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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 
LLANÇÀ DE DATA 08-04-2013 
 
A la Casa Consistorial de Llançà, essent les dinou hores del dia vuit d’abril de 
dos mil tretze, es reuneix l´Ajuntament Ple, en primera convocatòria, sota la 
presidència de l’Alcalde,  Sr. Pere Vila i Fulcarà. 
 
Assisteixen els  regidors i les regidores que a continuació s´indica, a l´objecte 
de celebrar sessió pública ordinària:  
 
Assistents:  Sr. Joan C. Mora i Torrent, 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. 
 
L’Alcalde demana si cal llegir l’acta de la sessió anterior, de data 6 de febrer de 
2013, que ha estat repartida amb anterioritat junt amb la convocatòria. 
 
Per unanimitat s’aprova l’acta del Ple ordinari de data 6 de febrer de 2013, 
sense esmenes. 
 

 

2.-. Donant compte del Decret d’Alcaldia de Funcionament de la Junta de 
Govern Local. 
 
Pere Vila i Fulcarà, Alcalde-President de l’Ajuntament de Llançà, dóna compte 
al Ple municipal del Decret dictat en data 7 de febrer de 2013: 
 
“Decret d’Alcaldia de Funcionament de la Junta de Govern Local   
 
Mitjançant Decret de data 15 de juny de 2011, es va acordar la composició i 
funcionament de la Junta de Govern Local d’aquest Consistori. 



Han variat les circumstàncies que varen motivar aquell acord, per la qual cosa 
és aconsellable modificar el seu contingut, pel que fa referència a les dates de 
celebració de les seves reunions ordinàries. 
 
En virtut d’allò que disposen els articles 20.1.b) i 23 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, els articles 35.2 i 52 del 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, 
aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, i l’article 99 del 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. 
 
HE RESOLT 
 
Primer.- FIXAR que la Junta de Govern Local d’aquesta Corporació, es reunirà 
amb caràcter ordinari, el segon i quart dilluns de cada mes. Amb caràcter 
extraordinari es podrà reunir sempre que es consideri necessari, prèvia 
convocatòria del seu President. 
Si el dia que correspon la celebració d’una sessió ordinària és festiu o vigília de 
festiu, la sessió ordinària es podrà avançar o endarrerir, sense que excedeixi 
de set  dies. 
L’horari de les sessions serà el que determini la pròpia Junta de Govern. 
 
Segon.- MANTENIR la vigència de l’anterior Decret de data 15 de juny de 
2011, en tot allò que no ha estat modificat en el present. 
 
Tercer.- Notificar personalment la present resolució als membres de la Junta 
de Govern Local, i publicar-la en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, en 
el taulell d’anuncis de l’Ajuntament, i web municipal, sense perjudici de la seva 
efectivitat des del dia següent de la signatura de la Resolució per l’Alcalde. 
  
Quart.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament d’aquesta resolució en la primera 
sessió que celebri. 
 
Ho mana i signa, el Sr. Pere Vila i Fulcarà, Alcalde de l’Ajuntament de Llançà, 
davant meu, el Secretari que certifico. “ 
 
 
3.- Ratificació del Decret d’Alcaldia de Fixació de periodicitat de les 
sessions del Ple Municipal. 
 
L’Alcalde explica l’esmena aprovada en la Comissió Informativa Permanent de 
data 2-04-2013 relativa al canvi d’hora de les Comissions Informatives que 
seran a les 19:00 hores. 
 
Es dóna compte del Decret d’Alcaldia següent: 
 



“Pere Vila i Fulcarà, Alcalde-President d’aquest Ajuntament, en data 7 de febrer 
de 2013, ha dictat el Decret següent: 
  
El Ple de l’Ajuntament mitjançant acord de data 15 de juny de 2011, va acordar 
fixar els dies i hores en què hauran de celebrar-se les sessions ordinàries de 
l’Ajuntament Ple, i de les seves Comissions Informatives. 
Han variat les circumstàncies que varen motivar aquell acord, per la qual cosa 
és aconsellable modificar el seu contingut, pel que fa referència a les dates de 
celebració de les seves sessions ordinàries. 
 
En virtut d’allò que disposa l’article 98 del 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. 
 
HE RESOLT:  
 
Primer: ESTABLIR que el Ple de la Corporació Municipal es reuneixi en sessió 
ordinària cada dos mesos, el segon dilluns dels mesos de febrer, abril, juny, 
agost, octubre i desembre, a les 19  hores, en la Sala d’Actes de l’Ajuntament. 
 
Segon: DETERMINAR que si el dia en què correspongui la celebració d’un Ple 
Ordinari és festiu o vigília de festa, o altres motius d’interès, el Ple es podrà 
avançar o endarrerir, sense que excedeixi de set  dies. 
 
Tercer.- La Comissió Informativa Permanent es reunirà en sessió ordinària amb 
caràcter previ a la convocatòria del Ple Ordinari de la Corporació, com a mínim 
quaranta-vuit hores abans de la celebració del Ple, i sempre que sigui possible 
el dilluns anterior al senyalat per a la celebració del Ple, a les 19:15 hores en la 
Sala de Sessions de l’Ajuntament. En cas de ser festiu, o escaigui en dia de 
pont festiu, es podrà avançar o endarrerir. 
 
Quart.- MANTENIR la vigència del acords del Ple de data 15 de juny de 2011, 
en tot allò que no ha estat modificat en el present. 
 
Cinquè.- RATIFICAR el contingut del present Decret, en el proper Ple que se 
celebri, i publicar-ne un extracte en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, 
en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament, i web municipal. 
 
Ho mana i signa, el Sr. Pere Vila i Fulcarà, Alcalde de l’Ajuntament de Llançà, 
davant meu, el Secretari que certifico. L’Alcalde.Davant meu,El secretari. 
Rúbriques.” 
 
Per tot això, el Ple municipal acorda: 
 
Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTATS i RATIFICAR l’anterior Decret en tot 
el seu contingut, llevat l’horari de la Comissió Informativa Permanent, que  es 
fixa a les 19 hores. 



 
Segon.- PUBLICAR els Edictes esmentats en l’apartat cinquè del Decret 
transcrit. 
 
 
4.- Adhesió al Pactes d’Alcaldes per a l’energia sostenible. 
 
L’Alcalde llegeix el text del dictamen. Afegeix que l’equip de govern ja ha 
encarregat el Pla a l’empresa Lavola, per un import de 2.500 € i que es 
presentarà un cop en disposin. 
El Sr. Guisset, del grup municipal PSC-PM, pregunta si el cost el sufraga la 
Diputació de Girona. 
L’alcalde respon que el cost d’execució és municipal però tota la feina 
d’elaboració la paga la Diputació de Girona, i que s’ha encarregat a Lavola 
perquè coneix molt bé el municipi en temes de sostenibilitat. 
El Sr. Cusí pregunta si el desenvolupament del Pla el pagarà la Diputació o bé 
l’Ajuntament. 
L’Alcalde contesta que per desenvolupar les prescripcions que contingui tindran 
el seu cost, i l’equip de govern les estudiarà i adoptarà les mesures que 
corresponguin. 
 
Per unanimitat s’aprova: 
 
La Comissió Europea ha posat en marxa el que ha denominat “Pacte 
d’Alcaldes”, una de les iniciatives més ambicioses com a mecanisme de 
participació de la ciutadania en la lluita contra l’escalfament de la Terra. El 
pacte ha nascut després d’un procés no formal de consultes amb moltes ciutats 
europees. 
El Pacte consisteix en el compromís de les ciutats i pobles que s’hi adhereixin 
d’aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2 
mitjançant actuacions d’eficiència energètica i relacionades amb les fonts 
d’energia renovables. 
El desafiament de la crisi climàtica només es pot abordar amb un plantejament 
global, integrat, a llarg termini i, sobretot, basat en la participació de la 
ciutadania. És per això que s’ha considerat que les ciutats han de liderar 
l’aplicació de polítiques energètiques sostenibles i cal recolzar els seus 
esforços.  
L'Ajuntament de Llançà té la voluntat d'avançar cap a l'establiment de polítiques 
eficaces per reduir la contaminació que ocasiona l'escalfament global 
mitjançant l'adopció de programes d'eficiència energètica en àmbits com el 
transport urbà i l'edificació, a més de la promoció de fonts d'energies 
renovables en les àrees urbanes. Concretament, fa seves les propostes de la 
UE (març 2007) que es compromet a reduir les seves emissions de CO2 en un 
20% fins l'any 2020, incrementar en un 20% l'eficiència energètica i aconseguir 
que un 20% del subministrament energètic procedeixi de fonts renovables. 
 
Per tot l’exposat el Ple municipal ACORDA: 



 
Primer.- L’Ajuntament de Llançà  fa seus els objectius de la Unió Europea per 
l’any 2020 i adopta el compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu 
territori en més del 20 per cent per a 2020 mitjançant a la creació de plans 
d’acció en favor de les fonts d’energies renovables. 
Segon.- L’Ajuntament de Llançà es compromet a elaborar un Pla d’Acció 
d’Energia Sostenible en un termini màxim d’un any des de la data d’Adhesió al 
Pacte. L’abast del document respondrà a les directrius que s’estableixin per 
part de la Comissió de Transport i Energia de la Unió Europea i inclourà una 
estimació de les emissions i una proposta de les accions a seguir per 
aconseguir els objectius plantejats. Per la realització d’aquestes tasques es 
comptarà amb el suport de la Diputació de Girona, Coordinadora Territorial del 
Pacte a les Comarques Gironines. 
Tercer.- L’Ajuntament de Llançà es compromet també a elaborar un informe 
bianual per l’avaluació, control i verificació dels objectius, a organitzar el Dia de 
l’Energia, a informar de les fites obtingudes en acompliment de Pla d’Acció i a 
participar (en els termes que consideri oportú) en la Conferència d’Alcaldes i 
Alcaldesses per l’Energia sostenible a Europa. 
Quart.- Facultar l'Alcalde, Sr. Pere Vila i Fulcarà, perquè signi el formulari 
d'adhesió al Pacte. 
Cinquè.- Comunicar els presents acords al Comissari de Transports i Energia 
de la Unió Europea (en els termes del model establert ), a l'Oficina del Pacte de 
Brusel·les (COMO) i a la Diputació de Girona per fer possible les tasques de 
suport i coordinació dels municipis de la província que s’hi adhereixin. 
 
 
 
5.- Modificació dels Estatuts del Museu de l’Aquarel·la 
 
L’Alcalde llegeix el text del dictamen. Afegeix que s’han adaptat a la nova 
normativa i essencialment es treu la paraula “Fundació” per evitar equívocs 
amb el que són les fundacions. 
El Sr. Cusí, del grup municipal ULL-AM, demana si els nous Estatuts fan perdre 
pes a l’Ajuntament en les decisions del Patronat. 
L’Alcalde manifesta que bàsicament s’ha intentat mantenir els mateixos perfils. 
El Patronat té el seu poder de decisió i l’Ajuntament els seus. 
La Sra. Pujol, del grup municipal ICV, diu que en l’exposició pública ho 
estudiaran. 
 
Per unanimitat s’aprova: 
 
L’Ajuntament de Llançà, va aprovar en sessió de data 22 de març de 1989, els 
Estatuts de l'organisme autònom local, Patronat Municipal del Museu de 
l’Aquarel·la, “Fundació Martínez Lozano” per a la gestió del servei públic 
corresponent al Museu de l’Aquarel·la. 
La necessitat d’adaptar els Estatuts del Museu a la Ley 57/2003, de 16 de 
desembre, de mesures per a la modernització del govern local, ha obligat a 



modificar alguns aspectes del seu contingut, entre altres el nom de l’entitat, 
suprimint les paraules Patronat i Fundació per evitar confusions, i que sense 
alterar l’esperit i la voluntat del fundador, permet disposar d’un organisme  
autònom, eficaç i adequat a les exigències actuals. 
La Junta General del Museu de l’Aquarel·la en reunió de data 28 de novembre 
de 2012, ha aprovat el text modificat dels Estatuts de l’ens, i el Secretari de la 
Corporació ha emès el corresponent informe jurídic. 
De conformitat amb la normativa aplicable referida en els articles 85 de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LBRL), els articles 
249  i següents del 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 (TRLMRLC), i 
l'article 201, en relació amb el 188.5, del Reglament d'obres, activitats i serveis 
dels ens locals (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 

Per això, el Ple de  l’Ajuntament ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació dels Estatuts pels quals es regeix 
l'organisme autònom local Museu de l’Aquarel·la “J. Martínez Lozano”, de 
conformitat amb el text de data 6 de setembre de 2012, que consta unit a 
l’expedient. 
Segon.- Sotmetre el text dels Estatuts a informació pública per un període de 
trenta dies hàbils a comptar de l'endemà de l'última de les publicacions de 
l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya, a l'efecte de poder ser examinats i, si escau, formular les 
al.legacions i suggerències que es considerin pertinents, de conformitat amb el 
que disposen els articles 201, en relació amb el 188.5, del ROAS.  
Tercer.- Els Estatuts s'entendran aprovats definitivament si en aquest termini 
no es formulen reclamacions ni al.legacions, i es procedirà a la publicació del 
text íntegre en el B.O.P. de Girona. 
Quart.- Facultar el Sr. Alcalde perquè subscrigui tots els documents que siguin 
necessaris per fer efectius els acords precedents, així com el seu trasllat al 
Ministeri d’Administracions Públiques i al Departament de Governació de la 
Generalitat de Catalunya, per a la seva inscripció en el registre corresponent.  
 
 
6.- Donant compte de l’informe d’avaluació de  compliment d’objectius 
Llei Orgànica 2/2012. 
 
La Regidora de l’Àrea d’Hisenda llegeix el text del dictamen que literalment es 
transcriu: 
 

La Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera, estableix l’obligació de subministrar informació referent 
al compliment d’obligacions contemplades a l’article 15.2 de l’Ordre HAP/2105/ 
2012, d’ 1 d’octubre. 
En data 21 de març de 2013, s’ha realitzat la tramesa de la informació 
corresponent al Pressupost de l’Ajuntament de Llançà, exercici 2013, a través 



de l’Oficina virtual per la coordinació financera amb les Entitats Locals del 
MINHAP. 
De l’informe d’avaluació tramès per la Intervenció municipal, en resulten les 
següents dades: 

- Compleix l’objectiu de l’Estabilitat Pressupostària. 
- Compleix l’objectiu de la Regla de la Despesa. 
- El nivell del deute viu és de 3.839.773,00 €. 

 
Per tot, aquest Ple adopta el següent  
 
ACORD: 
 
Únic.- DONAR-SE PER ASSABENTATS de l’informe d’avaluació emès per la 
Intervenció municipal, d’acord amb els resultats assenyalats a la part expositiva 
d’aquest acord, de conformitat amb el que disposa la Llei orgànica 2/2012, de 
27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, que estableix 
l’obligació de subministrar informació referent al compliment d’obligacions 
contemplades a l’article 15.2 de l’Ordre HAP/2105/ 2012, de 1 d’octubre. 
 
 
7.- Donant compte de la liquidació del pressupost de l’exercici 2012. 
 
La Regidora de l’Àrea d’Hisenda llegeix el text del dictamen que literalment es 
transcriu: 
 
“En data 2 d’abril de 2013, es va aprovar la liquidació del pressupost de 
l’exercici 2012, mitjançant Decret de l’Alcaldia, amb el contingut següent: 
 
“Finalitzat l’exercici 2012, cal realitzar la liquidació al pressupost i determinar 
els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament a 31 
de desembre, el resultat pressupostari, els romanents de crèdit i el romanent i 
tresoreria. 
La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a 
cada aplicació pressupostària, els crèdits inicials, les modificacions i els crèdits 
definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les obligacions 
reconegudes, els pagaments ordenants i els realitzats. 
 
El resultat pressupostari de l’exercici 2012 és el següent: 
 
AJUNTAMENT  
  
  Dret reconeguts nets 10.157.462,55 € 
- Obligacions reconegudes netes 8.314.709,01 € 
RESULTAT PRESSUPOSTARI 1.842.753,54 € 
  
Desviacions positives de finançament 0,00 € 
Desviacions negatives de finançament 0,00 € 



Despeses finançades amb romanent líquid de tresoreria 0,00 € 
Resultat d’operacions comercials 0,00 € 
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 1.842.753,54 € 
  

 
CASAL DEL PENSIONISTA  
  
  Dret reconeguts nets 48.396,37 € 
- Obligacions reconegudes netes 47.207,44 € 
RESULTAT PRESSUPOSTARI 1.188,93 € 
  
Desviacions positives de finançament 0,00 € 
Desviacions negatives de finançament 0,00 € 
Despeses finançades amb romanent líquid de tresoreria 0,00 € 
Resultat d’operacions comercials 0,00 € 
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 1.188,93 € 
  

 
MUSEU DE L’AQUAREL·LA  
  
  Dret reconeguts nets 58.796,63 € 
- Obligacions reconegudes netes 58.672,86 € 
RESULTAT PRESSUPOSTARI 123,77 € 
  
Desviacions positives de finançament 0,00 € 
Desviacions negatives de finançament 0,00 € 
Despeses finançades amb romanent líquid de tresoreria 0,00 € 
Resultat d’operacions comercials 0,00 € 
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 123,77 € 
  
PATRONAT D’ESPORTS  
  
  Dret reconeguts nets 127.958,03 € 
- Obligacions reconegudes netes 126.889,83 € 
RESULTAT PRESSUPOSTARI 1.068,20 € 
  
Desviacions positives de finançament 0,00 € 
Desviacions negatives de finançament 0,00 € 
Despeses finançades amb romanent líquid de tresoreria 0,00 € 
Resultat d’operacions comercials 0,00 € 
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 1.068,20 € 
 
 
La liquidació del pressupost de l’exercici 2.012 ha obtingut els següents 
resultats: 
  
  



AJUNTAMENT 
Existència a caixa a 31/12/2012 780.368,40 € 
Pendent de cobrament  2.503.788,80 € 
Pendent de pagament 1.069.526,36 € 
Saldos de dubtós cobrament -787.621,82 € 
Romanent de tresoreria                                    1.427.009,02 € 
  
CASAL PENSIONISTA  
Existència a caixa a 31/12/2012 1.846,30 € 
Pendent de cobrament  5.450,00 € 
Pendent de pagament 5.644,47 € 
Romanent de tresoreria                                    1.651,83 € 
  
MUSEU AQUAREL·LA  
Existència a caixa a 31/12/2012 2.962,30 € 
Pendent de cobrament  0,00 € 
Pendent de pagament 2.038,08 € 
Romanent de tresoreria                                    924,22 € 
  
PATRONAT D’ESPORTS  
Existència a caixa a 31/12/2012 4.694,13 € 
Pendent de cobrament  11.000,00 € 
Pendent de pagament 13.358,00 € 
Romanent de tresoreria                                    2.336,13 € 
 
 
El pendent de cobrament s’ha incrementat respecte de l’exercici 2011 en 
concepte de dubtós cobrament, resultant un import de 787.621,82 €. Aquesta 
dotació s’ha calculat a raó de determinar el cent per cent com a dubtós 
cobrament els saldos corresponents als exercicis 1992 a 2008. A raó del 
cinquanta per cent, dels saldos pendents de cobrament pel què fa a l’exercici 
2009, i a raó d’un vint-i-cinc per cent pel què fa a l’exercici 2010, un deu per 
cent pel què fa a l’exercici 2011, i per a l’exercici 2012 un cinc per cent, com a 
conseqüència de l’ increment de la morositat, s’ha incrementat la dotació de 
l’exercici anterior. 
La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a 
cada aplicació pressupostària, els crèdits inicials, les modificacions i els crèdits 
definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les obligacions 
reconegudes, els pagaments ordenats i els realitzats. 
 
Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa 
de manifest les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions 
definitives, els drets reconeguts i anul·lats, així com la recaptació neta. 
 
S’ha emès informe preceptiu en el sentit que consta dins de l’expedient de 
l’Interventor Accidental, d’acord amb l’article 191.3 II del Reial Decret Legislatiu 
2/2004. 



 
Per tot això, aquesta Alcaldia adopta el següent  
 
ACORD 
 
Primer.- APROVAR la liquidació del pressupost de l’exercici 2012, d’acord amb 
els resultats exposats anteriorment. 
Segon.- DONAR-NE COMPTE al Ple, en la primera sessió que se celebri.  
Tercer.- TRAMETRE’N còpia a la Comunitat Autònoma (Direcció General de 
l’Administració Local i Delegació territorial del Govern de la Generalitat) i a 
l’Administració de l’Estat, i TRAMETRE la liquidació de 2012 telemàticament 
mitjançant plataforma “eacat”. 
 
 
Per tot això, i tenint en compte els fonaments de fet i de dret, així com la 
documentació obrant en l’expedient, el Ple de l’Ajuntament 
 
ACORDA: 
 
Únic.- DONAR-SE PER ASSABENTATS del Decret de l’Alcaldia de 2 d’abril de 
2013, pel qual s’aprova la liquidació del pressupost per a l’exercici 2012, la qual 
consta a l’expedient. 
 
 
8.- Adjudicació de les autoritzacions de serveis de temporada a les 
platges. 
 
El Regidor de l’Àrea, Sr. Mora, llegeix el text del dictamen. 
 
Per unanimitat s’aprova: 
 
L’Ajuntament Ple, en sessió de data 6 de febrer de 2013, va aprovar el Plec de 
condicions tècniques i administratives que haurà de regir el concurs per a 
l’adjudicació d’autoritzacions municipals per a l’ocupació de la zona marítimo-
terrestre de Llançà, i l’explotació dels serveis que s’estableixen a les platges i 
zona marítimo-terrestre d’aquest terme municipal pel període 2013-2018, que 
no precisin instal·lacions fixes, d’acord amb l’article 53 i 75 de la Llei de Costes 
i article 111 del seu Reglament,  previstes en el Pla d’usos del present exercici 
de 2013, i alhora va convocar el corresponent concurs per a l’adjudicació 
d’autoritzacions. 
Durant el període d’exposició pública no s’han formulat al·legacions contra el 
plec de condicions i en el termini de presentació d’ofertes s’han presentat les 
que consten en l´acta d´obertura de pliques. 
Els serveis tècnics municipals han emès Informe valoratiu i proposta 
d´adjudicació de les autoritzacions dels serveis de temporada. 
De conformitat amb el que disposa la Base 9 del Plec de condicions,  el Ple de  
l’Ajuntament acorda: 



 
Primer: CONCEDIR autorització municipal per a l’ocupació de terrenys de 
domini públic en la zona marítimo-terrestre per l’explotació de serveis, pel 
termini d’un any, prorrogable anualment fins a cinc anualitats més, sempre que 
l’adjudicatari ho sol·liciti abans del 31 de desembre de cada any, a les persones 
i pel cànon que s’indiquen a continuació, de conformitat amb el que estableix el 
Plec de condicions que ha regit la convocatòria del concurs i que forma part 
integrant de l´autorització: 
 
Platja del Port: 
 
Adjudicatari              Descripció                        Cànon anual € 
Pau Calero Figueras  Activitats nàutiques sense motor núm.1       1.500 €  
Pau Calero Figueras  Hamaques amb para-sol (50 unit.)                      500 € 
Water Sports Llansa, S.L. Activitats nàutiques sense motor núm.2             1.500 €                       
 
Platja de Grifeu 
 
Adjudicatari              Descripció                     Cànon anual € 
Carolina Torres Bouyssi     Terrassa-bar + quiosc-bar                   7.200 € 
Deserta   Activitats nàutiques sense motor  
Deserta              Hamaques amb para-sol (50 unit.)         
 
Platja del Cau del Llop: 
 
Adjudicatari               Descripció                     Cànon anual € 
Pol Macau Sala   Terrassa-bar + quiosc-bar                 10.050 € 
Deserta   Activitats nàutiques sense motor 
 
Segon: CONDICIONAR l´efectivitat de la present autorització al compliment de 
les condicions que figuren en el Plec de condicions, i en concret les següents:   
 
a) Caldrà aportar la següent documentació, en un termini màxim de quinze 
dies, a comptar del dia següent a la rebuda de la notificació: 
• Estudi econòmic-financer de la instal.lació, d’acord amb l’article 111.4 del 

Reglament de Costes. 
 
b) Abans de l’inici de l’activitat, caldrà aportar: 
• Justificant de contractació de la pòlissa de responsabilitat civil subscrita amb 

companyia d’assegurances per cobrir el risc de danys a les persones i a les 
coses dels usuaris i de tercers, d’acord amb el que s’assenyala al punt 10.3) 
del Plec. 

• Còpia del certificat de manipuladors d’aliments, si escau.  
 
c) Caldrà fer efectiva la fiança que imposi la Generalitat de Catalunya, quan 
s’escaigui. 
 
d) L’adjudicatari haurà de fer efectiu l’import ofertat en efectiu, dins dels 
següents terminis: 



- 50 % del cànon abans del dia 15 de juny de cada any. 
- 50 % restant, abans del dia 31 de juliol de cada any.   
 
Tercer.- NOTIFICAR als interessats per al seu coneixement i efectes i DONAR 
COMPTE al servei de recaptació. 
 
 
9.- Moció: Instant a preservar el poder adquisitiu de les pensions. 
 
La Sra. Pujol, del grup municipal d’IC-V llegeix la Moció. 
 
Intervé la Sra. Barris, del grup municipal PSC-PM, dient que votaran a favor 
perquè l’IPC espanyol s’han incrementat el 2’7 % i les pensions només 
incrementa l’1%, amb el greuge que representa per a les famílies. 
El Sr. Cusí, del grup municipal ULL-AM, manifesta el vot a favor. 
El Sr. Ortiz de Zárate, del grup municipal BMC, indica el vot favorable. 
El Sr. Mora, del grup municipal CiU, expressa el vot a favor. 
 
 
Per unanimitat s’aprova la següent Moció: 
 
ANTECEDENTS i MOTIUS 
 
La decisió del Govern, de no revaloritzar les pensions a Espanya en la quantia 
equivalent a la desviació entre l’IPC a 30 de novembre i la previsió d’inflació 
abonada a principi d’any, de l’1%, torna a incidir en disminuir la renda 
disponible de els pensionistes en el marc de les polítiques d’ajust per a complir 
amb els objectius de dèficit. 
Per això, ha aprovat un Reial Decret Llei de Mesures de Consolidació i 
Garantia del sistema de Seguretat Social, motivant la presentació d’un recurs 
d’inconstitucionalitat per part de la majoria de grups parlamentaris, entre ells 
Izquierda Plural (IU-ICV-EUiA-CHA). Igualment, es modifica la Ley del Fondo 
de Reserva de la Seguridad Social. 
Per ICV - EUiA aquesta mesura constitueix un perjudici clar per a un dels col · 
lectius més vulnerables, el dels pensionistes. És, a més d’inconstitucional, una 
mesura injusta i ineficaç i s’emmarca en la continuada política d’ajustos que 
està intensificant els s efectes negatiu de la crisi, deprimint la demanda interna i 
afectant intensament a l’activitat econòmica i l’ocupació. Amb ella, es retiren de 
manera immediata 2.000 milions de potencial consum, en el cas de la pensions 
la pràctica totalitat es destina a aquest fi, i el mateix solament al llarg de 2013.  
Igualment, el Govern ha cedit a les exigències del nucli més conservador de la 
Unió Europea i dels mercats, l’activitat especulativa segueix provocant que 
l’economia, no es recuperi i que els treballadors / es, els pensionistes i jubilats 
segueixin perdent poder adquisitiu i uns drets socials que aconseguim durant 
molts anys de lluita. 
També el Govern canvia la Ley del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, 
per establir que durant els exercicis 2012, 2013 i 2014 no és aplicable el límit 



del 3 per 100 de la nòmina de pensions contributives i despeses de gestió del 
sistema, que poden ser disposats per atendre el pagament de les pensions. 
Durant aquests anys el límit serà el que determini i prevegi la Intervención 
General de la Seguridad Social. 
Una mesura que es fa sense explicació prèvia als grups parlamentaris que 
integren la Comissió de Seguiment i Avaluació del Pacto de Toledo ni a les 
organitzacions sindicals i empresarials, com hauria de passar. 
Per tot això, s’ha d’exigir que es mantingui l’esperit de consens del Pacte de 
Toledo, ja que les mesures del Govern perjudiquen les persones més febles i 
no es pren, ni una sola mesura que afecti els culpables de la crisi tan brutal que 
tenim ara i que no són precisament els treballadors / es, ni els pensionistes i 
jubilats. 
Hi ha una gran preocupació quan veiem l’impacte que la crisi està fent en la 
gent gran. El progressiu envelliment de la societat espanyola planteja un dels 
principals reptes socioeconòmics i polítics de l’Estat de Benestar, ja que dibuixa 
un escenari de noves necessitats socials a les quals hem de donar resposta 
per assegurar els drets democràtics de la ciutadania. 
L’augment de la proporció de persones grans en la societat implica enfortir els 
diferents pilars sobre els quals se sosté el dret a un envelliment digne i de 
qualitat: les pensions, la sanitat, l’atenció a la diversitat funcional o les mesures 
de serveis socials que aquest govern està retallant. 
Les principals polítiques públiques dutes a terme en els últims anys, a partir de 
la irrupció de la crisi, i els seus efectes en la vida de les persones de 65 i més 
anys, està sent demolidor, portant a un gran nombre de pensionistes i jubilats a 
la pobresa i l’exclusió social. 
Cal enfortir la solidaritat intergeneracional per assegurar la qualitat de vida de la 
nostra població major i posar fi a les injustes polítiques d’austeritat, com a via 
per a una sortida de la crisi de manera democràtica i sostenible econòmicament 
i socialment. 
El govern estatal ha de tenir en compte que els més de 8.800.000 pensionistes 
i jubilats espanyols, en la immensa majoria dels casos, tenen en les seves 
pensions la principal i / o única font d’ingressos, que a més serveix per al 
manteniment dels seus familiars en atur o en serioses dificultats econòmiques, 
pel que es fa necessari que recuperin l’IPC perdut injustament. 
 
Per tot això el Ple de l’Ajuntament ACORDA: 
 

1. L’Ajuntament de LLançà insta el Govern de l’Estat a retirar el Real 
Decreto Ley 28/2012, de 30 de novembre, de mesures de consolidació i 
garantia del sistema de la Seguretat Social, mantenint el poder adquisitiu 
de les pensions. 

2. Que el Govern de l’Estat espanyol procedeixi a abonar les quantitats 
deixades de percebre per aplicació de l’esmentada Llei. 

3. El present acord es remetrà al president del Govern de l’Estat espanyol, 
a tots els grups parlamentaris del Congrés de Diputats i a les 
associacions de Pensionistes i Jubilats del municipi. 

 



 
10.- Moció: A favor de la prevenció de residus, la reivindicació del sistema 
de devolució dipòsit i retorn (SDDR) i la reclamació a ECOEMBES d’un 
preu just per retribuir les recollides selectives que fem els ens locals. 
 
La Sra. Pujol, del grup municipal d’IC-V, llegeix la Moció. 
 
Fa ús de la paraula la Sra. Barris, del grup municipal PSC-PM, i diu que 
entenen que a ECOEMBES  no li és rendible l’actual model de reciclatge, al ser 
més costós i  volen reciclar menys, d’aquí la campanya “On vas envàs” per això 
demanen la rebaixa del 10%. Votaran a favor ja que per conveni estan obligats 
a reciclar-ho tot, és una empresa sense ànim de lucre i el que fan ara respon 
més a criteris comercials. 
El Sr. Cusí, del grup municipal ULL-AM, diu que s’abstindran, mentre no hi hagi 
el nou conveni, no estan d’acord amb les pràctiques que utilitza ECOEMBES 
per reciclar. 
El Sr. Ortiz de Zárate, del grup municipal BMC, expressa el vot favorable. 
El Sr. Mora, del grup municipal CiU, indica l’abstenció del grup. 
 
Amb cinc vots a favor, dels grups municipals PSC-PM, BMC i ICV; i vuit 
abstencions, dels grups CiU i ULL-AM, s’aprova la següent Moció: 
 
Aquest proper mes de maig, l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) i 
“Ecoembes”  haurien de signar un conveni que establiria durant 5 anys les 
condicions de valoració i retribució de recollides, transport, selecció i 
recuperació d’envasos i embalatges.   
Atès que a aquest conveni s’hi haurien d’adherir les entitats municipalistes FMC 
(Federació de Municipis de Catalunya), ACM (Associació Catalana de 
Municipis) i l’entitat AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona) i posteriorment els 
ens locals. Aquest conveni s’adjunta a l’autorització  que fa l’ARC perquè 
“Ecoembes” -Sistema Integrat de Gestió (SIG)- operi en el territori.   
Atès que la primera proposta presentada per part d’Ecoembes  disminueix, en 
termes generals, la retribució als ens  locals en aproximadament un 10 %  
respecte del darrer acord signat l’any 2009. 
Atès que la situació econòmica de molts  municipis és de  recursos escassos. 
S’afronten moltes dificultats, fins i tot,  per exercir les competències obligatòries 
–com la recollida i el tractament dels residus municipals- . En aquest context, 
entenem que no és el marc  idoni per disminuir la retribució per a la recollida, el 
transport i la selecció  dels envasos i els embalatges. 
Atès que la campanya entorn als residus, el reciclatge i la reutilització han 
d’orientar-se a la responsabilitat compartida, el foment d’una política adient 
sobre els residus i a la sensibilització ambiental i de consums. 
Atès que aquesta situació fa que  el món local, ara més que mai,  treballem de 
manera conjunta. Hem d’aprofundir  en les polítiques de prevenció en la 
generació de residus. Hem de demanar  suport per impulsar la prevenció i el 
reciclatge a l’ARC, ateses les seves competències i l’excel·lent equip 
professional de que disposa. 



Atès que ens correspon insistir en la necessitar d’implantar també en el model 
de recollida selectiva d’envasos  el SDDR (Sistema de Dipòsit Devolució i 
Retorn). L’Estatut de Catalunya ens dota de competències per fer possible la 
implantació d’aquest sistema a Catalunya.  En aquests sentit, l’’ARC pot 
promoure modificacions normatives . 
Atès que l’ARC pot impulsar l’Observatori d’Envasos i Embalatges, amb 
l’objectiu de recopilar, estudiar, contrastar i interpretar  les seves pròpies dades 
i aquelles que pot obtenir.  Necessitem, ara més que mai, la cooperació de  
l’ARC, per verificar la comptabilització de les dades de reciclatge i 
l’acompliment d’objectius assenyalats en la normativa vigent o nous objectius 
que es plantegin. 
Atès que cal que  l’ARC ens ofereixi  la seva cooperació  i  ens  faciliti les dades 
i els paràmetres que ens permetin establir d’una manera justa  la retribució de 
la feina que fem des dels ajuntaments en matèria de  recollida selectiva, 
transport i selecció d’envasos i embalatges.  
Atès que considerem just i necessari que l’ARC, comptant amb els ens locals,   
presenti  una alternativa al conveni proposat amb Ecoembes que serveixi per 
l’acompliment dels objectius de prevenció i  reciclatge, sense minorar els 
recursos de la retribució als ens locals.  
 
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament acorda:  
 
Primer.- Manifestar el nostre rebuig a la possible  rebaixa  a l’entorn d’un 10 %  
de les retribucions d’Ecoembes als ens locals  per a la recollida, transport i 
selecció d’envasos i d’embalatges.  
Segon.- Demanar a l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) que prorrogui  el 
conveni vigent amb Ecoembes, si cal 5 anys més, mentre dissenya amb la  
cooperació local un nou model de conveni. 
Tercer.- Demanar a la FMC, l’ACM i l’AMB que encapçalin la petició de la 
pròrroga de l’actual conveni vigent amb Ecoembes. La voluntat del món local és 
treballar junts amb l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) una proposta 
alternativa. 
Quart.- Demanar a l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) que faciliti les 
dades d’avaluació de compliment d’objectius del Programa de Gestió de 
Residus Municipals de Catalunya (PROGREMIC 2007-2012). 
Cinquè.- Demanar que en el nou Programa de Gestió de Residus Municipals 
de Catalunya (PROGREMIC 2013-2018) s’incorporin nous objectius de 
prevenció, tenint en compte un nou model de conveni amb els Sistemes 
Integrats de Gestió (SIG). 
Sisè.- Sol·licitar a la FMC, l’ACM i l’AMB que tinguin un paper actiu en la 
defensa dels interessos dels municipis i la ciutadania respecte a la cobertura de 
les despeses de les recollides subjectes al principi de la responsabilitat del 
productor. 
Setè.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a elaborar una llei que 
permeti implantar a Catalunya el Sistema de Dipòsit, Devolució i Retorn 
(SDDR),  així com en el disseny i anàlisi del cicle de vida dels envasos i en la 
prevenció del sobreenvasat. 



Vuitè.- Demanar a l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) que promogui 
l’Observatori d’envasos i embalatges, amb la participació activa de tots els 
implicats, per fomentar la prevenció i el reciclatge. 
Novè.- Demanar a l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) que cooperi amb 
el món local donant suport tècnic per elaborar i promoure els Plans locals de 
Prevenció en matèria de generació de residus. 
Desè.- Obrir la participació a experts, sectors implicats i entitats socials entorn 
el model i el debat, amb l’objectiu d’aconseguir una millora en la prevenció i en 
la generació de residus.  
Onzè.- Donar trasllat dels acords a l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), 
al Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a la 
Presidenta del Parlament de Catalunya i als grups parlamentaris, a la FMC, a 
l’ACM , als grups de l’AMB, a Ecoembes, Ecovidrio i a la Xarxa Retorna.  
 
 
11.- Moció : Davant  l’impagament de la despesa farmacèutica. 
 
La Sra. Barris, del grup municipal PSC-PM llegeix la Moció. 
 
Intervé el Sr. Cusí, del grup municipal ULL-AM, manifestant que el vot serà 
favorable, com diu el dictamen cal seure a taula, parlar amb les parts afectades 
i que se solucioni el problema dels farmacèutics, perquè al final és el ciutadà 
qui pateix. 
El Sr. Ortiz de Zárate, del grup municipal BMC, dient que votaran a favor. 
La Sra. Pujol, del grup municipal ICV, expressa el vot favorable. 
El Sr. Mora, del grup municipal CiU, indica el vot a favor. 
 
Per unanimitat s’aprova la següent Moció: 
 
L’acumulació de quatre mesos d’impagaments del Catsalut en les factures de 
medicaments, sumada a les successives retallades de preus i marges de 
benefici, ha deixat el sector de les oficines de farmàcia en una situació molt 
propera al col.lapse, amb conseqüències que poden arribar a ser molt greus: 
des del tancament definitiu de negocis fins al perill de desprovisió de la 
ciutadania. 
Els retards en els pagaments del Catsalut als farmacèutics no són un fet aïllat, 
sinó que se sumen als que pateix tot el sistema sanitari públic de Catalunya. La 
manca de criteri i prioritats ha creat un escenari on els cobraments semblen 
sotmesos al atzar (un mes no cobren els sociosanitaris, l'altre els hospitals, el 
següent les farmàcies...), que genera una gran incertesa i inquietud, i agreuja la 
dramàtica situació financera de gran part dels proveïdors. 
El sector de les farmàcies és una peça fonamental en l’accés dels usuaris als 
medicaments i una de les primeres línies assistencials del sistema sanitari, per 
la qual cosa els perjudicis que pugui patir poden afectar greument tot el 
sistema. Tampoc no podem oblidar que gran part dels farmacèutics són 
treballadors autònoms o petits empresaris que aquest problema col•loca a la 



vora del tancament en un entorn en el qual qualsevol lloc de treball és un bé de 
valor incalculable. 
Amb els impagaments reiterats el sistema sanitari públic es situa a la vora d’un 
precipici, i deixa a la seva sort els autònoms amb petits negocis que deia 
defensar. Estem davant d’un govern, sense solucions, sense prioritats clares, 
sense noves idees i sense força ni capacitat de diàleg davant el govern del PP 
a l’Estat, el qual està sotmetent Catalunya a una situació d’asfíxia econòmica i 
financera. 
És per això, que cal recuperar el consens perdut amb el sector mitjançant 
l’impuls de la Mesa del Medicament de Catalunya, òrgan constituït al 2009 amb 
tots els agents relacionats amb el sector del medicament a Catalunya: la 
indústria, la distribució, les oficines de farmàcia, els consells de col•legis 
professionals, les patronals del sector, els fòrums de pacients, els experts de 
diverses institucions, i el Departament de Salut, que faciliti trobar camins per a 
superar aquesta situació.  
Cal garantir que els ciutadans no es veuran privats dels medicaments que els 
són necessaris per la cura de la seva salut, sense fer-los patir més 
repercussions en la seva malmesa economia. 
 
El Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Instar el Govern de la Generalitat a la convocatòria immediata 
d’aquesta mesa per arribar al més aviat possible a una proposta consensuada 
d’estructura de finançament del sistema, que fixi les prioritats i distribueixi els 
recursos de manera equilibrada entre tots els actors implicats. 
Segon.  Alhora demanar al Govern de l'Estat amb càrrec al FLA, Fons de 
Liquiditat autonòmica, una partida finalista suficient per a fer front amb caràcter 
immediat els pagaments pendents. 
Tercer. Traslladar aquests acords al Conseller de Salut de la Generalitat de 
Catalunya, als Grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la FMC i 
l’ACM, a les entitats socials i ONG del municipi i als mitjans de comunicació 
locals. 
 
 
12.- Moció: demanant la retirada d’honors al Rei i a tots els membres de la 
casa reial espanyola. 
 
El Sr. Cusí, del grup municipal ULL-AM, llegeix la Moció següent: 
 
“Motivació 
 
Atès que Juan Carlos de Borbón, actual rei d’Espanya, no ostenta aquest títol -
que pretén el nostre vassallatge- com a resultat d’un procés democràtic sinó 
just al contrari, com a conseqüència de l’herència dictada pel seu antecessor 
Francisco Franco. 



Atès que el seu regnat entronca directament amb el del seu avantpassat Felip 
V de Borbó, responsable de la pèrdua de llibertats nacionals que encara a 
hores d’ara els Països Catalans no han recuperat. 
Atès que, lluny d’encapçalar un procés democràtic per a rescabalar els greuges 
i els crims comesos per la dictadura feixista del seu mentor, el regnat de Juan 
Carlos de Borbón s’ha caracteritzat per l’absolució política i penal dels criminals 
franquistes. 
Atès que la seva pretesa legitimitat s’ha basat en l’avortament d’un cop d’estat, 
envers el qual ell mateix ha mostrat simpaties, i que no es pot descartar la seva 
implicació directa en l'organització del mateix cop d’estat. 
Atès que el seu comportament personal s’ha vist marcat per tota mena 
d’escàndols i delictes que arriben al punt culminant de l’afer de Bostwana de 
l’abril passat. 
 
Per tot això, es proposa al Ple Municipal de Llançà l’adopció dels següents 
ACORDS: 
 

1. Declarar persona non grata Juan Carlos de Borbón i a tota la Casa Real 
Espanyola al municipi de Llançà. 

2. Instar a la resta de municipis de l’Alt Empordà a revocar qualsevol acord 
de ple que doni algun tipus de reconeixement o honors a la Casa Real 
Espanyola o als seus membres, com també a Francisco Franco. 

3. Reprovar qualsevol règim autoritari o monàrquic arreu del país. Declarar 
que com a societat democràtica que volem ser, necessitem un sistema 
polític on totes les persones siguin iguals en drets i deures i sense 
privilegis. Un Estat Català basat en la igualtat, la fraternitat i la llibertat. 

4. Trametre aquest acord a la casa reial per al seu coneixement.” 
 

Fa ús de la paraula el Sr. Ortiz de Zárate, del grup municipal BMC, dient que 
voten a favor. 
La Sra. Pujol, del grup municipal ICV, manifesta votaran a favor tot i que  la 
Moció, en aquest moment en què es debat si monarquia o república, d’un 
temps ençà el que ha afectat al Rei i família no els és grat. 
El Sr. Guisset, del grup municipal PSC-PM, diu que en coherència amb el que 
fa a assumptes d’interès supramunicipal s’abstindran, qüestions com aquestes 
de la casa reial serien més  que reprobables, i forma part de l’opinió pública i 
pel que tots som igual, evidentment és així, ho diu la Constitució i la imputació 
de l’Infanta està en mans del poder judicial. Són qüestions d’àmbit 
supramunicipal i afecta l’estat constitucional. 
El Sr. Mora, del grup municipal de CiU, manifesta el vot en contra. 
 
L’Alcalde conclou que, en aquest punt i el següent, ja avança que el seu grup 
votarà en contra, entenen que declarar una persona non grata hauria de ser-ho 
per a tot el poble, la gent haura de sentir-se partíceps del “non grat”, una 
decisió presa per l’Ajuntament en Ple no sap si tothom ho recolzaria, entenen 
que si existissins raons molt més profundes que no pas les que recullen les 
Mocions consideren que no els pertoca prendre decisions. 



 
Sotmès el dictamen a votació, amb tres vots a favor, dels grups municipals 
d’ULL-AM, BMC i IC-V; set vots en contra, del grup municipal de CiU; i tres 
abstencions, del grup municipal PSC-PM, no prospera la Moció. 
 
 
 
13.- Moció: per declarar la Sra. Maria de los Llanos de Luna persona non 
grata. 
 
El Sr. Cusí, del grup municipal ULL-AM, llegeix la Moció següent: 
 
“Motivació 
 
Atès que la delegada de l'Estat a Catalunya, María de los Llanos de Luna actua 
com la "virreina d'una colònia".  
Atès que manté una posició "hostil" cap al poble de Llançà al presentar recurs a 
l’acord de Ple d’aquest ajuntament per haver-se declarat territori català lliure i 
sobirà. 
Atès que delegada de l'Estat a Catalunya María de los Llanos de Luna a 
mantingut i manté una actitud "hostil" cap al consistori, i també per haver 
"menyspreat de manera reiterada" els catalans. 
Atès que "el moment històric" que viu el poble català deixa de manifest la 
inutilitat del seu càrrec. 
Atès que la decisió que va prendre la setmana passada el Parlament, que va 
demanar a l'executiu espanyol que destituís Llanos de Luna del seu càrrec. 
 
Per tot això, es proposa al Ple Municipal de Llançà l’adopció dels següents 
ACORDS: 
 

1. Declarar persona non grata la delegada de l'Estat a Catalunya, Maria de 
los Llanos de Luna al municipi de Llançà. 

2. Instar a la resta d’institucions catalanes; municipis, Consells Comarcals, 
Diputacions i la Generalitat de Catalunya a declarar persona non grata la 
Sra. Maria de los Llanos de Luna i demanar la seva destitució del càrrec.  

3. Fer arribar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya i a la 
delegació del  Govern espanyol a Catalunya. “ 
 

Intervé el Sr. Ortiz de Zárate, del grup municipal BMC, manifestant que voten a 
favor. 
La Sra. Pujol, del grup municipal ICV, diu que voten a favor, que el Parlament 
de Catalunya fa dies va demanar a l’executiu espanyol que destituís la Sra. 
Llanos del seu càrrec per tant, és persona non grata per al seu grup municipal, 
en català, no els agrada. 
El Sr. Guisset, del grup municipal PSC-PM, diu que en coherència amb el que 
ha dit abans s’abstindran;  no obstant això arran de la intervenció del Sr. 
Alcalde, en el seu discurs ha dit el mateix que el grup socialista va dir quan 



Llançà es va declarar territori independent o moralment exclòs de la 
Constitució,  llàstima que no ho digués també aleshores, hauria de ser una 
manifestació íntegra de la població de Llançà, la última paraula hauria de ser la 
ciutadania que ho manifestés, per exemple amb referèndums, i no pas els 
polítics. 
El Sr. Mora, del grup municipal de CiU, expressa el vot en contra. 
 
Sotmesa la proposta a votació, amb tres vots a favor, dels grups municipals 
d’ULL-AM, BMC i IC-V; set vots en contra, del grup municipal de CiU; i tres 
abstencions, del grup municipal PSC-PM, no prospera la Moció. 
 
 
14.- Moció: per un país lliure de retallades. 
 
El Sr. Cusí, del grup municipal ULL-AM, llegeix la Moció. 
 
Fa ús de la paraula el Sr. Ortiz de Zárate, del grup municipal BMC, indicant que 
voten a favor. 
La Sra. Pujol, del grup municipal ICV, manifesta que voten a favor, que estem 
en un moment que minva el sistema ànimic  de la gent, amb tanta retallada, 
una de les alternatives és què cal fer per al poble de benestar que volem ; ha 
der ser social i ecològica per una fiscalitat  justa i ecològica garantia de 
benestar i sostenibilitat, noves polítiques per garantir els mateixos drets  
fonamentals i el benestar, públic i col.lectiu pensar en la transversalitat i 
bidireccionaliat dels drets. Com cal fer-ho? Part de l’alternativa ja és al carrer, 
plataformes i mobilitzacions contra les retallades, l’impuls polític de l’alternativa, 
protesta, proposta i alternativa de govern. Un discurs per a Catalunya, l’Estat i 
Europa. Voten a favor d’un país sense retllades i aleshores treballar amb això. 
 
El Sr. Guisset, del grup municipal PSC-PM, manifesta que no estant del tot 
conforme amb la part expositiva entenen que el drama social i econòmic, el viu 
Catalunya i la resta de l’Estat, sí estan d’acord amb la part dispositiva i voten a 
favor. 
 
El Sr. Mora, del grup municipal de CiU, indica el vot a favor. 
 
Per unanimitat s’aprova: 
 
La crisi que patim des de fa 4 anys ha evidenciat amb cruesa les nostres 
limitacions com a país al no poder disposar ni dels impostos, ni dels recursos i 
les eines necessàries per fer polítiques decidides i eficients per lluitar contra 
l’atur i la crisi, i atendre les necessitats bàsiques de l’estat del benestar dels 
ciutadans de Catalunya. 
Cada dia que passa els catalans vivim pitjor i, sobretot, molt pitjor del que el 
nostre esforç i el nostre treball ens permetria. Com a conseqüència la societat 
catalana, el nostre teixit productiu, els emprenedors i les classes treballadores 
veuen minvades les seves oportunitats i, en molts casos, la seva supervivència. 



Les finances de la Generalitat es troben al llindar del col·lapse fruït de l’asfíxia 
financera de l’Estat, que és qui ingressa el 95% dels impostos dels catalans, i 
només proveeix la liquiditat en comptagotes, que amenaça la tresoreria de les 
arques públiques catalanes, i posa en perill les prestacions més elementals de 
l’estat del benestar. 
L’asfíxia econòmica de l’Estat a Catalunya s’evidencia a partir del fet que amb 
els impostos que paguem els catalans en IRPF, Societats i IVA generem un 
total de 32.000 M d’€ any, mentre tan sols podem disposar d’una tresoreria que 
arriba als 18.000 M d’€. 
Els diners que ens envia l’Estat no permeten avui afrontar tots els pagaments 
necessaris en forma de nòmines als treballadors públics, proveïdors, 
transferències corrents, inversions i concerts educatius i sanitaris, dels quals en 
depèn el funcionament de les nostres escoles, hospitals, farmàcies, entitats del 
tercer sector, i tantes empreses i serveis que atenen els ciutadans en nom de la 
Generalitat.. 
Catalunya no és sobirana ja que l’Estat espanyol és el responsable de fixar el 
sostre de dèficit del pressupost de la Generalitat, és a dir, de l’escreix que 
podem gastar en relació als ingressos que disposem. Uns ingressos que són 
els impostos que cobra l’Estat i dels quals només n’arriba un 60%.  
Mentre l’Estat espanyol incompleix els seus objectius de dèficit i alhora es 
beneficia de la flexibilització que li atorga Brussel·les, amenaça a Catalunya 
que si no compleix el seu objectiu no rebrà diners. Així, per al 2013 l’Estat ha 
imposat a la Generalitat un sostre de dèficit del 0,7% del PIB català, que 
equival a una transferència de 1.400M d’euros addicionals. Una quantitat 
insuficient que depèn d’una decisió política de l’Estat, totalment arbitrària en 
relació al volum de despesa i de deute que ha d’assumir la Generalitat per 
cobrir les necessitats de la gent. 
Una distribució interna més justa dels sostres de dèficit que estableix Europa 
als Estats membres,  hauria de suposar per Catalunya un percentatge mínim 
equivalent al 36% de l’objectiu fixat per a l’Estat espanyol. Així, el sostre de 
dèficit podria ser del 2,2% si l’objectiu fos del 6,3%, tal i com apunten les 
actuals perspectives de relaxament del dèficit per part de la CE. Tal sostre 
permetria ampliar el pressupost de la Generalitat en 3.000M d’euros, reduint 
fortament les retallades a la mínima expressió. 
Per tant, per quadrar els comptes públics en el 2013, Madrid resta impassible 
davant el drama social que vivim els catalans i obliga a la Generalitat a retallar 
el pressupost en 4.500M d’€. Una retallada de 4.500M és una quantitat que 
supera la suma de les retallades que va fer la Generalitat el 2011 i el 2012, de 
4.000 M d’euros, i que reduiria un 14,5% el pressupost del sector públic català. 
És una magnitud que supera les retallades que Àngela Merkel ha imposat a 
Grècia el 2013 equivalents a un 11,7% del pressupost grec. Per què ni que 
tanquéssim les 3 principals universitats catalanes, els 6 hospitals més grans, 
TV3 i Catalunya Ràdio, els cossos de Bombers i Mossos d’Esquadra, encara 
faltarien 1.000M per retallar. 
Tant és així que el Conseller Mas Colell ha afirmat que amb un 0,7% de dèficit 
(1.400M addicionals) és monstruós i literalment impossible elaborar uns 



pressupostos sense afectar les polítiques públiques fonamentals, perquè els 
catalans ja hem retallat per damunt les nostres possibilitats.  
Davant l’intent de proposar com alternativa a les retallades nous impostos 
progressius dins un sistema de fiscalitat més justa que defensaven totes les 
forces polítiques d’esquerres en les passades eleccions, l’Estat espanyol ha 
suspès l’impost als bancs aprovat pel Govern català, que hauria pogut disminuir 
les retallades en 500M d’€. 
Davant el nou consens a Europa de que les polítiques d’austeritat per sí soles 
han arribat al seu límit, i amb l’evidència que no han solucionat el problema 
dels dèficits, el passat dimecres 16 de gener, el ple de l’Eurocambra va aprovar 
l’Informe Pallone, sobre les Finances públiques en la Unió Econòmica i 
Monetaria 2011-2013, amb un ampli suport dels grups populars, socialistes, 
liberals i verds. Tal informe insta, en el seu epígraf 28 i en referència a l’Estat 
espanyol, que “els esforços de consolidació fiscal es reparteixin de forma justa 
entre les diferents administracions tenint en compte els serveis que presten”. 
Així, l’informe reconeix que quan una regió europea que no té sobirania fiscal, 
exerceix les competències pròpies de l’estat del benestar (salut, educació i 
serveis socials), és més difícil que pugui sanejar els seus comptes ajustant la 
despesa als ingressos disponibles en un context de crisi. 
Igualment, l’epígraf núm.30 del mateix informe Pallone demana als Estats “que 
prioritzin mesures d’ajust dirigides a la reducció de la despesa militar i a la 
compra de nou armament”. Cal recordar que l’Estat dedica 47M d’€ diaris en 
despesa militar, de forma que en tant sols 10 dies generaria un estalvi superior 
a la retallada de la paga extra als treballadors públics catalans. 
En aquest sentit, els treballadors públics catalans són un dels col·lectius que 
més ha patit els ajustos salarials (un 16% en 3 anys), en un context de 
destrucció d’ocupació que situa la taxa d’atur a Catalunya en el 24% de la 
població activa. 
Per tots els motius exposats anteriorment, i amb la voluntat de fer reversibles 
les retallades anunciades per la Generalitat, i amb l’objectiu de garantir la 
tresoreria suficient per afrontar els pagaments, el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer.- Atès que Catalunya no té veu pròpia a Europa, sol·licitar del govern 
espanyol que en el proper Consell Europeu defensi una reorientació de la 
política econòmica europea que aturi les polítiques d’austeritat, de forma que 
permeti compatibilitzar el necessari control de les finances públiques amb 
polítiques actives de creació d’ocupació i d’estímul al creixement econòmic. 
Segon.- Exigir una revisió a l’alça de l’objectiu de dèficit per al 2013 imposat a 
Catalunya  des del 0,7% fins a representar com a mínim una xifra equivalent al 
35% de l’objectiu fixat a l’Estat espanyol, de forma que Catalunya pugui 
disposar de 3.000 M addicionals si és del 2,2%. 
Tercer.- Exigir el pagament del deute del Govern Espanyol, a través del 
Govern i Parlament Català, del 1.689 M en concepte de deutes en virtut de la 
disposició addicional 3a de l’Estatut corresponent als anys 2008, 2009 i 2010; 
així com dels 1.450 M del Fons de competitivitat que pertoquen a Catalunya en 
compliment del model de finançament autonòmic vigent. 



Quart.- Restituir les retallades a la funció pública corresponents a una paga 
extra de 2013, de forma automàtica, una vegada s’estableixi la revisió a l’alça 
de l‘objectiu de dèficit per Catalunya fins a un mínim de l‘1,7%, o es liquidin els 
deutes pendents de la Disposició addicional 3a i del Fons de Competitivitat 
referits en el punt anterior. 
Cinquè.- Informar al municipi i ciutadania de Llançà a través del màxim de 
mitjans possibles del que suposaria el retorn d’una quarta part de l’espoli fiscal 
de l’Estat Espanyol en relació amb les retallades. 
Sisè.- L’Ajuntament de Llançà es posiciona en contra de les retallades 
imposades per l’Estat espanyol i fa costat a les entitats, plataformes, 
moviments socials, comitès d’empresa, hospitals i escoles del nostre municipi 
que estan lluitant i mobilitzant-se en contra d’aquestes retallades. Així mateix 
als hi farà arribar per escrit aquest acord i posicionament. 
Setè.- Fer arribar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, als 
grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i al Govern espanyol. 
 
 
15.- Moció: en favor de la transparència a les administracions públiques. 
 
El Sr. Cusí, del grup municipal ULL-AM, llegeix la Moció. 
 
Fa ús de la paraula el Sr. Ortiz de Zárate, del grup municipal BMC, dient que 
voten a favor. 
La Sra. Pujol, del grup municipal ICV, expressa el vot favorable, que la Llei de 
transparència està encallada en el Parlament, és una llàstima, espera que es 
pugui aplicar la Llei amb contundència.  
El Sr. Guisset, del grup municipal PSC-PM, manifesta que tal i com està 
formulada i el que s’hi planteja, voten a favor, tot i que hi ha qüestions que cal 
parlar-ne molt, s’han de debatre, com l’ús de les targetes i coses en que tota 
connotació, és obvi que les contractacions no poden ser delicitives  per això hi 
ha el Codi Penal. 
El Sr. Mora, del grup municipal de CiU, indica el vot favorable. 
 
Per unanimitat s’aprova: 
 
El nostre país viu immers en una greu crisi econòmica, social i també en una 
crisi de valors que fan necessari un procés de regeneració de models de les 
administracions públiques. Els greus casos de corrupció fan que el conjunt de 
la ciutadania acabi posant a tothom en el mateix sac, i l’existència d’alguns 
casos de corrupció – també en l’àmbit local – provoca la sensació que tota 
l’administració en el seu conjunt estigui immersa en una corrupció sistèmica. 
Cal acabar amb aquesta sensació, ja que si volem construir un país nou vol dir 
també construir una societat on certes conductes estiguin eradicades i mereixin 
un rebuig social, no pel conjunt de la gent que honradament gestiona 
l’administració pública, sinó per aquells que aprofitant la seva condició de 
càrrec electe en fan un mal ús. 



L’administració local, com administració més propera a la ciutadania, i on 
aproximadament 9.000 persones a Catalunya hi dediquen moltes hores de 
manera desinteressada pot ser un punt on arranqui aquesta transformació 
política que ens cal. Segurament els ajuntaments no disposen de les eines 
legals necessàries però tanmateix poden convertir-se en motors dinamitzadors 
d’aquestes canvis, d’una banda reclamant als poders legislatius l’aprovació de 
noves normes o el compliment de les existents, i per l’altra aplicant canvis en el 
funcionament diari que permetin introduir mecanismes de major proximitat i 
transparència. 
Per tot l’anteriorment exposat el ple de l’ajuntament de Llançà acorda: 
 
Primer. Instar al Parlament espanyol a aprovar la Llei de Transparència i del 
dret al lliure accés a la informació pública, que obligui a tots els poders públics 
a ser ràpids i eficaços en la facilitació d’informació a la ciutadania.  
Segon.- Instar a la regulació d’un salari màxim per a l’exercici de servei públic, 
la no acumulació de sous en l’exercici de càrrecs públics i la limitació de les 
retribucions de càrrecs d’empreses privades que reben fons públics. 
Tercer.- Impulsar un Codi Ètic i d’Austeritat que catalogui i reglamenti l’ús dels 
espais i mitjans públics, incloent-hi vehicles oficials, els regals i convits 
institucionals; que suprimeixi les targetes de crèdit de què gaudeixen alguns 
càrrecs institucionals; i estableixi mesures que fiscalitzin l’oportunitat i les 
despeses dels viatges oficials.  
Quart.- Manifestar la voluntat d’establir pressupostos participatius en l’àmbit 
local on el ciutadà pugui actuar com a agent decisori sobre l’ús i destinacions 
de determinats projectes, destinant una part del pressupost municipal a 
fomentar els pressupostos participatius.  
Cinquè.- Impulsar els Pactes d’Integritat com a eina per ajudar els governs, les 
empreses i la societat civil a lluitar contra la corrupció en l’àmbit de la 
contractació pública. Aquests Pactes inclouran el compromís de les parts 
contractants i contractades a no pagar, oferir, exigir o acceptar suborns així 
com l’obligació a revelar totes les comissions i despeses similars pagats pels 
licitadors en relació amb el contracte.  
Sisè.- Fer arribar aquest acord a la Presidència del Parlament de Catalunya, 
del Congrés de Diputats i Senat, i a tots els partits polítics amb representació a 
les cambres catalana i espanyoles.  
 
 
16.- Moció: sobre l’exercici de la sobirania fiscal a l’Ajuntament de Llançà. 
 
L’Alcalde manifesta que aquest punt, com el 20 de l’Ordre del dia presentada 
pel BMC,   es deixaria sobre la taula per la prevenció dels grups municipals 
d’ULL-AM, BMC i CIU, que durant aquest dos mesos tenir més informació 
sobre la capacitat legal de les finances i els tributs acabin dipositant-se a 
l’Agència Catalana de Tributs i no a l’Agència Tributària, com fins ara. Com que 
és un tema prou important per al poble, s’estudiarà i, si escau, en el proper Ple 
es presentaria conjuntament, si els informes són favorables. 
 



 
17.- Moció: contra la corrupció, per la transparència i la regeneració 
política. 
 
El Sr. Cusí, del grup municipal ULL-AM, llegeix la Moció. 
 
Fa ús de la paraula el Sr. Ortiz de Zárate, del grup municipal BMC, indicant  el 
vot favorable. 
La Sra. Pujol, del grup municipal ICV, diu que una vegada més repetix que cal 
accelerar la Llei de transparència que semblava que el President va reunir els 
màxims poders de Catalunyai la Llei no avança, un cop s’aprovi la Llei s’apliqui; 
conclou que voten a favor,. 
El Sr. Guisset, del grup municipal PSC-PM,  indica el  vot a favor. 
El Sr. Mora, del grup municipal de CiU, expressa que voten a favor. 
 
Per unanimitat s’aprova: 
 
Estem vivint uns moments de crisi econòmica que està fent estralls en la vida 
de moltes persones i també en l'Estat del Benestar i a això s'hi afegeix un 
degoteig constant de casos de corrupció política comprovada i casos de 
presumpte corrupció política com el cas Pallerols, el cas Palau, el cas Pretoria, 
el cas Mercuri o el cas Bárcenas. 
Tots aquests casos no fan més que augmentar el descrèdit de la ciutadania cap 
a la política, malgrat que en la política hi hagi una majoria de persones que s’hi 
dediquen per vocació, treballant pel bé de tota la ciutadania. No tots els partits 
ni tots els polítics som iguals i hem de fer tot el possible i més per tornar el 
crèdit que la democràcia i la nostra societat es mereix.  
El baròmetre de la corrupció fet públic el passat mes de desembre per l'Oficina 
Antifrau de Catalunya conclou que 9 de cada 10 ciutadans i ciutadanes de 
Catalunya consideren que la corrupció es un problema molt greu i que està 
molt o bastant estesa entre els partits polítics i 6 de cada 10 persones 
enquestades estan convençudes que les accions delictives han anat en 
augment en els últims anys. Aquest mateix baròmetre informa que el 79,3 per 
cent de la ciutadania qualifica de poc o gens honestos als representants 
públics, el 83,9 per cent tenen la percepció que els partits polítics tenen poc o 
cap interès en lluitar contra la corrupció i el 88,9 per cent creu que tots els 
partits polítics tenen un finançament irregular. 
Durant molts anys diferents formacions polítiques han intentat proposar 
mesures i organisme de control per a evitar la mala praxi en  la política i 
eradicar-la. Malauradament això no ha estat suficient. 
El dany s’ha produït i s’està produint a nivell global, tacant totes les institucions 
i totes les persones, fins i tot aquella immensa majoria d’alcaldes, regidors o 
parlamentaris que sempre han actuat amb correcció , transparència i dignitat i 
han traslladat aquesta manera de ser a les institucions públiques a les quals es 
dediquen. 



El llast que suposa la mala imatge de la corrupció cau sobre les institucions i 
les persones que sempre han estat honestes en la cosa pública i aquesta és 
una injustícia que hem de resoldre i eradicar. 
Val retornar el prestigi a les institucions públiques i a les persones que s’hi 
dediquen.  
Per tots aquests motius, el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer.- .- Reivindiquem l’honestedat que desenvolupem els càrrecs electes 
locals en les nostres funcions públiques i demanem que aquesta arribi a tota la 
població. 
Segon .- Rebutgem les males praxis en la cosa pública, exigim fórmules de 
transparència i posar en marxa totes les actuacions que calguin per a retornar 
la bona imatge de les institucions davant la ciutadania. 
Tercer.- Exigim a tots els partits polítics de les institucions d’àmbit superior al 
municipal que es posin d’acord en proposar i aprovar amb la major urgència, 
tots els mecanismes legals que siguin necessaris per a evitar la corrupció en 
les institucions, impulsar la seva transparència i regenerar la imatge i la 
condició de la cosa pública. 
Quart.- Donar trasllat d’aquest acord a totes les forces polítiques representades 
al Parlament de Catalunya i a les Corts espanyoles. 
 
 
18.- Moció: en defensa de l’autonomia local i del règim competencial local 
de la Generalitat de Catalunya. 
 
El Sr. Cusí, del grup municipal ULL-AM, llegeix la Moció. 
 
Intervé el Sr. Ortiz de Zárate, del grup municipal BMC, manifestant que voten a 
favor. 
La Sra. Pujol, del grup municipal ICV, diu que sembla que el Parlament 
aprovarà la Llei de governs locals. Votaran a favor,  
El Sr. Guisset, del grup municipal PSC-PM, indica que  voten a favor tenint en 
compte que a part de la Llei que es tramita, aquesta protecció de l’àmbit local 
també ha de venir tutelada pel Tribunal constucional. La Constitució estableix 
l’autonomia de l’administració local, i seria una ingerència per part del Govern 
central. Estan d’acord amb la Moció de garantir l’autonomia municipal  com a 
administració pública més propera al ciutadà. 
El Sr. Mora, del grup municipal de CiU, expressa el vot favorable. 
 
Per unanimitat s’aprova: 
 
Després de la celebració del Consell de Ministres del divendres 15 de febrer 
d’enguany, el ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, Cristóbal 
Montoro, va anunciar les principals característiques de la reforma de 
l’administració local que el govern de l’Estat pretén impulsar properament.  
Sota la justificació de racionalitzar l’administració, i pels principis d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, va anunciar tot un seguit de mesures, 



pendents de veure’s concretades i articulades en un futur projecte de llei, que 
indubtablement tenen un marcat caràcter centralista i uniformador. El govern 
espanyol pretén impulsar una reforma del règim local que ignora les 
competències exclusives que té assumides la Generalitat de Catalunya en 
règim local, tal i com s’estableix a l’article 160.1 de l’Estatut d’Autonomia. I això 
és inadmissible. No acceptem un nou atac a l’autonomia catalana i municipal 
encobert amb arguments econòmics i d’eficiència financera.    
La necessitat de disposar d’una llei catalana que aglutini la normativa bàsica 
sobre l’administració i els governs locals catalans, garantint totes les seves 
singularitats, és inajornable. Aquesta ha de ser, i serà, una eina que donarà 
garanties a la prestació dels serveis que els ajuntaments, i el conjunt 
d’institucions locals catalanes, oferiran a la ciutadania de Catalunya. 
Necessitem, i volem, una eina pròpia que compti amb el consens del món local 
i que respongui als models d’organització de l’administració del segle XXI. Per 
això cal que amb la màxima celeritat possible el Parlament de Catalunya aprovi 
la Llei de Governs Locals.  
Amb la voluntat de preservar les competències en règim local i l’autonomia 
local des del propi municipalisme, i amb la intenció de sensibilitzar la ciutadania 
de Llançà d’aquesta necessitat, el Ple municipal acorda: 
 
Primer.- Instar la Generalitat de Catalunya a defensar fermament les 
competències exclusives que té Catalunya en règim local i expressar el suport 
explícit de l’Ajuntament de Llançà a aquesta defensa.   
Segon.- Sol·licitar a les forces polítiques catalanes amb representació al 
Congrés de Diputats i Senat que davant la possibilitat que s’hagin de 
pronunciar envers una possible reforma del règim local impulsada pel govern 
espanyol, defensin l’autonomia i les competències exclusives en règim local 
que té assumides la Generalitat de Catalunya.    
Tercer.- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a presentar en breu 
una proposta de Llei de Governs Locals per tal de ser discutida i aprovada en el 
Parlament de Catalunya en el termini de temps més curt possible.    
Quart.- Manifestar el convenciment que aquesta reforma de l’administració 
local que pretén impulsar el govern del PP només respon a criteris 
recentralitzadors i obvia les realitats diverses i plurals que conviuen avui a 
l’estat espanyol.  
Cinquè.- Fer arribar aquest acord a la presidència de la Generalitat de 
Catalunya i del Parlament de Catalunya, a les presidències del Congrés de 
Diputats i Senat i a tots els partits amb representació a les cambres legislatives 
esmentades.  
 
 
19.- Moció: per a les bones pràctiques de la comunicació pública local. 
 
El Sr. Cusí, del grup municipal ULL-AM, llegeix la Moció. 
 
Intervé el Sr. Ortiz de Zárate, del grup municipal BMC, indicant el vot a favor. 



La Sra. Pujol, del grup municipal ICV, expressa el vot favorable, que ha accedit 
al web i dels apartats no es compleixen gaire per part de l’Ajuntament, aquest 
25% caldria que es complís més. 
El Sr. Guisset, del grup municipal PSC-PM, diu que voten a favor. 
El Sr. Mora, del grup municipal de CiU, indica el vot a favor. 
 
Per unanimitat s’aprova: 
 
Han passat 8 anys des que el Laboratori de Comunicació Pública de la 
Universitat Autònoma de Barcelona va publicar el Decàleg de Bones Pràctiques 
de la Comunicació Local Pública (http://www.labcompublica.info/decaleg.htm).  
En aquest temps, els representants municipals s’han renovat en dues ocasions; 
aquest Decàleg ha estat assumit per acord d’alguns Plens Municipals, i alguns 
representants polítics i periodistes n’han reclamat la seva aplicació. 
L’article 139 de la Llei de règim local defineix les funcions de les publicacions 
municipals de la manera següent:  
Les corporacions locals han de facilitar la informació més àmplia sobre la seva 
activitat i la participació de tots els ciutadans en la vida social. Les formes, els 
mitjans i els procediments de participació que les corporacions estableixin en 
l’exercici de la seva potestat d’autoorganització no poden en cap cas disminuir 
les facultats de decisió que corresponen als òrgans representatius.  
Aquest mandat legal requereix que els mitjans de comunicació locals de 
titularitat pública –premsa escrita, ràdio, televisió, webs municipals i 
ciutadanes– respectin els principis següents:  
1- Han d’actuar com a elements cohesionadors del municipi 
2- Han d’informar d’una manera veraç, plural i transparent 
3- Han de ser un referent informatiu per a la ciutadania 
4- Han de fomentar el debat públic per a la participació democràtica 
5- Han de promoure les activitats de la societat civil i l’associacionisme 
6- Han d’evitar el partidisme i la manca de professionalitat 
7- Han de despertar l’interès de la ciutadania 
8- Han d’estar dotats dels recursos humans i tècnics necessaris 
9- Han de funcionar a través d’òrgans de gestió participatius 
10- S’han de gestionar ajustant-se a les possibilitats econòmiques de cada 
municipi 
La població de Llançà és una de les que pitjor avaluació obté quant a les 
mesures de bones pràctiques que marca el Laboratori 
(http://www.infoparticipa.cat/bones-practiques/estudi.html#).  
Per tots els motius exposats envers al decàleg de bones practiques i 
principalment per que la població de Llançà incompleix aquest en el 76% del 
que requereix, el Ple de l’Ajuntament acorda:: 
 
Primer. Instem a l’ajuntament de Llançà a complir el Decàleg de Bones 
Pràctiques de la comunicació pública local. 
Segon.  Fer arribar aquest acord a la Generalitat de Catalunya, a la Facultat de 
Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona 



(Departament de Periodisme i Ciències de la Comunicació) i al Síndic de 
Greuges de Catalunya.  
 
 
20.- Moció: sobre l’exercici de la sobirania fiscal a l’Ajuntament de Llançà. 
 
L’Assumpte queda sobre la taula d’acord amb el que s’ha explicat en el punt 16 
de l’Ordre del dia. 
 
 
21.- Assumptes urgents 
 
No se’n presenten. 
 
22.- Precs i preguntes 
 
Precs i preguntes del Grup Unió Llançanenca - AM (ERC) al Ple de 
l’ajuntament de  
• A quina quantitat ascendeix la relació de factures pendents de pagament 
que té l’ajuntament amb els seus proveïdors, si existeixen? 
L’Alcalde respon que a dia d’avui només es deuen les factures per import total 
de 226.000 € aproximadament, es paga els proveïdors a 40 dies. 
 
• El passat ple de data 06 de juny de 2012 es va aprovar per unanimitat la 
moció per a dedicar un carrer, plaça o passeig al President Lluís Companys i 
Jover. Ha acordat aquest ajuntament quin indret serà dedicat al President 
Companys? 
L’Alcalde contesta que encara no, perquè entenen que ha de ser un lloc 
emblemàtic, s’està estudiant i valorar bé. 
 
• Un cop presentada la proposta per habilitar una platja per a gossos i 
havent rebut per resposta que fos el grup d’ULL-AM qui “proposés quina platja 
hauria de ser”, els fem el següent prec: 
Preguem que l’ajuntament de Llançà creï una enquesta virtual al seu lloc web, 
on qualsevol ciutadà pugui votar quina platja cediria per a l’ús de persones 
acompanyades amb les seves mascotes.  
L’Alcalde indica que com que és una iniciativa novedosa es farà, el Regidor de 
l’Àrea de Noves Tecnologies s’encarregarà que es publiqui al web. 
 
• Un cop entregat “l’esborrany” del nou ROM i obert el període per a 
presentar al·legacions sobre aquest, preguem: 
Es creï comissió de treball amb els portaveus de tots els grups polítics abans 
de l’aprovació inicial del ROM. 
L’Alcalde manifesta ja va explicar que era la voluntat de l’equip de govern  i 
s’hauran de trobar tots els grups un cop es facin les aportacions, ell voldria el 
vot unànim. 
 



• Tenint en consideració que quan els regidors membres de l’oposició 
reben la documentació referent a les comissions informatives i als plens 
aquesta no va acompanyada de tota l’informació necessària, preguem: 
Que a partir de la propera comissió informativa, es faci arribar tota la 
documentació possible referent a tots els punts de l’ordre del dia els quals 
necessitin ser consultats per al seu tractament posterior.  
L’Alcalde indica que ja ho ha explicat diverses vegades, que a la Comissió 
Informativa es tracta i els grup tenen una setmana per consultar expedients, ni 
els grups del govern poden accedir als expedients fora de l’Ajuntament, no es 
fotocopia, sinó que els Regidors i Regidores han de tenir la capacitat en una 
setmana per consultar els expedients. El Secretari General ho té molt clar, els 
expedients no poden sortir de l’Ajuntament i es continuarà facilitant com fins 
ara. 
El Sr. Cusí replica que no es refereix explicítament a la totalitat de l’expedient, 
sobre Convenis o dictamens que els facilitaría la feina, o casos com aquest Ple, 
amb menys dies entre la Comissió Informativa i el Ple; demanaria que ja abans 
de la Comissió Informativa se’ls facilités, no volen tot l’expedient sinó un resum 
per fer les consideracions prèvies que ells creguin convenients per debatre i si 
és oportú, vindrien com fins ara. O bé avançar-ho per via e-mail i cada 
Regidoria fos responsable que la documentació quedi a casa seva. 
L’Alcalde contesta que les convocatòries, de Comissió Informativa i de Ple, les 
han detenir 48 hores abans i si aleshores estan interessats en documentació, 
podría, si escau i si el Secretari ho creu convenient, se’ls avancés la 
documentació. 
El Sr. Cusí pregunta si el fet de no treure els expedient està legislat. 
L’Alcalde respon afrmativament, que els funcionaris públics custodien els 
expedients. 
 
• Degut que en reiterades ocasions Unió Llançanenca i altres grups de 
l’oposició han denunciat el mal estat d’alguns carrers, voreres, parcs, etc. de 
Llançà, preguem: 
Que els serveis tècnics de l’ajuntament de Llançà elaborin un informe sobre 
l’estat dels carrers (asfalt, voreres, accessibilitat, etc.). I poder utilitzar aquest 
per tenir coneixement de les intervencions a dur a terme per a arreglar les 
deficiències que es detallin. 
L’Alcalde diu que els Serveis Tècnics ja tenen l’informe i en funció de les 
disponibilitats pressupostàries, es fan les reparacions o obres, i el Regidor de 
Serveis i Infraestructures fa el seguiment. 
El Sr. Cusí pregunta si és en funció de les disponibilitats, però hi ha un criteri 
d’urgència per a les actuacions. Hi ha carrers que están en mal estat o vorals 
des de fa temps, a vegades es treballa ens els que no són tan necessaris, 
demana si existeix un protocol que pugui fer variar la urgència i segons les 
necessitats del poble. 
L’Alcalde replica que tot és discutible, que l’equip de govern procura actuar 
segons la necessitat,  l’objectivitat i fins i tot la urgència; si el Sr. Cusí creu que 
hi ha accions més prioritàries, que el truqui i, si es pot, el complaurà. 
 



 
• Preguem novament és col·loquin/instal·lin una o més senyeres estelades 
en els edificis oficials o als indrets que es considerin més oportuns.  
L’Alcalde pregunta al Sr. Cusí si vol guanyar-lo  per esgotament, és la tercera 
vegada que presenta el tema, dues com a Mocions i com a prec, i la resposta 
és negativa. 
El Sr. Cusí replica que el Sr. Mora, com a President d’un Ple, li va dir que es 
consideraria. 
L’Alcalde respon que s’ha considerat i la resposta és que no. 
 
 
• Preguem ens informin de l’estat de la Residència de Temps Lliure de 
Llançà. Tanmateix agrairíem es dugués a terme  la reunió que el Sr. Joan 
Carles Mora va anunciar que es faria amb els portaveus de cada grup per 
informar i tractar amb més detall de tot el que faci referència a la residència. 
L’Alcalde manifesta que el tema està aturat, mentre va dependre del Dep. 
Empresa i Ocupació s’estava a punt de signar el conveni de traspàs de l’edifici, 
amb negociacions avançades per a l’edifici annex i encabir-hi el Casal del 
Pensionista. Posteriorment es varen traspassar competències a Patrimoni, del 
Dep. Economia i Coneixement, i s’està pendent del Director General, que ha  
canviat tres vegades en vuit mesos. L’Alcalde conclou que quan sàpiga ben bé 
que es pot explicar, els grups de l’oposició seran els primers a tenir 
coneixement. 
El Sr. Cusí pregunta, fins aquell moment qui paga el manteniment de la 
Residència? I si l’Ajuntament pot fer-ne ús com fins ara. 
L’Alcalde respon que la Generalitat és qui paga, i si l’Ajuntament la demana per 
a algun ús, pot utilitzar la instal.lació i edifici. 
 
• Per tal d’allargar en la mesura del possible la temporada d’estiu, 
preguem: 
S’habilitin les platges de Llançà i els serveis que aquestes ofereixen en 
temporada estival a partir del proper 1 de juny.  
L’Alcalde indica que s’intentarà, però a vegades hi ha llevantades la darrera 
semana de maig i les platges no están arranjades fins a mitjans de juny, a 
vegades el subministrament dels mòduls sanitaris no arriben quan es demana. 
 
• La delegada del Govern la Sra. Llanos de Luna ha denunciat a aquest 
ajuntament per l’acord de Ple en que es declarava territori lliure i sobirà. Per 
aquest motiu preguem: 
Ens informin de en quin estat està el procés judicial, quina és la postura de 
l’ajuntament, si ja hi ha data de citació per al judici, etc. 
L’Alcalde explica que la Junta de Govern Local de data 30-01-2013 va acordar 
comparèixer en el procediment judicial i encarregar la defensa de l’Ajuntament 
als Serveis Jurídics de la Diputació de Girona. A data d’avui hi s’ha present un 
comunicat de diligències prèvies i no hi ha data per al judici. 
 



• En reiterades ocasions hem denunciat la manca de papereres en els 
carrers de Llançà. Per aquest motiu preguem: 
S’elabori informe per part dels serveis tècnics per esbrinar en quins indrets del 
poble és necessari la col·locació de papereres. En conseqüència agraírem que 
un cop realitzat l’informe s’instal·lin noves papares als llocs marcats per els 
serveis tècnics.  
L’Alcalde diu que l’informe ja el tenen, que forma part de la feina pendent i que 
aquest estiu es canviaran en zones com el Passeig Marítim i es comprometen a 
fer el que diu el prec. 
 
• En el passat ple del mes de desembre varem demanar actuació per part 
de l’ajuntament sobre l’estat del parc infantil del carrer Salmeron.  
Preguem ens informin de l’estat d’aquest. 
L’Alcalde expressa que no està fet i que ho lamenta, seria tan senzill com 
canviar el sentit del contenidor i evitar les olors al parc infantil, diu al Regidor de 
Serveis que es faci en breu termini. 
El Sr. Cusí li recorda que es va acordar qie el parc infantil també s’havia de 
tancar  amb una barana de fusta. 
 
• El nostre grup a rebut diferents queixes i denuncies per l’estat d’higiene 
en que es troba en ocasions el parc infantil situat a les Esplanes (davant del 
CEIP), en el qual es troben massa sovint excrements d’animals. Per aquest 
motiu, preguem: 
Valorin la possibilitat d’instal·lar una tanca de fusta per impedir l’accés 
d’animals a la zona de parc infantil.   
L’Alcalde manifesta que no els consta que hi hagi reiteradament o puntualment 
excrements, i que s’intentarà que no es produeixi; quant a la tanca, els Serveis 
Tècnics ho han estudiat i és una zona on constantment s’està invertint, ara per 
ara la tanca seria molt costosa per la seva amplitud. 
 
 
I sense cap més assumpte a tractar, el Sr. Alcalde  aixeca la sessió a les vuit 
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. 
 
 
 
 
 
 


