda crisi econòmica que té les seves 
causes en la fallida del sistema financer. Una de les conseqüències més dures 
que té aquesta gravíssima situació que travessa la nostra economia és la 
destrucció d’ocupació, que ja ha arribat a cotes històriques a Espanya i a 
Catalunya. Les polítiques contra el dèficit que s’imposen des de la Comissió 
Europea, el Banc Central Europeu i el Fons Monetari Internacional, estan 
afectant greument els elements fonamentals del nostre model d’estat del 
benestar. L’aplicació de retallades pressupostàries a l’educació i a la sanitat 
públiques, així com la reducció radical de la despesa social que dóna 
cobertura, principalment, a la població més humil i a aquells que han perdut la 
seva eina, està ampliant l’escletxa social, amenaçant seriosament la cohesió 
social en el nostre país. 
En aquest context d’elevadíssima taxa d’atur, retallades de serveis públics i 
pressió obre les condicions de treball en el si de les empreses, el Govern 
central ha aprovat er decret la reforma laboral més regressiva de la història 
democràtica a Espanya. Una reforma que significa un enorme retrocés en 
matèria de drets i condicions laborals en el nostre país. Sota l’excusa de trobar 
mecanismes per a la reactivació de la contractació a la nostra economia, el 
Govern de l’Estat ha imposat una reforma laboral que instaura de facto 
l’acomiadament lliure i amb 20 dies d’indemnització. És una reforma que 
permet a les empreses impulsar expedients de regulació d’ocupació sense 
l’aprovació de l’Administració pública, com era fins ara. La reforma, bonifica els 
empresaris per la contractació de treballadors sense cap mena de seguretat en 
la seva continuïtat en el lloc de treball amb un 50% del seva prestació d’atur, 
amb la qual cosa els que hagin exhaurit la prestació seran difícilment 
contractables. Aquesta reforma imposada també dóna un greu cop la 



negociació col·lectiva, col·locant el conveni d’empresa com a principal 
referència, per sobre dels convenis sectorials i territorials, i deixant en situació 
de màxima feblesa els treballadors i les treballadores de les empreses petites i 
mitjanes. 
En un moment d’inseguretat i manca de confiança en el futur, les mesures que 
s’han pres introdueixen encara més incertesa en l’economia precaritzant al límit 
les relacions laborals. De res ha servit el fracàs absolut de la reforma laboral 
del 2010, que fins al moment ha generat més d’un milió d’aturats nous, ni 
tampoc la constatació que en temps de recessió econòmica cal estimular la 
demanda interna i que això no es fa precaritzant les condicions del treball, sinó 
garantint la qualitat en la contractació, mantenint el poder adquisitiu dels salaris 
i assegurant l’accés al crèdit de les empreses i les famílies. 
Els ajuntaments són sensors privilegiats de les necessitats i les angoixes dels 
nostres ciutadans i ciutadanes; referència principal en matèria de cobertura 
social d’aquelles persones que més pateixen la crisi econòmica i les seves 
conseqüències i altaveus de les aspiracions fonamentals de les nostres ciutats i 
viles. 
 
Per tot això,  el Ple d’aquest ajuntament  acorda:  
 
Primer.- Instar al Govern Central a que interpreti el rebuig social generalitzat 
que ha provocat l’aprovació de la reforma laboral que va entrar en vigor 
dissabte 12 de febrer de 2012 i, en conseqüència, n’aturi l’aplicació. 
Segon.- Instar al Govern Central a que convoqui la mesa del diàleg social per 
obrir un procés de negociació amb els agents socials i econòmics per tal de 
reorientar la reforma laboral, perquè impulsi la contractació veritablement 
estable i de qualitat; per assegurar la incorporació al mercat laboral de 
treballadors a l’atur i fer passes en la direcció de transformar el nostre model 
competitiu. 
Tercer.- Afronti la necessitat d’enfortir el serveis públics com a garants de drets 
i cohesió social en uns moments en què gairebé el 30% de la població aturada 
ja no rep cap mena de prestació ni subsidi per desocupació. 
Quart.- Que d’una vegada es compleixin els compromisos adquirits després de 
l’entrada en vigor del nou Estatut de Catalunya entre el Govern de l’Estat i el 
Govern de la Generalitat en matèria de finançament, i que permetria evitar 
l’ofegament de la capacitat econòmica de les administracions catalanes. 
Cinquè.- Donar suport a la vaga general convocada pels sindicats pel proper 
29 de març. 
Sisè.- Traslladar aquest acord als sindicats CCOO i UGT, al Govern de la 
Generalitat de Catalunya i Govern Central,  als grups parlamentaris del 
Congrés i el Senat i als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya 
 
 
5.- Moció:  Dia Internacional de les Dones – 8 de març de 2012. 
 
La Sra. Pujol, del Grup municipal d’ICV, llegeix la Moció. 
  



El Sr. Guisset, del Grup municipal PSC-PM, cedeix la paraula a la Regidora 
Sra. Barris, la qual manifesta que el seu grup defensa els drets i avanços que 
amb molt d’esforç van aconseguint les dones i votaran a favor. 
 
El Sr. Cusí, del Grup municipal ULL-AM, diu que voten a favor ja que qualsevol 
dret que estigui retallat en el que fa a les dones que poden causar tants danys,  
no es pot permetre i voten a favor. 
 
El Sr. Ortiz de Zárate, del Grup municipal BMC, manifesta que votaran a favor. 
 
El Sr. Mora, del Grup municipal CiU, també expressa el vot a favor. 
 
Per unanimitat s’aprova: 
 
“El 8 de març, Dia Internacional de les Dones és, especialment, una data per 
celebrar els actes de valor i decisió de moltes dones que, arreu del món, han 
lluitat pels seus drets, intentant fer d’aquest un mon més just.  És, també, un 
moment per reflexionar i posar en valor els avenços aconseguits per les dones i 
reivindicar i exigir els canvis necessaris per tal d’avançar cap a l’equitat de 
gènere.  
Avui, el món es troba immers en una crisi econòmica, social i de valors i les 
seves greus conseqüències les estan patint les persones que es troben en una 
situació de més vulnerabilitat. Les dones ens trobem en aquest col·lectiu, ja que 
patim les conseqüències d’una societat encara avui patriarcal i sexista 
(violència masclista, menys salari, més precarietat laboral, sostre de vidre, 
assumpció de les tasques de cura i domèstiques, etc.). 
Els governs actuals a Catalunya i a l’Estat espanyol no només estan 
implementant mesures que agreugen les conseqüències que té aquesta crisi 
sobre aquests col·lectius, sinó que, a més, estan plantejant un involucionisme 
en matèria de drets de les dones. Aquestes polítiques ens estan fent retrocedir 
en els drets de ciutadania fins a quotes inassumibles. Alguns exemples són la 
moratòria de la Llei de dependència (PP), la reforma de les RMI (CiU), la 
reforma de la Llei de l’avortament (PP), així com totes les retallades en serveis 
socials que repercuteixen en els drets de les persones, que estan acordant PP 
i CiU. 
Malauradament, correm el risc no tan sols de no avançar, sinó de retrocedir a 
mans de la dreta. No és veritat que les retallades siguin inevitables, no 
acceptem l’hegemonia de la lògica conservadora i neoliberal, per la qual es 
nega l’existència d’alternatives per sortir de la crisi d’una forma més justa, 
equitativa i solidària. 
Des d’ICV volem reivindicar avui, més que mai, l’esperit primigeni del 8 de 
març i la memòria de totes les dones que d’una manera visible o invisible han 
contribuït a l’avenç dels drets dels quals gaudim les dones. I és en aquesta 
data tan significativa que exigim la necessitat d’avançar en l’equitat de gènere, 
fent polítiques actives per eliminar les desigualtats, garantint i ampliant els 
drets de les dones, amb l’objectiu d’una ciutadania plena, igualitària i 
democràtica. 



Pels motius anteriorment exposats, el Grup Municipal  d’ICV de l’Ajuntament de 
Llançà proposa a aquesta Corporació Municipal l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Exigir al Govern de l’Estat espanyol que no es modifiqui de manera 
restrictiva la Llei de l’avortament ni es retallin els drets laborals de les 
treballadores i els treballadors. 
Segon.- Demanar al Govern de l’Estat espanyol i al Govern de la Generalitat 
de Catalunya la retirada de la moratòria de la Llei de dependència i la reforma 
de la Renda Mínima d’Inserció (RMI), així com les retallades en salut i 
educació. 
Tercer.- Reclamar que es recuperi el Programa de Seguretat contra la 
Violència Masclista del Departament d’Interior de la Generalitat, com a 
instrument de lluita contra aquesta xacra, així com un treball clar i decisiu en 
els camps de l’educació, la prevenció i la intervenció. 
Quart.- Reafirmar la voluntat d’aquest Ajuntament per seguir mantenint i 
impulsant les polítiques d’equitat de gènere al nostre municipi. 
Cinquè.- Recuperar les polítiques de recuperació de la memòria i la tasca del 
Memorial Democràtic en la recuperació de la memòria històrica de les dones 
que van lluitar per la llibertat i pels drets de les dones.  
Sisè.- Traslladar aquest acord al Govern de l’Estat espanyol, al Govern de la 
Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, 
a l’Institut Català de la Dona, a les associacions del municipi.  
 
 
6.- Moció:  Tractament de les participacions preferents. 
 
La Sra. Pujol, del Grup municipal d’ICV, llegeix la Moció. 
 
El Sr. Guisset, del GMS, manifesta que votaran a favor. Es ratifiquen en el que 
han dit en punts anteriors. Manifesta que hi ha normativa protectora dels 
consumidors, la Llei de Mercat de Valors i Reial Decret 217/2008, etc.  
Evidentment les entitats bancàries ara ens venen el tema de les preferents, 
abans varen ser altres productes financers que ens han encolomat, és un 
problema no legislatiu sinó que el Banc d’Espanya no fa la seva feina, no hi ha 
prou protecció per part del Govern. Els partits d’esquerres insisteixen que és un 
engany de les entitats financeres per capitalitzar-se, enfortint el mercat 
financer, des d’esquerres entenen que són els causants reals de la crisi 
econòmica. És difícil que un govern del PP, neoliberal, vulgui posar fre a les 
pràctiques bancàries, en aquest cas es parla de La Caixa i Caixabank. Des de 
l’Ajuntament de Llançà evidentment el que es pot fer és recomanar els 
perjudicats llançanencs que es constitueixin en associació de perjudicats  i anar 
als Jutjats a interposar demandes de nul.litat de contractes, o querelles 
criminals per estafa per part de les entitats financeres sense escrúpols i 
afectats, gent gran que han perdut grans estalvis de tota la vida. 
 
El Sr. Cusí, del Grup ULL-AM, ratifica el que han dit la Sra. Pujol i el Sr. 
Guisset, i votaran a favor. 



 
El Sr. Ortiz de Zárate, del Grup municipal BMC, indica que votaran a favor. 
 
El Sr. Mora, del Grup CiU, indica que votaran a favor, que  són conscients que 
a Llançà hi ha molta gent afectada i és un tema bastant greu. 
 
Per unanimitat s’aprova: 
 
Atesa l’entrada en vigor de la Llei 6/2011, d'11 d'abril, modifica, entre altres, 
l'anterior normativa sobre coeficients d'inversió, recursos propis i obligacions 
d'informació dels intermediaris financers. En definitiva, suposa la transposició 
de la Directiva 2009/111/CE del Parlament Europeu i del Consell de 16 de 
setembre de 2009, aborda, entre d’altres qüestions la regulació de les 
participacions preferents. 
Atès que la nova llei ha disminuït substancialment l'atractiu de les emissions de 
participacions preferents, de les quals van usar i van abusar les entitats 
financeres durant l'any passat, fins a captar uns 11.660 milions d'euros. No 
obstant això, les emissions anteriors a la seva entrada en vigor estan excloses 
de les noves exigències. Atès que moltes persones han quedat atrapades per 
aquest producte que ara no poden recuperar els seus estalvis o si ho fan (a 
traves d’un canvi de participacions per accions ofert per alguna entitat) ho faran 
amb una considerable pèrdua de valor nominal.  
Atès que davant d’aquesta situació, s’ha registrat una Proposició no de Llei 
sobre les participacions preferents al Congrés dels Diputats per tal de demanar 
al Govern, entre d'altres qüestions, que coordini amb el Banc d'Espanya i la 
Comissió Nacional del Mercat de Valors totes les accions necessàries per tal 
que es garanteixi la devolució del capital inicial de totes aquelles persones que 
van subscriure participacions preferents tot i tenir un perfil inversor de baixa 
tolerància al risc. 
Atès que alguna de les principals entitats que operen a LLançà són 
posseïdores d’aquest tipus de producte que van comercialitzar de manera 
substancial els darrers anys. 
 
El Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer.- Demanar al govern de l’Estat Espanyol que actuï perquè es torni el 
capital inicial als afectats.  
Segon .- Demanar al govern de l’Estat Espanyol que impulsi un projecte de llei 
de transparència i qualitat en la comercialització dels productes financers per  
acabar amb els abusos de les entitats. 
Tercer.- Instar a les entitats financeres que presten serveis d'inversió a 
comportar-se amb "diligència i transparència", vetllant per l'interès dels seus 
clients i cuidant dels seus interessos com si fossin els propis. 
Quart.- Instar al Govern espanyol a coordinar amb la CNMV la revisió 
exhaustiva de tots els tests de conveniència amb l'objectiu que el contracte de 
subscripció de participacions preferents, o de qualsevol altre producte financer 
de risc, quedi sense efectes legals i que garanteixi que la CNMV faci en el futur 



correctament les seves funcions previstes per la Llei pel que fa a la 
comercialització a minoristes per tal que dugui a terme les sancions 
corresponents a les entitats financeres que van vulnerar la llei ignorant els 
requisits legals per a la comercialització de determinats productes financers de 
risc. 
 

 
7.- Moció: Rebuig a la supressió d’ incentius econòmics per a l’impuls de 
les energies renovables. 
 
La Sra. Pujol, del Grup municipal d’ICV, llegeix la Moció. 
 
El Sr. Guisset, del GMS, manifesta que estan d’acord amb la Moció, en els 
punts de la protecció del medi ambient, i implantació de model energètic 
sostenible, i l’aposta decidida per les energies renovables, generació de llocs 
de treball, recerca, investigació i  desenvolupament i evitar la fuga de cervells, 
gent formada del país que també amb la preocupació dels darrers 
pressupostos generals que el govern del PP ha minvat la partida de recerca i 
desenvolupament d’aquest sector pràcticament nul. 
 
El Sr. Cusí, del Grup ULL-AM, diu votaran favorablement, donen el seu suport a 
les energies renovables, caldria començar a eradicar les no renovables. 
 
El Sr. Ortiz de Zárate, del Grup municipal BMC, diu que votaran a favor. 
 
El Sr. Mora, del Grup CiU, manifesta que  votaran a favor, que és un 
contrasentit que s’hagi apostat tants anys per les renovables i ara s’aturi 
aquesta inversió en matèria de renovables. 
 
Per unanimitat s’aprova: 
 
Atès que el Consell de Ministres del passat 27 de gener de 2012 va aprovar un 
Real Decret-Llei del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme de supressió dels 
incentius econòmics per a noves instal·lacions de producció d’energia elèctrica 
a partir de fonts d’energia renovables, significa un fre injustificable als avenços 
d’un dels pocs sectors tecnològics on Catalunya i l’Estat espanyol són 
generadors de llocs de treball. 
Atès que aquesta mesura és una clara contradicció amb les polítiques 
d’energia promogudes des de la UE que demanen als Estats membres l’impuls 
a les energies renovables per a poder complir els compromisos internacionals 
contra el canvi climàtic i que obliguen a l’Estat espanyol a abastar un objectiu 
del 20% d’energia consumida amb origen renovable per al 2020, tal i com 
estableix la Directiva 2009/28/CE. 
Atès que en el desplegament dels objectius mediambientals de la Unió 
Europea, el paper dels municipis ha estat molt significatiu a partir del Pacte 
d’Alcaldes i Alcaldesses contra el canvi climàtic, des del seu impuls el febrer de 



2008, ha comportat la incorporació a data d’avui de més de 500 localitats de la 
Unió Europea, de les quals a prop d’un centenar són catalanes. 
Atès que aquesta mesura xoca amb els principis del Pacte d’Alcaldes i 
Alcaldesses contra el canvi climàtic i l’esforç de molts ajuntaments i comarques 
catalanes que hem fet una aposta decidida per la lluita contra el canvi climàtic, 
creant agències locals d’energia, desplegant ordenances solars, tramitant 
llicències i bonificacions fiscals, aprovant els compromisos dels Plans d’Acció 
d’Energia Sostenible i assumint un paper actiu en l’impuls i el desplegament de 
les energies renovables en els nostres municipis generant energia allà on es 
produeix i evitant infraestructures que poden malmetre el territori 
Atès que els efectes de les mesures anunciades pel Ministeri d'Indústria, 
Energia i Turisme són "una retallada dramàtica" per al medi ambient, per a la 
supervivència de les empreses del sector de la energies renovables i per al 
manteniment dels llocs de treball generats per aquest sector. 
Atès que aquest cop dur al desenvolupament de les energies renovables, si 
suma el despropòsit del Govern del PP d’allargar la vida útil de les centrals 
nuclears i el manteniment dels privilegis a les elèctriques, el sector nuclear i 
hidràulic, amb un model energètic insostenible i ineficient basat en els 
combustibles fòssils.  
 
Per tot això, el Ple Municipal acorda:  
 
Primer.- Mostrar el rebuig del Real Decret-Llei aprovat el passat 27 de gener 
de 2012  pel Consell de Ministres de supressió dels incentius econòmics per a 
noves instal·lacions de producció d’energia elèctrica a partir de les fonts 
d’energia renovables. 
Segon.- Reiterar el compromís d’aquest ajuntament amb el Pacte d’Alcaldes i 
Alcaldesses contra el canvi climàtic i els compromisos locals per abastar 
l’objectiu del 20% d’energia consumida amb origen renovable per al 2020, tal i 
com estableix la Directiva 2009/28/CE. 
Tercer.- Assegurar les partides pressupostàries adequades perquè es continuï 
l’esforç tècnic i d’inversió en matèria d’eficiència energètica i d’energies 
renovables que fa aquest ajuntament.  
Quart.- Demanar al Govern de l’Estat i al Govern de la Generalitat que 
augmentin les subvencions per a les inversions municipals en infraestructura 
per al foment de l’energia renovable. 
Cinquè.- Demanar al Govern de l’Estat i al Govern de la Generalitat que 
desplegui una normativa elèctrica i fiscal que faciliti que els municipis per 
iniciativa pròpia o mancomunats, puguin impulsar la producció i distribució 
d’energia d’origen renovable. 
Sisè.- Reclamar al Govern de l’Estat i al Govern de la Generalitat que impulsin 
l’aprovació d’un impost sobre l'energia nuclear que afecti tant a la producció 
d’aquesta d'energia com a l'emmagatzematge de residus radioactius, i que els 
ingressos d’aquests es destinin a impulsar les energies renovables i a les 
millores d’eficiència energètica.  



Setè.- Traslladar aquests acords al Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, al 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i als 
Grups parlamentaris del Parlament de Catalunya. 
 
 
8.- Moció de rebuig a les càrregues policials de l’IES Lluís Vives de 
València  i per defensar el dret a I’educació pública. 
 
La Sra. Pujol, del Grup municipal d’ICV, llegeix la Moció. 
 
La Sra. Barris, del Grup municipal PSC-PM, fa ús de la paraula dient que els 
fets del 20 de febrer són el reflex d’una part de la situació que pateix el país. 
Els estudiants es veuen impotents i sense oportunitats laborals en un futur, és 
lògic que estiguin en contra de la política de les retallades. El rerefons és un 
intent de copsar la opinió pública ja que amb l’actual govern només el que 
tingui diners pot pagar-se un màster per accedir al mercat laboral, també és un 
projecte de Llei de pressupostos de l’Estat, una mostra només d’inversió nul.la,   
estan obligats a marxar fora, estan d’acord en l’eduació pública, gratuïta i de 
qualitat. 
 
El Sr. Cusí, del Grup municipal d’ULL-AM, diu que  voten favorablement i  
afegeix, com féu el Diputat al Congrés, Sr. Joan Tardà, que cal demanar la 
dimissió del Ministre Fernández Díaz, com a màxim responsable del 
Departament d’Interior. 
 
El Sr. Ortiz de Zárate, del Grup municipal BMC, manifesta que voten a favor. 
 
El Sr. Mora, del Grup municipal CiU, indica que votaran favorablement. 
 
Per unanimitat, s’aprova: 
 
Atès que el dilluns 20 de febrer del 2012 l’IES Lluís Vives de València es va 
manifestar de forma pacífica contra les retallades en educació que, entre 
d’altres efectes, havia deixat sense combustible el servei de calefacció del 
centre. 
Atès que a causa d’aquesta manifestació es va produir una càrrega policial 
desorganitzada i desmesurada contra tots els i les estudiants. 
Atès que Paula Sánchez de León com a delegada del Govern a València te la 
competència de donar l’ordre de càrrega policial. 
Atès que el Cap Superior de policia de València, Antonio Moreno compareix 
davant els mitjans de comunicació referint-se als manifestants textualment com 
“l’enemic”. 
Atès que a causa d’aquesta desmesurada i incontrolada actuació policial es 
van detenir a 25 persones. 
Atès que el dret a la llibertat d’expressió i a la manifestació són drets 
irrenunciables d’una societat democràtica i estan formalment reconeguts en la 
Declaració Universal dels Drets Humans. 



Atès que el dret a l’educació pública gratuïta és un dret bàsic de qualsevol 
ciutadà o ciutadana, i està formalment reconegut en la Declaració Universal 
dels Drets Humans. 
Atès que aquest dret a l’educació pública gratuïta i de qualitat s’està veient 
minvat amb el seguit de retallades que estem patint a Catalunya i també al País 
Valencià. 
  
El Ple de l’Ajuntament de Llançà acorda:  
 
Primer.-   Mostrar el seu suport als estudiants que han estat víctimes d’aquesta 
càrrega policial desmesurada i, especialment,  als estudiants que han estat 
detinguts en la mateixa. 
Segon.-  Condemnar i mostrar el seu rebuig davant les càrregues policials i les 
detencions produïdes contra els estudiants que es manifestaven contra les 
retallades en l’educació a València. 
Tercer.-  Instar al ministre de l’Interior, Jorge Fernández Díaz, a cessar del seu 
càrrec a la delegada del Govern a València, Paula Sánchez de León i a obrir un 
expedient sancionador al cap de policia de València, Antonio Moreno, com a 
responsable de la organització de la càrrega policial. 
Quart.-   Manifestar el seu rebuig a les retallades en l’educació pública que 
estem patint a Catalunya i també al País Valencià. 
Cinquè.- Traslladar aquests acords al Ministeri de l’Interior i als Grups 
Parlamentaris del Congrés de Diputades i Diputats. 
 
 
9.- Moció: compliment de l’acord de Ple de data 2 de Febrer de 2011 
“Moció en reconeixement de l’escriptora Mª Àngels Anglada” 
 
La Sra. Pujol, del Grup municipal d’ICV, llegeix la Moció. 
 
Intervé la Sra. Barris, del GMS, manifestant que desconeixen els motius perquè 
l’Ajuntament no va complir l’acordat el Ple de febrer de 2011, de donar el nom 
de l’escriptora i poetessa a un carrer, plaça o avinguda, li sorprèn que si 
s’acorda, el perquè no s’ha fet. Votaran a favor, els agradaria saber-ne els 
motius. 
El Sr. Cusí, del Grup municipal ULL-AM, diu que votaran a favor i vol 
puntualitzar en el punt primer pel que fa a plaça entre carrers Palandriu i 
Martínez Lozano, no vol discutir la seva idoneïtat, no sap si es pot rectificar i 
posar “estudiar quina seria la plaça més adequada per donar-li el nom de la 
Sra. Anglada””. 
 
El Sr. Ortiz de Zárate, del Grup municipal BMC, diu que votaran a favor, és 
indiferent on sigui però prefereixen que sigui un carrer important o significatiu. 
La Sra. Pujol replica que quan es va aprovar la Moció se li va dir que proposés 
alguna cosa i ara és la que presenta i demana el consens del Ple. 
 



El Sr. Mora, portaveu del Grup de CiU, contestant, diu que la primera petició 
fou a l’entrada del c/ Rafael Estela i no va acabar de semblar adequada la 
ubicació i aquesta actual els sembla correcta, la plaça coneguda popularment 
el Camp de la Vela, es podria resaltar aquest espai de molt de pas en el Port.  
 
Per unanimitat s’aprova: 
 
Atès què en la sessió de Ple de data 2 de febrer de 2011 es va acordar donar 
el nom d’una plaça, carrer o avinguda, el que el Consistori creies més 
convenient i adequat, a l’escriptora Maria Àngels Anglada 
Atès  què es va acordar que davant la proximitat de les eleccions municipals es 
posposaria la inauguració d’aquest esdeveniment per després de les eleccions 
municipals com podia ser la festa major d’estiu 
 
Per tot això el Ple Municipal acorda: 
 
Primer: Donar el nom de l’escriptora i poetessa Mª Angels Anglada a la plaça 
situada al nucli del port, entre els carrers Palandriu i Martinez Lozano 
Segon: Que aquest reconeixement es portés a terme durant els actes de la 
Festa Major d’Estiu d’enguany 
 
 
10.- Moció: compliment de l’acord de Ple de data 6 d’agost de 2008 
“Llançà lliure de bosses de plàstic” 
 
La Sra. Pujol, del Grup municipal d’ICV, llegeix la Moció. 
 
Fa ús de la paraula la Sra. Barris, del Grup municipal PSC-PM, manifestant que 
la campanya acordada l’agost de 2008, els ciutadans i comerciants pensen que 
alguna cosa ha fallat perquè tot continua igual, creuen que l’ajuntament hauria 
d’incentivar més els petits comerciants i potser exigir a les grans superfícies 
que s’adherexin a la campanya, de mica en mica la gent és conscienciaria de 
mateixa manera que va a altres ciutats i han de pagar les bosses, es podria fer 
com a altres pobles, durant uns dies que el comerç obsequia a un preu mòdic 
una bossa reutilitzable i plegable i podria posar-s’hi un logotip del poble, i es fa 
publicitat. 
 
El Sr. Cusí, del Grup municipal ULL-AM, manifesta que estan a favor. 
 
El Sr. Ortiz de Zárate, del Grup municipal BMC, expressa el vot favorable. 
 
Intervé el Sr. Mora, del Grup municipal CiU, diu que el punt segon de la Moció 
presentada sobre el preu a les bosses de plàstic no és viable. Votaran a favor 
si el punt es treu ja que l’Ajuntament no pot obligar, per Llei, que s’imposi un 
preu per a les bosses de plàstic. 
La Sra. Pujol replica que la Moció inicial es va aprovar aleshores així. 



El Sr. Mora manifesta que s’adheria a la campanya, però que es disculpa per 
no haver informat les accions posteriors, junt amb l’Associació de Comerciants 
de Llançà havien fomentat la campanya de bosses amb cèl.lula de patata, i 
arran de la Moció els va semblar més interessant fer-ho així. Durant tres anys 
estaven a les botigues i com que són biodegradables, es va preferir seguir 
aquesta campanya; i el tema del mercat s’hauria de fer la campanya de 
conscienciació i en el tema del comerç local, procurar incentivar pel mitjans 
adients, pòsters, tríptics o altres, fer que la gent no porti bosses, porti cabàs, i 
així com hi ha moltes campanyes de regals, incloure una del tema de les 
bosses. 
 
La Sra. Pujol recorda que s’ha esmentat el tema dels supermercats. 
El Sr. Mora es compromet a difondre la campanya però no pot prohibir-los que 
donin bosses de plàstics. 
 
Esmenada la proposta, amb la retirada del punt dos i es treu la paraula “acord” 
del punt tres, per unanimitat, s’aprova:  
 
Atès que en el Ple del 6 d’agost de 2008 l’Ajuntament de Llançà va  acordar 
sumar-se a la campanya “Catalunya lliure de bosses de plàstic” 
Atès que es va acordar  desenvolupar una campanya progressiva de 
comunicació a la població i al sector comercial del municipi dels acords 
d’aquesta moció  i de la necessitat de limitació de la bossa de plàstic en el 
context de la prevenció de residus d’envasos i embolcalls, i les alternatives més 
ecològiques (bossa de roba, bossa plegable, carretó, cabàs) 
Atès que es va acordar engegar dinàmiques amb els comerços com la creació 
d’una xarxa de comerços respectuosos amb el medi ambient 
Atès que es va acordar preparar un acord amb els comerços locals per posar 
preu a les bosses de plàstic per desincentivar el consum 
Atès que es va acordar regular la distribució de bosses dins el reglament del 
mercat municipal 
 
E l Ple de l’Ajuntament  acorda: 
 
Primer.- Desenvolupar la campanya progressiva de comunicació a la població i 
al sector comercial 
Segon.- Que la campanya amb els comerços locals es posi en marxa abans de 
l’estiu 
 
 
11. - Assumptes urgents. 
 
El Sr. Mora manifesta que hi ha assumptes que s’han presentat posteriorment a 
la convocatòria i demana votar la urgència d’incloure’ls en l’ordre del dia. 
 
El Sr. Ortiz de Zárate pregunta si les Mocions no s’havien de presentar abans 
de la Comissió Informativa Permanent, demana si sempre es pot fer o no. 



El Sr. Mora respon que una cosa és el que determina el ROM i l’ajuntament en 
general s’ha tingut el consentiment per fer-ho, a vegades hi ha preguntes que 
no es poden informar pels tècnics en tan breu termini, per això demana que es 
presentin preguntes amb la suficient antel.lació. 
 
Per unanimitat, s’aprova la urgència dels assumptes que segueixen, i que 
s’inclouen en l’ordre del dia. 
 
 
11.1 Registre d’Entrada núm. 2006 
 
Sílvia Barris i Roca, com a Regidora del PSC-PM, a l´Ajuntament de Llançà, i per 
delegació del seu portaveu, es dirigeix al Consistori en Ple, presenta la proposta  
perquè sigui contestada de manera suficient i raonada en el debat del Ple. 
 
El Secretari informa que s’ha presentat una proposició en  la que demanen que s’ha 
de votar i  prendre un acord, aleshores té el tractament de Moció. 
 
La Sra. Barris llegeix el text del dictamen. 
 
El Sr. Ortiz de Zárate, del Grup municipal BMC, recorda que la recollida d’olis usats 
ja es va fer a l’anterior legislatura, no sap si funciona o no però està d’acord amb la 
proposta. També se’ls va informar a tots els jardiners de la campanya. 
La Sra. Barris replica que es fan campanyes però no es compleixen, deixen tot per 
terra. 
La Sra. Pujol, del Grup municipal ICV, manifesta que s’ha aprovat un Plec per al 
servei de recollida i transport de residus, l’article 7 toca aquest tema de residus 
verds o restes vegetals, que llegeix. Recorda que el seu grup ha fet una aportació 
que s’ha acceptat a l’article 7. Segueix que aquest punt es faci complir, amb llocs on 
abocar restes de jardinería. 
 
El Sr. Mora, portaveu del Grup de CiU, manifesta que al ser una Moció votaran en 
contra, demana si poden haver modificacions, explica que en el tema del 
contenidors per la brossa hi ha uns 20 a Llançà, si es fa venir una empresa amb 
camió és molt cara,  ja que tant si n’hi ha com no, es factura els ports; el govern el 
que fa és recollir-los quan estan plens i es porten a la deixalleria on es desbrossa i 
tritura, on l’usuari pot recollir la resta o bé regenera el voltant de la deixalleria. Quant 
als olis, l’anterior legislatura la Regidoria del Sr. Tolsanas donava unes garrafes per 
a olis usats i els particulars anava a la deixalleria i rebia descomptes per a benzina. 
Ara es té una empresa SKM que vingui, posi els contenidors, tot i que no és gaire 
recomanable, per possibles vessaments fora del dipòsit, però és bastant hermètic; 
ho estan fent amb els restaurants i funciona bé. No es comprometrà el tema de 
camió de serveis, per això demana que se suprimeixi “amb camió destinat a 
serveis”. 
 
La Regidora Sra. Barris, accepta la modificació del dictamen, el qual amb l’esmena, 
per unanimitat, s’aprova: 



 
“MOTIVACIÓ: 
Que havent comprovat la dificultat que tenim en el poble per poder reciclar 
principalment els olis provinents del consum particular i de la brossa i branques 
generada per la poda de jardins particulars, quedant els contenidors i fins i tot els 
seus voltants plens d’aquestes deixalles, tal i com queda constatat amb les 
fotografies que adjuntem. 
I si volem ser respectuosos amb el medi i tenir net el nostre poble, 
DEMANEM que l’Ajuntament en Ple, aprovi la següent proposició: 
Que per part de l’Alcaldia, o de la Regidoria que per competència li correspongui, es 
facin campanyes informatives de com i on reciclar aquests olis residuals, posant al 
servei del poble un Punt Verd de recollida d’olis, o be la possibilitat de que hi hagin 
uns dies concrets de recollida dels mateixos per part de l’Ajuntament, per  tal de que 
aquest pugui anar fins a la deixalleria a fer el buidatge, cosa molt difícil de realitzar 
per alguns llançanencs degut a la seva ubicació o be per  manca d’informació del 
servei que hi ha actualment. 
Per aquest Punt Verd es podria contactar amb una empresa de recollida d’olis usats 
ja que normalment el cost és gratuït. 
Es podrien habilitar unes zones de recollida de brossa a diversos punts del poble 
per tal de que els particulars no haguessin de fer ús dels contenidors destinats a 
escombraries orgàniques i, molt important, fer arribar un avís a les empreses de 
jardineria que no utilitzin els contenidors abans esmentats per abocar-hi tot el que 
netegen dels jardins, sota sanció si incompleixen  aquest punt.” 
 
 
11.2 Registre d’Entrada núm. 2026 
En Guillem Cusí i Batlle nom i representació d’UNIÓ LLANÇANENCA-AM i amb 
la conformitat i consentiment del PSC-PM de Llançà i ICV de Llançà que 
s’adhereixen a la següent moció que llegeix: 
 
“MOCIÓ PER AL CANVI D’HORARIS DE LES COMISSIONS 
INFORMATIVES I DE LES SESSIONS PLENÀRIES DE L’AJUNTAMENT DE 
LLANÇÀ. 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya, així com el Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals, ens emparen a l’hora de 
poder demanar al govern de l’Ajuntament de Llançà que aprovi nova hora de 
celebració de les comissions informatives, l’hora dels plens extraordinaris 
sempre que no existeixi la impossibilitat de celebrar-los fora de la que quedi 
acordada i aprovi un calendari semestral de les sessions plenàries i comissions 
informatives.  
Consideracions dels regidors: 



1) Considerem que l’hora estipulada per a la celebració de les comissions 
informatives no són compatibles amb les nostres funcions laborals i 
personals.  

2) Considerem que l’hora de celebració marcada en els últims plens 
extraordinaris no són compatibles amb les nostres funcions laborals i 
personals. 

3) Considerem que pel bon funcionament de l’ajuntament i la bona pràctica 
de tots els regidors, la informació facilitada pel govern dels temes a 
tractar a les  comissions informatives i plens no és prou completa i no 
s’entrega amb suficient marge de temps per poder treballar 
correctament.  

Per aquests motius, proposem l’aprovació dels acords següents: 
1) Que és canviïn les hores de les comissions informatives, establim 

aquestes en el mateix horari que actualment se celebren els plens (el 
dimecres anterior a la sessió plenària a les 19h). 

2) Que tots aquells plens extraordinaris, se celebrin a les 19h del dia que 
és convoquin o a última hora de la tarda (de les 18h a les 21h). 

3) Que en la mesura del possible, s’intenti facilitar quan abans millor, tota la 
informació referent als plens i les comissions informatives. Incloent 
sempre que sigui possible, el màxim d’informació annexa als punts de 
l’ordre del dia.  

4) Reformar el Reglament Orgànic Municipal per tal que les convocatòries 
dels plens, comissions informatives, plens extraordinaris i tota aquella 
informació relacionada és trametin per correu electrònic per tal de ser 
més eficaços, reduir la despesa, etc. 

5) Elaborar un calendari semestral informatiu de les comissions 
informatives, sessions plenàries i d’altres esdeveniments que requereixin 
la presencia i/o la intervenció dels regidors. “ 

 
Fa ús de la paraula el Sr. Guisset, del GMS, dient que s’adhereixen, com ha dit 
el Sr. Cusí, a la Moció. Vol ser més contundent i afegeix el malestar per la 
convocatòria del Ple extraordinari del 28 de març, és una decepció personal 
amb l’Alcalde, qui té la competència exclusiva per fixar els horaris de plens i les 
comissions informatives, demana que un cop recuperat el Sr. Mora li traslladi el 
profund malestar i decepció, i per mostrar la falta de lleialtat que ha tingut el Sr. 
Alcalde en allò acordat per Ple que s’intentaria poder fer compatible la vida 
laboral, ja que ells no viuen de la política, i recordar-li que el seu dret personal i 
per al poble per exercir el càrrec d’oposició, i en el seu cas personal tenia un 
judici a Girona, altres companys d’oposició no podien assistir, i tampoc és 
qüestió que es pugui matar per la carretera per intentar exercir el dret com a 
Regidor sinó el dret de la ciutadania que hi hagi una oposició que fiscalitzi 
l’activitat del govern. Continua dient que, a part de la falta de lleialtat, vol acusar 
que es va fer amb traïdoria, sense preavís, no se’ls va consultar res, ja sap que 
tenen la majoria absoluta i potser encara es deixen portar per la prepotència, 
no són maneres de fer, si es vol treballar pel poble. Les coses es parlen i 
consensuen, i intentant facilitar la feina. Es féu amb premeditació, els punts de 
l’ordre del dia eren cabdals per a l’economia i la Hisenda local com eren la 



liquidació de l’exercici, amb reconeixement de quasi un milió d’euros que es 
deuen als proveïdors. Són coses que no poden passar per alt, estan d’acord 
amb la Moció plantejada. 
 
El Sr. Ortiz de Zárate, del Grup municipal BMC, manifesta que estaria d’acord 
amb el canvi horari. Vota a favor però sobre el que ha dit que s’amagava 
informació o no es donava tota, aquesta legislatura ell no pot dir-ho, sempre se 
li ha donat la informació puntualment. Quant al ple extraordinari no sap els 
motius, però ell també agrairia que es convoqués amb més antelació. 
 
La Sra. Pujol, del Grup municipal IC-V, recorda que són tres els grups que han 
presentat la Moció, arran de la convocatòria del Ple extraordinari que va 
sorprendre a tots que fos a la 1 quan s’havia acordat en Ple que serien a les 7 
de la tarda. L’últim Ple fou molt surrealista per l’horari, per la votació del pla 
d’ajust sense prou temps per mirar-se’l i no se’ls va facilitar amb antelació, com 
ocorre amb els pressupostos que es dóna amb temps, hi ha malestar perquè 
no estan en el govern i són part de la ciutadania de Llançà, són representants 
dels seus votants, són a l’ajuntament per fer la seva feina amb responsabilitat, 
si se’ls posen entrebancs, com és celebrar-lo a la una, algun regidor va tancar 
el seu negoci, anul.lar reunions... creu que no es tornarà a repetir i han de ser a 
les 7 de la tarda. 
 
El Sr. Cusí replica per al.lusions, informant que la seva intenció no és acusar 
que l’equip de govern amagui informació sinó que el fet que tot estigui 
informatitzat se’ls podria donar més informació i complementar-la més, si han 
d’anar amb plecs de folis, a part de generar despesa, si es fa per ordinador 
creu que seria tot més fàcil. 
 
Intervé el Sr. Ortiz de Zárate dient que ha demanat aclariment i voldria votar a 
favor de la Moció però que a ell no li ha passat. 
 
El Sr. Mora, portaveu del Grup municipal CiU, diu que votaran en contra, no 
entraran a valorar les apreciacions que són lliures. Les Comissions Informatives 
intenten que siguin a aquesta hora per si es necessiten els tècnics i donin tota 
la informació, els darrers extraordinaris,  són escassos cada any, i a vegades 
són imposats per l’Estat com les llistes electorals. Entén que si hi ha alguna 
manera de fer-ho millor s’intentarà, pel que fa a la informació si es pot fer 
telemàticament, també s’intentarà. 
 
El Sr. Cusí manifesta que la Comissió Informativa no es vol canviar d’hora per 
tenir el suport dels tècnics, però que al Consell Comarcal se celebren el vespre 
i en cas de dubte, hi són present el Secretari i el Gerent del Consell, i s’hi ha 
algun dubte que no es pugui resoldre se’ls diu que se’ls traslladarà més 
endavant per telèfon o la propera Comissió Informativa, no creu que sigui un 
impediment pel qual no es pugui fer els vespres com els plens ordinaris. 
 



Intervé novament el Sr. Guisset dient que el tema dels tècnics és una excusa 
recurrent, però recorda que qui mana és el govern i no pas els tècnics, si el 
govern diu que els Plens són a les 7, els tècnics hi seran, en tot cas si es 
queixen o fan vaga general, potser que se celebrin a les 2 i aquell dia es farà 
règim. Afegeix que el tema de l’Estat, posa el dia però no l’hora per celebrar el 
Ple i es ratifica en això, en el malestar i que no són maneres de fer. 
 
Amb sis vots a favor, dels Grups municipals PSC-PM, ULL-AM, BMC i IC-V; i 
sis vots en contra del Grup municipal de CiU, que té el vot de qualitat del 
President, no prospera la Moció. 
 
 
 
11.3  Registre d’Entrada núm. 2027 
 
Moció de suport a la vaga de fam per la llengua que des de l’associació 
Jubilats per Mallorca està duent a terme en Jaume Bonet Moll 
 
El Sr. Cusí, del Grup municipal ULL-AM, llegeix la Moció. 
 
Fa ús de la paraula el Sr. Guisset, del Grup municipal PSC-PM, dient que 
votaran a favor  del que sigui defensa de la llengua catalana. 
 
El Sr. Ortiz de Zárate, del Grup municipal BMC, expressa el vot favorable. 
 
La Sra. Pujol, del Grup municipal ICV, indica que votarà a favor i manifesta el 
seu respecte, admiració i suport al poble mallorquí, que tenen molta dignitat. 
 
El Sr. Mora, del Grup municipal CiU, també diu que votaran a favor. 
 
Per unanimitat, s’aprova: 
 
L’associació de Jubilats per Mallorca està duent a terme, des del dia 1 de març 
de 2012, una vaga de fam per la nostra llengua, protagonitzada per un dels 
membres de la seva directiva, en Jaume Bonet Moll. 
El Casal cultural de Can Alcover de Palma ha estat el lloc triat pel 
desenvolupament d’aquesta iniciativa; un lloc carregat de simbolisme per haver 
estat la casa on visqué el nostre estimat poeta Joan Alcover, autor del poema 
“La balanguera” que actualment és l’himne oficial de Mallorca. 
Aquesta mesura de protesta tan valenta està presa per defensar la llengua 
catalana dels abusos que rep per part del govern Balear, ja que està perpetuant 
l’atac més radical des de la instauració de la dictadura feixista del general 
Franco contra la llengua pròpia de les Illes Balears i Pitiüses. 
L’objectiu de la vaga de fam és aconseguir que els parlamentaris del Partit 
Popular no votin a favor de la modificació de la Llei de Funció Pública, una 
modificació que intenta desprestigiar i minoritzar la llengua catalana, deixant-la 
com a llengua de segona categoria, amb mesures com la de convertir-la en un 



mèrit i no en un requisit. Per tant, aquesta modificació vulnera la Declaració 
Universal dels Drets Lingüístics, que va esser aprovada per unanimitat al 
Congrés dels Diputats de Madrid i que forma part dels Drets Humans. 
El coratge i la força de voluntat d’aquest grup de jubilats encapçalats per 
Jaume Bonet Moll són un gran exemple per a tots nosaltres. 
 
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament de Llançà acorda: 
 
Primer.- Donar ple suport a la vaga de fam per la llengua catalana realitzada 
per l’associació de Jubilats per Mallorca que està duent a terme en Jaume 
Bonet Moll al Casal Cultural de Can Alcover de Palma des del 1 de març de 
2012. 
Segon.- Instar al President del Govern Balear, José Ramón Bauzá Díaz, a 
retirar la modificació de la Llei de Funció Pública per vulnerar la Declaració 
Universal dels Drets Lingüístics i per atemptar contra els drets dels 
catalanoparlants reconeguts a l’Estatut d’Autonomia. 
 
 
11.4  Registre d’Entrada núm. 2028 
 
Moció del Grup municipal d’UNIÓ LLANÇANENCA – AM en suport al 
moviment “Diem prou” que aposta per pagar els impostos a l’Agència  
Catalana en comptes d’Hisenda. 
 
El Sr. Cusí, del Grup ULL-AM, llegeix la següent Moció: 
 
“És un fet que l’espoli fiscal que patim els catalans, sumat al context de crisi 
econòmica, provoca que les nostres institucions públiques apliquin retallades 
en la despesa en diferents serveis essencials per a la ciutadania, situació que 
pateixen especialment les famílies amb menys recursos que ara, més que mai, 
requereixen de polítiques socials i ocupació de qualitat. 
També és un fet que per sortir de la crisi un país ha de ser capaç de crear 
ocupació disposant de recursos suficients per portar a terme polítiques 
d’ocupació i de creació de noves activitats econòmiques, que en un marc de 
finançament just per a Catalunya es podrien desenvolupar. 
Recentment s’ha publicat l’enquesta de població activa –EPA- del quart 
trimestre del 2011 i com era d’esperar, Catalunya no ha sortit ben parada, hem 
assolit uns nivells rècord de desocupació assolint la xifra de 775.400 aturats i 
superant una taxa d’atur del 20%, el nivell més elevat des de l’any 1985. 
Catalunya ha de fer un pas endavant si se’n vol sortir, i per aquesta raó, més 
enllà de denunciar l’espoli fiscal que pateix el nostre país, cal portar a terme 
mesures de pressió per acabar amb una situació que ens ofega fiscalment. La 
reinvindicació del concert econòmic ha d’anar més enllà del discurs polític. És 
un deure moral de les institucions públiques del nostre país, dels partits polítics 
catalanistes, donar suport a les iniciatives que neixen de la societat civil que 
treballin per aconseguir un Concert Econòmic que ens acosti a la sobirania 
fiscal. 



Atès que l’estratègia d’ingressar els nostres impostos a l’Agència Tributària 
Catalana és una estratègia tècnicament viable com a mesura de pressió per a 
què Govern de la Generalitat treballi decididament per un Concert Econòmic 
que ens acosti a la independència fiscal. 
Atès que hi ha una escletxa legal, d’acord amb el principi de coordinació entre 
administracions, que permet que la Generalitat recapti diferents impostos -IVA, 
IRPF- que el contribuent ha de pagar a Hisenda a través de l’Agència Tributària 
Catalana, ho pot fer, sempre i quan pagui  a temps i n’informi a Hisenda 
mitjançant el següent procediment: 
1. Emplenar el formulari Model S26, que permet transferir diners a un compte 
corrent de la Generalitat en concepte del pagament de l’IVA o l’IRPF. Aquest 
formulari es pot trobar al web de la Generalitat de Catalunya www.gencat.cat. 
2. Una vegada omplert el formulari de l’Agència Tributària de Catalunya, el 
contribuent ha d’ingressar al compte de la Generalitat l’import de l’impost 
indicant el número de referència i el NIF. Cal conservar el justificant de l’ingrés. 
3. Posteriorment el contribuent ha de lliurar a una oficina de l’agència catalana 
el justificant de l’ingrés en un termini de set dies. 
4. A l’hora de fer la declaració de l’impost a Hisenda, cal indicar que es carregui 
l’import al compte bancari de la Generalitat on prèviament ha ingressat els 
diners. 
5. La decisió d’acceptar el pagament recaurà en el Govern de la Generalitat. 
Atès que dues iniciatives del nostre país portaran a terme la insubmissió fiscal; 
una empresa de cerveses d’Olost i una parella d’empresaris de Siurana han 
manifestat que ingressaran el primer trimestre de l’IVA de l’exercici de 2012 a 
l’agència tributària catalana. 
Vist que aquesta iniciativa ha cristal·litzat en el moviment civil per la 
insubmissió fiscal Diem Prou, que ha recollit el suport de diferents entitats arreu 
del país, com Ara o Mai, CADCi, Welcome Mr.President, SiP, Cercle Català de 
Negocis, Club FNEC, SiJ, Intersindical CSC o Catalunya Sí, i en la seva plana 
web més de 4.000 suports. 
Vist que diferents formacions polítiques i plataformes civils hem denunciat i 
denunciem l’espoli fiscal que està sotmesa la nostra nació i estem d’acord que 
hauríem d’imposar els nostres impostos, regular-los, recaptar-los, gestionar-los 
i distribuir-los amb plena sobirania,  
En relació als antecedents exposats proposem al ple de l’Ajuntament l’adopció 
dels acords següents: 

1. Donar recolzament a la campanya iniciada pel moviment ‘Diem Prou’ 
d’insubmissió fiscal i també a la tasca que Omnium Cultural fa sobre el 
procediment a seguir i les conseqüències jurídiques del mateix. 

2. Donar recolzament a totes les iniciatives iniciades pel Govern de 
l’Ajuntament de Llançà per explorar la possibilitat de liquidar els seus 
impostos, de forma legal, a l’Agència Tributaria Catalana. 

3. Proposar a tots els ajuntaments del Principat de Catalunya a seguir la 
línia iniciada per l’Ajuntament d’Arenys de Munt, a instàncies de 
l’Associació de Municipis per la independència, i explorar la possibilitat 
de liquidar els seus impostos a l'Agència Tributària Catalana en comptes 
d'efectuar-los a l'Agència Tributària Espanyola com s'ha realitzat fins ara. 



4. Proposar a les formacions polítiques nacionalistes, sobiranistes o 
independentistes amb representació al Parlament de Catalunya que 
promoguin la modificació de la legislació tributaria catalana per tal que 
pugui, també, recaptar els impostos de caràcter estatal. 

5. Promoure entre la ciutadania la seva adhesió a la campanya del 
moviment ‘Diem Prou’ d’insubmissió fiscal.  

6. Comunicar l’adopció d’aquests acords als portantveus parlamentaris del 
Parlament del Principat de Catalunya, al Departament d’Economia i 
Coneixement del Govern de la Generalitat, a l’Agència Tributària  de 
Catalunya, a les entitats municipalistes de Catalunya (FMC i ACM), a 
l'Associació de Municipis per la Independència i a la Plataforma Diem 
Prou. 

 
Fa ús de la paraula el Sr. Guisset, del GMS, dient, respecte la insubmissió 
fiscal, que pot estar d’acord per un greuge comparatiu contra Catalunya, 
desequilibri territorial, la falta d’inversions, aposta pel pacte fiscal, concert 
econòmic basc... però com a representant polític cridar a la insubmissió fiscal 
no és gaire prudent. Les Lleis s’han de complir i el seu grup s’abstindran per 
aquest motiu. D’altra banda, diu en contra, que tot s’ha d’aclarir bé ja que no 
sap si pagar les hisendes catalanes tindrà efectes lliberatoris respecte l’Estat i 
pot trobar-se gent que s’animi a pagar les hisendes autonòmiques i els arribin 
les multes i recàrrecs per infraccions fiscals. Potser caldria evolucionar cap a 
un estat confederal però com a representant polític no pot cridar-se a la 
insubmissió. 
 
El Sr. Ortiz de Zárate, del Grup municipal BMC, manifesta que votaran a favor, i 
que les Lleis s’han de complir, com diu el Sr. Guisset, i l’Estat és el primer que 
les incompleix amb Catalunya. 
 
La Sra. Pujol, del Grup municipal ICV, diu que no s’ha inclòs a la Comissió 
Informativa i no disposa d’informació, per manca d’argumentació, s’abstindrà. 
 
El Sr. Mora, portaveu del Grup municipal CiU, expressa que votaran en contra, 
tot i que comparteixen molts punts de la Moció, els sembla que aquest no és el 
camí correcte. 
 
El Sr. Cusí replica que no es fa res il.legal, ja que s’ha comprovat que es pot fer 
el pagament d’impostos es poden fer a l’Agència Tributària  Catalana; interpreta 
que no hi ha il.legalitat des del moment que l’Ajuntament de Girona, governat 
per CiU, s’hi ha afegit i lamenta que aquest ajuntament, també governat per 
CiU, no s’afegeixi a la insubmissió fiscal. 
 
Torna a intervenir el Sr. Guisset dient que està a favor de l’Agencia Tributària 
Catalana, però si el govern espanyol diu que fer-ho d’aquesta manera és legal, 
evidentment el vot seria un altre però dubte que el govern del PP amb majoria 
absoluta tingui aquesta consideració. Per això s’abstenen. 
 



La Sra. Pujol manifesta que des del moment que el govern de Madrid, del PP, 
està fent una amnistia fiscal, li sembla que la seva credibilitat és zero, que 
aquest ajuntament té tota l’autoritat moral de presentar les Mocions que vulgui, 
ningú no hauria de pagar res. 
 
Amb dos vots a favor, dels  Grups municipals ULL-AM  i BMC; sis vots en 
contra, del Grup municipal de CiU; i quatre abstencions, dels Grups municipals 
PSC-PM i ICV, no prospera la Moció. 
 

 
11.5  Registre d’Entrada núm. 2029 
 
Moció en contra de la reforma laboral imposada pel govern español i a 
favor del diàleg social. 

El Sr. Cusí, del Grup municipal ULL-AM, indica que la retira perquè ja s’ha 
debatut  i votat una Moció molt similar en el punt 4 de l’Ordre del Dia. 
 
 
12.- Precs i preguntes 
 
12.1. Registre d’Entrada núm. 2007-  PSC 
 

El Sr. Guisset, com a Regidor i Portaveu del  PSC-PM, a l´Ajuntament de Llançà, es 
dirigeix al Consistori en Ple, i presenta la següent pregunta perquè sigui contestada 
de manera suficient i raonada en el debat del Ple. 
 
“MOTIVACIÓ: 
 Que trobant-nos ben a prop de l’inici de la temporada d’estiu amb la conseqüent 
arribada de la gent en tren, cal donar compte de com s’arbitrarà el Pla de mobilitat 
dels viatgers per desplaçar-se fins a les seves residències o llocs d’estiueig 
mitjançant els serveis d’autobús públic i servei privat de taxi. 
Que en els darrers plens el Sr. Alcalde es va comprometre a informar-nos 
periòdicament amb les seves converses amb el conseller  Sr. Recoder respecte a la 
mobilitat de la xarxa ferroviària i la freqüència d’horaris de tren. 
DEMANEM  
Que l’Ajuntament en Ple, informi de manera clara i raonada de quin és l’estat de les 
citades converses, quina serà la freqüència horària tinguent en compte que per la 
línia Barcelona-Blanes la freqüència és d’ una hora. Si s’ha estudiat la possibilitat 
d’unir les connexions ferroviàries en una freqüència d’una hora entre les línies que 
transcorren des de el Maresme fins la comarca de la Selva unint-les fins les 
poblacions de la Costa-Brava. 
Si s’ha estudiat la possibilitat per tal d’elevar la freqüència  de trens,  que aquests 
morin a Llançà enlloc de Figueres, als efectes que es pugui garantir als viatgers un 
transport ferroviari en condicions (mitja distància enlloc de regionals) 
Que s’informi de quin serà el servei públic de trasllats entre la estació de ferrocarril i 
els diferents punts de destinació en el poble de Llançà o rodalies, i amb les seves 



platges, el cost del bitllet,  i si es vetllarà per que la freqüència d’aquest servei 
s’ajusti a l’horari d’arribada de trens als efectes d’evitar esperes innecessàries.” 
 
El Sr. Mora contesta que les converses relatives als trens regionals les porta 
directament l’Alcalde personalment amb el Sr. Recorder. El Sr. Mora manifesta 
que amb el redactat de les Agendes 21 Locals tenen línies de treball  
supramunicipals comunes i una d’elles és el tren. Es va acordar amb Colera i 
Portbou durant l’estiu, possiblement aquest o l’any vinent, col·laborar amb un 
tren turístic antic que s’ha restaurat i farà de Figueres a Portbou, un viatge 
d’anada i un de tornada; el preu seria més car però té l’atractiu de viatjar en 
tren de fusta que connecta Figueres amb Portbou. Possiblement se signarà un 
conveni amb aportació econòmica per al tema del tren, no obstant això, no està 
confirmat que sigui per a l’estiu d’engany. D’altra banda les tres poblacions  van 
parlar junt amb Figueres per fer una proposta a ADIF i que resulti un bitllet 
econòmic, la promoció seria “La platja de Figueres”, que és una proposta 
diferent de la del tren turístic; la promoció no la porta directament ADIF sinó 
una altra, a l’hora de donar la informació en els plafons que tenen, hi ha unes 
tarifes que s’estan estudiant entre els tres municipis. A l’última reunió realitzada 
a Portbou, ja que tenen la terminal i les mercaderies, disposen de més 
informació i fan gestions per no reduir la freqüència de trens. 
Continua explicant que  de cara a l’estiu, a Llançà hi ha el bus que cada hora 
passa pel municipi, des del casc antic, al Port i per les platges, amb una parada 
a l’estació de tren i s’intenta que a cada hora que surti o arribi un tren 
coincideixi aquella parada. Conclou que durant tot l’any hi ha el servei de taxis 
en el municipi. 
 
El Sr. Guisset pregunta, respecte a la campanya “La platja de Figueres”, quina 
serà la freqüència i els preus. 
El Sr. Mora diu que ho desconeix, només sap que el tren antic restaria les nits a 
l’estació de Portbou, ja que tenen més zones, que es faria un trajecte d’anada i 
un de tornada, perquè la gent pugui anar i tornar a la platja, i  s’han demanat 
dos freqüències. Es resta a l’espera que ho confirmin. 
 
El Sr. Guisset manifesta que seria interessant aquest increment de freqüències. 
I pregunta sobre l’enllaç amb Barcelona, com es resol. 
El Sr. Mora afegeix que tractant-se d’un tren antic i a vapor, cal estudiar-ho. I 
que el conveni és entre Figueres i els tres pobles de costa. 
 
 
12.2. Registre d’Entrada núm. 2008 – PSC 
 
Sílvia Barris , com a Regidora del PSC-PM, a l´Ajuntament de Llançà, i per 
delegació del seu Portaveu, es dirigeix al Consistori en Ple, i presenta la següent 
pregunta perquè sigui contestada de manera suficient i raonada en el debat del Ple. 
 



“Que en el Ple del 3 d’agost del 2011, el Sr. Cusí fa referència a un article que havia 
sortit a la premsa sobre la signatura d’un conveni amb el Grup Camós per senyalar 
amb ADN sintètic els objectes de valor del municipi  
DEMANEM que l’Ajuntament en Ple, contesti de forma suficient, clara i raonada les 
següents PREGUNTES, 

1) Perquè en plena crisis aquest Ajuntament es gasta 886,89 € en un esprai 
quan en el Ple abans mencionat el Sr. Alcalde respon que aquest servei és 
gratuït i la prova inicial també ho era? 

2) Quants esprais s’han comprat? Quin ha estat el seu cost total (servei més 
esprais)?  

3) Si el conveni signat inclou el marcatge dels objectes de valor del municipi, 
¿quins són els objectes que s’han marcat gratuïtament amb els esprais? ¿i 
quins altres amb els adquirits al Grup Camós? 

4) S’informi si cal renovar periòdicament aquest marcatge?  
5) Quines seran les pautes a seguir per poder localitzar-los i retornar-los en cas 

de robatori (protocol d’actuació)? 
6) Anualment, quin és el rati i valor dels objectes i mobiliari urbà robats? 
7)  ¿A data d’avui quants objectes i mobiliari urbà s’ha robat?. S’expliqui si 

aquest sistema de protecció del patrimoni urbà ha resultat efectiva (a efectes 
dissuasoris o a efectes de recerca).” 

 
El Sr. Mora respon que li faran un informe policial sobre els detalls que 
demana, quant a la pregunta dirigida a l’Alcalde li recomana que li faci 
directament. I sobre el que s’ha informat sobre el particular, l’inici fou a causa 
dels robatoris de les bateries de camions de recollida d’escombraries, i com 
que en altres municipis s’havia provat el sistema es va considerar oportú fer 
l’actuació, i a dia d’avui no s’han produït més robatoris, el que sembla positiu. 
 
 
12.3. Registre d’Entrada núm. 2030 
 
El Sr. Cusí, del Grup Municipal d’Unió Llançanenca – AM, formula les següents 
preguntes: 
 
1) Segons Ordre del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat 
de Catalunya EMO/359/2011 de 13 de desembre que determina el cessament 
de l’activitat de la residencia de temps lliure de Llançà, aquesta no ha reprès la 
seva activitat tal i com venia sent normal en els últims anys a data 01 de març. 
Agrairíem ens informessin si l’ajuntament tenia coneixement del possible 
tancament de la residència abans de la publicació de l’esmentat ordre de 
cessament d’activitat.  
2) En alguna de les moltes publicacions que han sorgit en els mitjans de 
comunicació, és recullen unes paraules del senyor alcalde en que és 
compromet a contractar el personal eventual que no seran reubicats pel 
Departament d’Ocupació.  És cert? Poden explicar-nos com? 
3) Que ha fet l’ajuntament per a evitar el tancament de la Residència? 



4) S’ha demanat a la Generalitat de Catalunya que reconsiderés la decisió 
de cessament de l’activitat?  
5) A treballat l’ajuntament de Llançà per tal de buscar una sortida 
immediata o a curt termini per a la residència? 
6) L’Ajuntament té en compte el fet que pugui quedar algun treballador que 
no hagi estat reubicat un cop “finalitzi el contracte” la pròxima tardor? 
7) S’ha realitzat o tenen previst realitzar per part de l’ajuntament de Llançà 
algun estudi d’afectació econòmica en els comerços i serveis de Llançà amb el 
tancament de la Residència i el volum de negoci que aportava al poble? 
8)  Alguns mitjans de comunicació és feia ressò de l’especulació de l’ 
implantació d’un geriàtric, centre de tercera edat, residencia per a gent gran, 
etc. és contempla aquesta opció?  
9) L’Ordre de cessament de l’activitat de la residència preveu la cessió de 
l’edifici a l’ajuntament de Llançà. S’ha començat a treballar al respecta per tal 
de trobar la millor sortida possible i viable econòmicament tant per l’activitat que 
s’implanti com per la repercussió econòmica en la població un cop s’hi trobi 
altre ús? 
10) Per què s’ha realitzat tot amb tanta pressa, sense deixar temps de 
reacció als treballadors de la residència i demés persones efectades? 
11) Per què a dia d’avui encara no s’ha informat curosament del tema a 
l’oposició? 
 
El Sr. Mora manifesta que el tema de la Generalitat va saber-se sobtadament 
d’un dia per una altre, que la Residència es tancava i no continuava l’activitat; 
suposa que deu ser per temes econòmics o de viabilitat, no han dit exactament 
el perquè, s’han seguit unes converses directament amb l’Alcalde i a dia d’avui 
el tema del personal s’hi està treballant, alguns treballadors s’han reubicat, 
encara no tothom, i quan es tanqui el procediment l’Alcalde ha traslladat que 
digui en el Ple que es realitzarà una reunió amb els portaveus dels grups 
municipals. Sobre el què es farà amb la Residència, la idea era ubicar-hi el 
Centre de Dia, un geriàtric i el Casal del Pensionista; quan es traslladin les 
competències, que a dia d’avui no es tenen, es decidirà. Les negociacions 
estan avançades quant al manteniment a efectuar, perquè no estigui deteriorat 
el temps que estigui tancada la finca. En el cas que l’ajuntament l’adquirís, com 
que hi ha una part que no s’hauria de modificar per al Casal del pensionista, 
només caldria el mobiliari; i la part de geriàtric i de Centre de Dia, hauria de 
redactar-se plec de condicions,  sortir a concurs, etc.  i comportaria un retard 
fins que fos efectiu. No hi ha res sobre la disponibilitat, ni claus. A partir d’aquí 
caldrà veure com acaba la cessió. 
 
Fa ús de la paraula el Sr. Cusí, dient que posa en dubte que l’Ajuntament no  
tingués coneixement del tancament de la Residència abans de l’Ordre dictada 
pel Parlament de Catalunya. No vol debatre si el tema d’instal.lar-hi a curt o 
llarg termini un geriàtric seria la millor opció, considera que abans caldria una 
activitat que aporti més per al poble, possiblement hi ha altres possibilitats. 
Insisteix si abans de l’ordre de cessament l’ajuntament va fer quelcom per a la 
revocació de l’Ordre o buscar-ne una alternativa, i pregunta si per part del 



Departament d’Ocupació de la Generalitat o de l’Ajuntament s’ha fet un pla de 
viabilitat econòmica,  que demostri que tancar la Residència d’un dia per l’altre 
com s’ha fet no és la millor manera. Sap que és decisió del Govern de la 
Generalitat i que l’Ajuntament tingui poc a dir-hi, considera que hi ha opacitat 
amb els membres de l’oposició i amb el poble en sí, i amb els treballadors que 
espera que tots siguin reubicats i les millors condicions possibles, ara hi ha 
moltes preguntes sobre la taula i que encara no se’ls han contestat. 
 
El Sr. Mora replica que a l‘Ajuntament es va informar a través de l’Alcalde, en 
un comunicat de la Generalitat que hi ha el cessament i en aquesta sentit 
l’Ajuntament no pot fer-hi res. La primera preocupació de l’Alcalde és mantenir 
els llocs de treball i que l’assumpte no quedi en desidi, que si es tanca el que 
no podia ser pels llocs de treball i per la repecusió en el municipi, malgrat que 
el pressupost municipal possiblement no podia assumir la despesa. La tercera 
causa és el patrimoni, es tracta d’un dels pocs elements que queden a Llançà, 
una casa noble que seria una llàstima que es perdés, com ha passat en altres 
poblacions que les edificacions han caigut a terra. El tema dels treballadors el 
porta directament l’Alcalde, parlant amb la Generalitat perquè ningú no es 
quedés sense feina i tothom es reubiqués el més pròxim possible a Llançà. 
Sobre la repercusió econòmica no tenim dades anterior per poder-la valorar.  
Ja ha explicat la proposta de l’equip de govern, que és una demanda del 
municipi des de fa molts anys, la gent gran tindria un gran espai. S’escoltaran 
les alternatives i veure si hi ha possibilitats . 
 
El Sr. Cusí insisteix en el tema dels treballadors fixes discontinus es reubicaran 
però demana els que no ho són i ja estan al carrer a data d’avui, i que l’Alcalde 
havia manifestat que l’Ajuntament faria el possible per integrar-los a la plantilla 
municipal. 
El Sr. Mora manifesta que no s’ha canviat, l’Alcalde va ser taxatiu i que dels 
llocs de treball procurar que no se’n perdi ni un. 
El Sr. Cusí demana que li traslladi i que s’agilitzi el màxim possible, que suposa 
que les persones i familiars a data d’avui no estan en les millors condicions. 
El Sr. Mora ho dóna per suposat, a ningú no li agrada quedar-se al carrer d’un 
dia per l’altra, en condicions potser precàries i sense saber quin futur els 
espera; en paraules de l’Alcalde es farà el possible per atendre la gent i siguin 
reubicats. 
El Sr. Cusí demana que si es fa una reunió per tractar el tema, li agradaria que 
comptés amb tota l’oposició per aportar solucions possibles per al més 
immediat i per al futur, que qualsevol decisió de l’Alcalde o de l’equip de govern 
se’ls traslladi i si poden ser partíceps, millor. 
El Sr. Mora explica que es farà una reunió de portaveus. 
 
Intervé el Sr. Guisset, del GMS, preguntant si l’única cosa que queda clara és 
que el cost del manteniment serà a càrrec de l’Ajuntament. 
El Sr. Mora respon negativament, que estan en contactes. S’està conversant, el 
que no es vol és que si passa a mans de l’Ajuntament, no estigui en desús i fins 
al total funcionament de la instal.lació, es faria el manteniment. 



 
Fa ús de la paraula la Sra. Pujol, del Grup municipal IC-V, dient que en el Ple 
de desembre va expressar la seva preocupació que la Generalitat no posi 
l’edifici en venda. 
El Sr. Mora insisteix que desconeix què farà la Generalitat, si fos així, 
l’ajuntament no estaria conforme, però que l’Alcalde té el tema molt clar però 
s’ha de ser realistes i si Llançà no pot mantenir un edifici que resulti una 
càrrega, ara bé si hi ha ganes i iniciatives per  assumir-ho, el compromís estaria 
clar. L’equip de govern intenta aclarir, esbrinar, accelerar la informació, però el 
tema laboral el porta l’Alcalde, està sensible en això, i el que se sap és que el 
tema econòmic repercutirà en el municipi. 
 
El Sr. Guisset diu que pren la paraula del Sr. Mora, perquè l’Alcalde no és que 
hagi pres consideració amb el patrimoni de Llançà, i es remet a l’edifici de Puig 
de la Bellacasa. 
 
 
12.4. Registre d’Entrada núm. 2031 
 
Pel Sr. Cusí, del Grup Municipal d’Unió Llançanenca – AM, es formulen les 
següents preguntes: 
 

1) El passat dia 09/02/2012 a la plaça de la Torre es va produir un incendi que va 
afectar diferents vehicles estacionats, però els bombers en arribar al lloc de 
l’incendi no van poder accedir-hi amb els camions ja que els carrers són massa 
estrets. Les manegues tampoc arribaven al contenidor que es va incendiar en 
primer instant, fet que va produir que gairebé la totalitat de l’incendi s’hagués  
d’extingir amb extintors. 
Preguem, 
Degut a l’antiguitat de determinades zones de Llançà que impossibiliten l’accés 
a determinats vehicles d’emergència en tant que aquests carrers no són prou 
amples com per  a poder-hi excedir, demanem que la regidoria pertinent 
demani un estudi de quins són els carrers pels quals no hi podria excedir un 
vehicle d’emergències de grans dimensions i s’hi instal·lin hidrants d’incendis 
per a poder pal·liar qualsevol emergència amb la màxima eficàcia possible. 
 

2) Els carrers de Llançà disposen de dispensadors de bosses per recollir els 
excrements dels gossos, el problema és que mai disposen de bosses.  
Els carrers de Llançà, poble turístic, constantment es troben minats 
d’excrements de gos, els seus propietaris no els recullen deliberadament.  
Recordem que Llançà va aprovar una Ordenança Municipal per la qual és 
regula la tinença d’animals de companyia i es multa a aquells que no recullin 
les femtes dels seus animals domèstics.  
Per aquests motius i molts d’altres preguem, 
Que es faci complir l’Ordenança Municipal amb més severitat en la recollida 
dels excrements dels gossos, i sigui millorat el manteniment dels dispensadors  
de bosses. 



Que s’habiliti una platja on la gent  pugui gaudir d’aquesta en companyia dels 
seus animals domèstics. Tal i com ja hi ha altres poblacions que tenen alguna 
platja d’aquestes característiques i és tot un èxit. La platja ha de disposar de 
servei de bosses i recollida diària dels contenidors d’excrements. 
 

3) El parc infantil situat al carrer Salmerón es troba a mig metre dels nous 
contenidors d’escombraries soterrats. Com es pot observar a les fotografies 
adjuntes  els contenidors i l’espai de jocs infantils solen estar plens 
d’escombraries. 
Preguem, 
Que els jocs infantils és resituïn a l’altre banda de la plaça per tal d’estar més 
allunyats de focus d’infeccions i per a que els infants estiguin suficientment 
apartats de la perillositat del trànsit de vehicles, es col·loqui una tanca el recinte 
del parc infantil per tal d’evitar l’entrada d’animals i que qualsevol infant pugui 
creuar de manera inesperada el carrer. 
Per altra banda, demanem que quan s’efectuï la pròxima recollida 
d’escombraries es girin les boques d’entrada dels contenidors per tal que 
aquestes no estiguin enfocades al parc infantil. 
 

4) La vorera que envolta el camp de gespa artificial no està habilitada per ser 
transitada. Davant la perillositat de no poder-hi transitar cap vianant de forma 
segura  fa que la gent hagi de passar pel mig del carrer. 
Demanem  
En la mesura del possible sigui adequada mínimament per a que pugui ser 
transitada i sobretot deixi de ser un perill sobretot per a infants que freqüenten 
aquella zona, gent gran i demés persones que vulguin usar aquest pas. 
 
El Sr. Mora contesta les preguntes, a la primera sobre hidrants que hi ha uns 
dos-cents per Llançà repartits però a la zona de la part més alta del poble no 
tants, i la boca referida que no hi ha ni la pressió adient, es demanarà informe 
als Bombers i els Serveis Tècnics sobre la zona. 
A la segona, respon que les bosses dels gossos, les roben i els pipi-cans que 
en disposen, les roben de seguida, alguns els han pintat i  sobre les platges li 
sembla una bona pensada, com a altres municipis costaners en tenen, 
s’estudiarà. 
A la tercera, diu que es mirarà on reubicar el parc infantil, abans hi havia la 
tanca de ferro malmesa, però potser més segur que ara amb les pilones també 
pot comportar un perill, així com si es pot tancar. Si es poden girar la boca dels 
contenidors, es demanarà a FCC si és possible. 
 A l’última, diu que s’ha fet un pla de treball a seguir la legislatura, s’ha 
començat amb la vorera de l’Avda. Europa, reparant-ne la calcada i s’han 
demanat  panots per al Passegi Marítim malmesos, i després es continuarà 
amb les voreres de la zona esportiva, al menys amb formigó. 
 
El Sr. Cusí demana que es prioritzi posar formigó per anivellar les voreres, i 
que el perill sigui mínim és una zona molt concorreguda per la gent anar al 
pavelló, camp de futbol. Sobre el parc del c/ Salmerón ell es referia a una tanca 



que impedeixi l’accés d’animals com gossos, i la mainada no es pugui escapar. 
I el tema d’hidrants agraeix que es traslladi als Bombers per al seu estudi i que 
no es trobin amb incidents més greus com el de la Torre. 
 
 
I sense cap més altre assumpte que tractar, el President agraeix als assistents 
la correcció en les intervencions i les aportacions, així com els desitja bona 
Setmana Santa. Seguidament aixeca la sessió a les nou del vespre, de la qual 
s’estén la present acta que, després de llegida i trobada conforme, signen els 
Regidors i les Regidores assistents amb mi, el Secretari, que certifico. 
 
 
 
 
 

 


