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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 
LLANÇÀ DE DATA 28-03-2012 
 
A la Casa Consistorial de Llançà, essent les tretze hores del dia vint-i-vuit de 
març de dos mil dotze, es reuneix l´Ajuntament Ple, en primera convocatòria, 
sota la presidència del Sr. Alcalde, Sr. Pere Vila i Fulcarà i amb l’assistència 
dels  regidors i de les regidores que a continuació s´indica, a l´objecte de 
celebrar sessió pública extraordinària.  
 
Assistents:  Sr. Joan Carles 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. Narcís Noguera i Negre, Sra. 
Sílvia Barris i Roca, Sr. Guillem Cusí i Batlle i Sra. Anna Mª Pujol i Llosa. 
 
Excusen la seva absència el Sr. Francesc Guisset i Lagresa i el Sr. Josep Ortiz 
de Zárate i Perals. 
 
Actua com a Secretari el Sr. Carles Fita i Alegre, titular de la Corporació. 
 

El Sr. Alcalde 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. Alcalde demana si cal llegir l’acta de la sessió anterior, de data 1 de 
febrer de 2012, que ha estat repartida amb anterioritat junt amb la convocatòria. 
 
Per unanimitat s’aprova l’acta del Ple ordinari de data 1-02-2012, sense 
esmenes. 
 
 
 
2.- Donar compte de la liquidació de l’exercici 2011. 
 
La Regidora de l’àrea, Sra. Escarpanter,  explica que es tracta del document 
que recull les dades econòmiques a data 31-12-2011, que s’han de trametre al 
Govern de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya; es presenta un resultat 
pressupostari positiu de 319.590,41 € i l’any passat el romanent de Tresoreria 
era de 238.373,86 € negatius. Comenta que l’equip de govern segueix el camí 
iniciat el 2008, en què varen presentar un romanent de Tresoreria positiu de  
50.254’11 €, el 2010 de 390.054’30 € positius i aquest 2011 es confirma el camí 
per eixugar definitivament el romanent. Manté el que va dir, que s’ha 



aconseguit arribar a aquests imports sense pujar impostos excepte el derivat de  
l’increment cadastral, s’han continuat les ajudes socials des de l’Ajuntament, 
s’han mantingut serveis, no es va vendre patrimoni, no s’ha acomiadat a 
personal i s’han restringit molt les despeses. Destaca que s’han pogut fer 
algunes inversions sense anar a crèdit, sinó amb fons propis. La intenció de 
l‘equip de govern és continuar amb la dinàmica d’estalvi. 
 
Intervé el Sr. Noguera, del PSC-PM, excusant l’absència del Sr. Guisset que 
per motius laborals no ha pogut assistir i demana que a la Comissió 
Informativa, si es canvia l’horari del Ple, encara que sigui extraordinari,  que 
se’ls avisés amb antelació, ja que la Regidora socialista, Sra. Barris, també ha 
tingut problemes per assistir. Quant al punt a debatre, manifesta que els 
preocupa l’increment de la morositat. El seu grup ja va dir que cada vegada hi 
ha més pressió fiscal als llançanencs. Si la Regidora d’Hisenda manté que no 
s’apugen els impostos, hi ha l’IBI que els llançancencs pateixen l’increment, tot 
i baixar la base impositiva, i això provoca més angoixa i dificultats a les famílies 
de la població. Els preocupa el 5% comptabilitzat de l’exercici 2011 com a 
morositat, potser s’incrementarà més del que es preveu. Continua dient, que  
amb la línia de l’equip de govern per gestionar la crisi amb contenció de la 
despesa i augment de la recaptació, evidentment s’ha d’acabar d’eixugar el 
deute sinó tindríem un problema més greu del que hi ha a Llançà. El seu grup 
s’abstindrà, malgrat que sigui informatiu. Hi ha augment de la despesa i manca 
de projectes i d’altres opcions per sortir del problema. 
 
Fa ús de la paraula el Sr. Cusí, del grup ULL-AM, manifestant que els números 
són els que són, segons els documents facilitats. Tot i ser auster a ell li 
agradaria més implicació i fer un pressupost amb retallades però no com les 
entén l’equip de govern, en només segons quines partides, sinó en d’altres com 
la de personal, que suposa més del 40% del pressupost. No sap si la qüestió 
és fer fora personal o bé administrar-lo millor, ja que la partida hauria de 
disminuir a imports més raonables. També els preocupa el nivell de morositat 
cal tenir-ho en compte i intentar trobar-hi una solució, ja sigui mitjançant 
facilitats de pagament dels impostos, amb fórmules que redueixin la morositat. 
Pel que fa a la resta, no s’aporta res que sigui novedós, són imports calcats 
d’exercicis anteriors, al seu entendre. 
 
La Sra. Pujol, del grup d’ICV, manifesta que qui fa l’esforç d’eixugar el 
romanent negatiu són els llançanencs i les llançanenques, ho repeteix sempre. 
Poca cosa a dir ja que el punt es per donar compte. L’IBI s’incrementa 
anualment i qui té el mèrit són els nostres ciutadans i ciutadanes. 
 
La Sra. Escarpanter replica respecte de l’augment de morositat, que és 
conscient que la gent pateix dificultats i l’Ajuntament posa totes la facilitats 
possibles per fraccionar, si escau, els impostos a pagar i vol remarcar que els 
números que presenten de morositat o dubtós cobrament s’apliquen els 
percentatages en funció de resultats d’anys anteriors, al final aquesta morositat 
probablement no acabi essent aquesta. 



 
El Sr. Cusí diu que segurament té raó però si l’IBI creix, i anualment ho farà,  
augmentarà la morositat i disminuirà la capacitat de pagament. S’hauria de 
reflexionar sobre el tema de l’increment de l’IBI i congelar-lo com la resta 
d’impostos. 
 
L’Alcalde indica que per Llei està prohibit tocar l’IBI excepte reduir el tipus 
impositiu, mai per sota del que marca la Llei ponencial que es va aprovar; ja se 
sap que durant dos anys tots els municipis d’Espanya veuran incrementat l’IBI, 
excepte els que varen fer la revisió cadastral, com Llançà, on no hi haurà 
l’increment. Ara aquí no es pot baixar més del compromís esmentat de 0’03 % 
durant els anys que s’escaiguin. 
 
El Sr. Cusí diu que el tipus impositiu sí que es podria baixar més i prega que la 
propera vegada s’estudiï a veure si és possible. 
 
L’Alcalde respon que per sota del 0’04 no es podrà, i que s’estudiarà el proper 
mes de novembre. Com bé ha dit la Sra. Escarpanter, l’únic impost que 
s’incrementa és L’IBI, tota la resta estan congelats. 
 
El Sr. Noguera, del PSC-PM, diu que si bé va baixar el tipus impositiu es 
continua asfixiant les famílies; i pel que fa als anys 1992 a 2007, es considera 
prescrit el deute dels contribuents i es comptabilitza al 100% del deute, el 2008 
és el 50%, 2009, el 25%, pregunta com es farà per cobrar aquesta resta de 
deute que hi ha contret. Creu que les dades són reals perquè els exercicis ja 
han passat.  Demana si serà XALOC qui ho cobri. 
 
La Sra. Escarpanter explica que els percentatges estan aplicats pels tècnics en 
referència als anys anteriors, és probable que es cobrés més, tot això és un xic 
previsori. El cobrament en via executiva el du a terme XALOC. 
 
 
El Ple municipal es dóna per assabentat del text del dictamen que segueix: 
 
 
En data 20 de març de 2012, es va aprovar la liquidació del pressupost de 
l’exercici 2011, mitjançant Decret de l’Alcaldia, amb el contingut següent: 
 
“Finalitzat l’exercici 2011, 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 2011 és el següent: 
 
AJUNTAMENT  
  
   Dret reconeguts nets 9.319.464,11 € 
- Obligacions reconegudes netes 8.999.873,70 € 
RESULTAT PRESSUPOSTARI  319.590,41 € 
  
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 319.590,41 € 
 
CASAL DEL PENSIONISTA 

 

  
   Dret reconeguts nets 48.964,53 € 
- Obligacions reconegudes netes 48.875,99 € 
RESULTAT PRESSUPOSTARI 88,54 € 
  
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 88,54 € 
 
MUSEU DE L’AQUAREL·LA 

 

  
   Dret reconeguts nets 62.422,50 € 
- Obligacions reconegudes netes 61.358,66 € 
RESULTAT PRESSUPOSTARI 1.063,84 € 
  
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 1.063,84 € 
  
PATRONAT D’ESPORTS  
  
   Dret reconeguts nets 127.840,00 € 
- Obligacions reconegudes netes 127.271,39 € 
RESULTAT PRESSUPOSTARI 568,61 € 
  
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 568,61 € 
 
La liquidació del pressupost de l’exercici 2.011 ha obtingut els següents 
resultats: 
  
AJUNTAMENT  
Existència a caixa a 31/12/2011  738.258,73 € 
Pendent de cobrament  2.072.974,28 € 
Pendent de pagament 2.401.569,28 € 
Saldos de dubtós cobrament -648.037,59 € 
Romanent de tresoreria                                    -238.373,86 € 
  
CASAL PENSIONISTA  
Existència a caixa a 31/12/2011 3.144,60 € 
Pendent de cobrament  14.360,00 € 
Pendent de pagament 17.041,70 € 
Romanent de tresoreria                                    462,90 € 
  
MUSEU AQUAREL·LA  
Existència a caixa a 31/12/2011 4.197,72 € 
Pendent de cobrament  11.230,00 € 
Pendent de pagament 14.266,01 € 
Romanent de tresoreria                                    1.161,71 € 
  
PATRONAT D’ESPORTS  
Existència a caixa a 31/12/2011 7.933,87 € 
Pendent de cobrament  27.500,00 € 
Pendent de pagament 34.165,94 € 
Romanent de tresoreria                                    1.267,93 € 
 
El pendent de cobrament s’ha incrementat respecte de l’exercici 2010 en 
concepte de dubtós cobrament, resultant un import de 648.037,59 €. Aquesta 
dotació s’ha calculat a raó de determinar el cent per cent com a dubtós 
cobrament els saldos corresponents als exercicis 1992 a 2007. 
A raó del cinquanta per cent, dels saldos pendents de cobrament pel què fa a 
l’exercici 2008, i a raó d’un vint-i-cinc per cent pel què fa a l’exercici 2009, un 
deu per cent pel què fa a l’exercici 2010, i per a l’exercici 2011 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 la 
Interventora 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 2011, 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 (Delegació provincial d’Hisenda), i TRAMETRE la 
liquidació de 2011 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: 
 
Primer.- DONAR COMPTE del Decret de l’Alcaldia de 20 de març de 2012, pel 
qual s’aprova la liquidació del pressupost per a l’exercici 2011, la qual consta a 
l’expedient. 
 
 
3.- Informar de la relació certificada de factures pendents a data 31-12  
2011. 
 
L’Alcalde manifesta que aquest punt va estretament lligat amb el següent de 
l’ordre del dia, per la qual cosa es debatran conjuntament. 
 
Dóna la paraula a la Regidora de l’Àrea, Sra. Núria Escarpanter, qui explica 
que en compliment del Reial Decret-Llei 4/2012 s’ha de fer una relació de 
factures pendents, registrades amb data anterior al 31-12-2011, i sense 
incloure pagaments pendents a la Generalitat, a l’Estat, a la Seguretat Social o 
qualsevol administració.  
L’import de factures pendents de pagament ascendeix a 993.935,046 € i lligant-
ho amb el punt següent, per poder sufragar la despesa i posar al corrent de 
pagament es concertaria un crèdit. L’Estat proposava a 10 anys i l’Ajuntament 
el proposa a sis anys amb un de carència. 
Remarca que les factures sense pagar no responen a una mala gestió, la 
liquidació tractada en l’anterior punt reflecteix el contrari, i indica que 
l’Ajuntament té dos milions i escaig d’€ pendents de cobrament per part de 
l’Estat i la Generalitat, i tributs pendents de cobrament, que si s’haguessin 
recaptat hauria permès pagar i estar al dia. 



L’Ajuntament paga mensualment prop del 70% de les despeses, i els  
993.935,046 € representen només el 30% de la despesa de l’Ajuntament.  
El Pla d’ajust, en línies generals, seria un crèdit de 6 anys amb un de carència 
que permet no prendre mesures dràstiques, com altres ajuntaments, amb 
comiats de personal o reducció de serveis. Vol dir que el Pla s’ha presentat 
exigit per l’Estat, però l’ajuntament ja estava en camí amb mesures preses 
anteriorment, i es reflecteix amb resultats pressupostaris presentats. En el Pla 
s’inclou la cancel.lació de quatre crèdits contrets per l’Ajuntament, el que 
suposarà uns 300.000 € més de superàvit. També preveu que es cobraran part 
de deutes de les administracions citades i es recuperaria part del pendent de 
cobrament. Avui en dia s’està prop del 50% d’endeutament i amb el crèdit es 
passarà al 66% que resta dins dels límits permesos per la Llei.  
El Pla presenta un previsió d’ingressos amb una tassa anual d’increment mig 
del 2%, que suposa uns 180.000 € entre 2011 a 2012, uns 96.000 € de 2013 a 
2014; i de 99.000 € de 2014 a 2015, degut l’increment de l’IBI, amb el benentés 
de la reducció del tipus impositiu compromès.  
Preveu també un increment del 2’5% a partir del 2015 de les taxes per serveis, 
que representaria el 2016 un augment de 34.900 €; el 2017 de 35.750 €; i el 
2018 de 36.640 €.  
Quant a despeses no es preveu cap tipus d’inversió que no sigui amb recursos 
propis de l’Ajuntament. Tot això significa que l’Ajuntament de Llançà no hauria 
de tenir cap problema per tirar endavant el Pla d’ajust. 
 
El Sr. Noguera, del PSC-PM, indica que estan d’acord amb el que ha dit la 
Regidora d’ICV, que l’augment d’ingressos que es contempla surt a costa dels 
llançanencs i llançanenques. Li sorprèn el deute de 993.935,046 € , atès que 
en un Ple anterior, el Regidor Sr. Cusí va preguntar sobre les factures que 
quedaven per pagar, al calaix, i ell va entendre que no hi havia factures 
pendents de pagament. 
L’Alcalde vol puntualizar que dins la Llei de morositat, l’Estat posa una 
ponderació de les factures i dóna 50 dies per pagar, això vol dir que s’agafa la 
relació de factures i cada mes el 70% de les factures que toca pagar, es paga 
al comptat, com lloguers, serveis, subministres, contractes, nòmines... i el 30% 
la Llei permet ponderar-lo, i l’equip de govern compleix el termini fixat per la 
Llei. 
El Sr. Noguera indica que consultat l’expedient hi ha factures, com 
escombraries, pendents des del mes de març. 
L’Alcalde replica que ja ha explicat el procediment, és una ponderació de 
termini que està dins de la Llei, a més fa anys que es comunica a la Sindicatura 
de Comptes i el Ministerio de Hacienda. 
 
El Sr. Noguera lamenta el seu desconeixement, que no és economista i va 
entendre que no hi havia factures pendents de pagament. Es diu que no és un 
tema de mala gestió, evidentment estan en la línia d’eixugar deute, no ho 
neguen, però el deute ve generat pels moments de bonança. 
L’Alcalde manifesta que en els ajuntaments amb factures al calaix, els seus 
responsables seran portats als Jutjats. A Llançà no n’hi ha. 



 
Fa ús de la paraula el Sr. Cusí, d’ULL-AM, dient que en aquell Ple si no recorda 
malament la pregunta que es va fer també es va dir que es pagava al dia, ara 
resulta que és el 70%. 
La Sra. Escarpanter manifesta que és conscient que tot al dia no es paga, és 
evident que ella devia comentar que algunes factures es pagaven al dia, però 
no pot generalitzar, ja que n’hi ha que es paguen a dos o tres mesos. 
 
Continua el Sr. Cusí que si durant la legislatura no hi ha inversions si no és 
amb fons propis, en el Pla d’ajust i el pressupost eixugaran el deute, com s’ha 
fet en la legislatura, ara s’incrementarà el deute a llarg termini per a les factures 
pendents de pagament. Pregunta si el 2012 hi ha previsió de la facturació si hi 
ha la possibilitat que es pugui tornar a produir el deute, amb factures que 
quedaran pendents de pagament. D’altra banda un dels requisits de l’article, és 
que han de ser factures vençudes, liquidades i exigibles, també manifesta que 
el pendent de cobrament de 2 milions i escaig, suposa que són diners pendents 
de l’Estat, Generalitat, etc. Ara suposa que gràcies al pagament de Diputacions 
als municipis, la Generalitat no sap com pagarà, i demana com  preveu 
l’Ajuntament cobrar aquest deute, espera que l’any que ve no sigui superior al 
que hi ha pendent de cobrament. Al que han referit els companys de l’oposició, 
si no es paga ara es farà a llarg termini, el deute ja no ve d’avui els llançanencs 
paguen el deute i no sap si d’això se’n pot dir bona gestió, haurien de cercar 
més solucions per reduir la despesa i el romanent sigui molt més positiu. 
 
Intervé la Sra. Pujol, del grup d’ICV, dient que lligaria el punt 2 i el 3, quan es 
dóna compte de la liquidació del 2011 i després la relació certificada de 
factures de 2011, pugen 993.935 €. 
La Sra. Escarpanter puntualitza que estan puntualitzades fins al 2011, no que 
totes són de l’exercici, alguna pot ser anterior. 
La Sra. Pujol replica que la Interventora li va informar que eren de 2011. ICV 
votarà desfavorablement al Pla d’ajust, un dels molts motius és que no el tenen. 
Ella el va veure, va demanar còpies per repassar-lo a casa i se li va denegar.  
La Interventora va dir-li que tots els grups i Regidors tindrien avui una còpia, 
han de votar una cosa, amb temps per veure-la però no sap què votarà, només 
té apunts i haurien de disposar de tot el Pla. El vot desfavorable és primer per 
dignitat: un Pla d’ajust imposat per Madrid, negant el principi d’autonomia local 
que trenca el marc constitucional, que vulnera els principis democràtics i 
constitucionals. Per primer cop el silenci administratiu s’interpreta com a 
negatiu, no hi ha uns mecanismes establert per al pagament entre ajuntament i 
proveïdors, s’haurà de veure com es concreta amb les operacions, i amb 
quines condicions, perquè no es farà un únic cop. Ella creu que pot ser una 
ajuda més a les entitats financeres i el temps li dóna la raó, n’hi ha que 
plantegen el tipus del 8%.  Aquestes operacions d’endeutament en cas que 
l’Ajuntament les concerti a una entitat financera haurà de ser de 1a categoria, o 
en cas d’incompliment es retiraran les participacions de l’Estat. 
La Regidora  està molt indignada perquè de Madrid ens diguin que han de fer el 
Pla d’ajust, no tenen en compte l’Estatut d’autonomia, ho acceptaria si hagués 



estat a proposat per la Conselleria d’Economia i Finances, encara ho entendria. 
Vol que consti en acta que el grup d’ICV per dignitat no voten a favor d’aquest 
Pla que ve imposat per Madrid, pel Govern del PP a Madrid.  
El seu grup va presentar una Moció per fer un pla de sanejament o ajust. La 
resposta va ser negativa, que no calia, que les coses ja es feien bé. Doncs  si 
no es volia caldo, ara dues tasses. L’Ajuntament de Llançà, segons ella, s’ha 
posat de genolls davant de Madrid i s’ho podrien haver estalviat, si s’hagués fet 
el Pla de sanejament d’acord amb tots els grups municipals. S’hagués pogut dir 
a Madrid que no molestessin, que paguin el deute a la Generalitat i potser així 
haguéssim cobrat nosaltres. Té el dubte que el món local està abandonat a la 
mà de Déu, li dóna la impressió que al govern de la Generalitat, els molestem 
els municipis. Molt d’Eurovegas i moltes històries, però la realitat, la percepció 
és que els municipis empipem, quan la verdadera política es fa en el món local. 
Diu a l’Alcalde que ell és un dels polítics amb més obsessió per reduir el deute, 
amb polítiques neolliberals és un alumne avantatjat i en el Pla d’ajust es torna a 
veure, es pot concertar a 10 anys, nosaltres a 6. Amb el Pla d’ajust l’Alcalde ha 
ferit de mort l’activitat inversora que tant necessita Llançà, l’obsessió per 
recaptar i recaptar per reduir el dèficit ens està passant factura, torna a parlar 
de l’IBI. Llançà és un dels quatre municipis de Catalunya on es paga l’IBI més 
car, ho va dir un article de  La Vanguàrdia. Ella creu que amb aquest ajust 
d’aquí a un anys ens trobarem allà mateix perquè la situació econòmica i 
financera actual és difícil, no és res de nou. A la Comissió Informativa es va dir 
que cada mes l’Ajuntament tenia una despesa d’uns 900.000 € i multiplicat per 
12, són 10.800.000 € i si tenim un pressupost de 9 milions, no quadren els 
números. Ella creu que d’aquí a un any ens trobaren igual i si el Pla l’ha 
d’aprovar Madrid, a veure... Li sembla molt malament, es va perdre una 
oportunitat amb la Moció d’ICV per fer-ho amb el consens dels grups 
municipals i ara no haurien de presentar-lo a Madrid. Ho troba gravíssim. 
 
La Sra. Escarpanter manifesta a tots els grups que no se’ls ha entregat la 
documentació perquè no s’ha entregat sense estar aprovat. Avui mateix podrà 
disposar del document. Han tingut la possibilitat de consultar-lo i sense amagar 
cap informació. 
 
La Sra. Pujol li pregunta si com a Regidora d’hisenda no s’emporta documents 
a casa. 
La Sra.Escarpanter respon negativament, que el Secretari no li permet d’acord 
amb la legislació vigent. La informació és molt valuosa i important, per la 
confidencialitat de l’Ajuntament, si els portés al cotxe i li roben, seria greu. El 
Secretari vetlla pels interessos municipals. 
La Sra. Pujol replica que s’ha d’imposar, que es tracta de feina i pot endur-se-la 
a casa. Creu que no es posarien d’acord, són matisos diferents. 
 
La Sra. Escarpanter diu que la dissertació que ha fet està molt bé. També li 
agradaria no dependre de Madrid. Però a dia d’avui els ajuntaments  depenen 
de l’Administració General de l’Estat. Si no ho exigissin per Llei, l’ajuntament 
hauria seguit la seva dinàmica i se n’hagués sortit. Lligant-ho amb el que diu el 



Sr. Cusí, si l’any vinent hi haurà altra vegada sorpreses, ella creu que seran 
positives, si l’any passat el romanent de Tresoreria era de 300.000 negatius, i el 
2012 ja està introduït a l’exercici i de la liquidació anterior es presenta resultat 
pressupostari positiu de 319.000 és evident que els més 200.000 en positiu 
l’any vinent ja sortiran. Per acabar, el Pla d’ajust s’ha imposat però l’Ajuntament 
de Llançà no té cap tipus de problema per complir-lo, no té un endeutament 
que suposi un increment del que exigeix la Llei, cancel.laran quatre crèdits que 
donaran superàvit de 300.000 € ella no veu cap problema. 
 
El Sr. Cusí diu que tampoc no està d’acord que Madrid imposi el Pla, si no 
s’hagués generat els 990.000 € el Govern de l’Estat no imposaria res, ell 
suposa que l’ajuntament no està tan bé quan hi ha aquest import per liquidar. 
 
La Sra. Escarpanter diu que seguint el camí que portaven s’acabaria arribant a 
pagar els proveïdors més aviat. 
El Sr. Cusí diu que la Llei ja marca el termini per pagar els proveïdors, fins aquí 
correcte, però si la feina s’ha fet tan bé com diu l’equip de govern, no hi hauria 
aquest deute, malgrat el pagament del 70% al dia. Si la gestió és tan bona, 
demana el perquè d’aquest import de 993.935 €. 
 
L’Alcalde manifesta que cal entendre que una cosa és la tensió de Tresoreria i 
els pagament i l’altre és el concepte pressupostari, que és el que ells diuen 
complir molt bé. Ell no recorda haver dit que es pagava molt bé. Ara s’està 
gestionant una aprovació d’un liquidació, fonamentada amb els 300.000 € en 
positiu. Respecte del deute de 993.935 €, ja s’ha dit que si la Generalitat i 
l’Estat paguessin els dos milions d’euros, el deute estaria arranjat. 
Vol aclarir a la Sra. Pujol que la xifra que va dir potser va excedir-se a l’alça, 
admet l’error. 
La Sra. Pujol diu que ja en parlaran d’aquí a un any. Afegeix que cal pensar en 
les tensions de les famílies, a veure com es passarà l’exercici i com es 
redactaran els pressupostos de l’any vinent, ara tindrem les finances 
intervingudes per Madrid, tindrà molt a veure amb el Pressupost del 2013. 
 
No havent més intervencions, es dóna lectura al dictamen del present punt de 
l’ordre del dia: 
 
En data 24 de febrer de 2012, s’ha aprovat el Reial Decret-Llei 4/2012, pel qual 
es determinen les obligacions d’informació i procediments necessaris per 
establir mecanismes de finançament de pagament als proveïdors de les entitats 
locals. 
Que el punt 3.2 de l’esmentat decret, disposa que s’haurà d’informar al Ple de 
la Corporació Local de la relació certificada de les obligacions pendents de 
pagament que emeti l’interventor. 
Consta informe de la Interventora accidental dins l’expedient, juntament amb la 
relació certificada d’obligacions pendents amb data de registre administratiu 
amb anterioritat a 1 de gener de 2012. 
 



Per tot això, aquesta Regidoria d’Hisenda proposa: 
 
Únic.-  INFORMAR al ple de la corporació local de la relació de certificada 
d’obligacions pendents de pagament amb data de registre anterior a 1 de gener 
de 2012, segons informe de la Interventora accidental que consta a l’expedient, 
i en virtut del RDL 4/2012 de 24 de febrer.  
 
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat. 
 
 
4. Aprovació del Pla d’ajust. 
 
Es donen  per reproduïdes les intervencions del Regidors fetes constar en el punt 
anterior, i no havent cap més, se sotmet el dictamen votació. 
 
Amb set vots a favor, del grup de CiU; dos vots en contra, dels grups d’ULL-AM i 
d’ICV; i dues abstencions, del grup PSC-PM, s’aprova: 
 
En data 24 de febrer de 2012, s’ha aprovat el Reial Decret-Llei 4/2012, pel qual 
es determinen les obligacions d’informació i procediments necessaris per 
establir mecanismes de finançament de pagament als proveïdors de les entitats 
locals. 
L’article 7 de l’esmentat Decret, disposa que un cop remesa la relació 
certificada d’obligacions pendents de pagament, s’elevarà al Ple de la 
Corporació un pla d’ajust, en els termes previst el el RDL 4-2012, per la seva 
aprovació amb anterioritat al 31 de març de 2012. 
A l’expedient consta el pla d’ajust de l’Ajuntament de Llançà, amb informe 
favorable de la Interventora accidental, corresponent al període 2012 a 2018, 
coincidint amb el termini d’amortització de l’operació a llarg termini per a 
realitzar el pagament de les obligacions pendents de pagament a data 31 de 
desembre de 2011. 
 
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer.- APROVAR el Pla d’ajust que regula el RDL 4/2012, en els termes que 
consten dins de l’expedient. 
 
Segon.- REMETRE el Pla d’ajust al dia següent de la seva aprovació pel Ple a 
l’òrgan competent del Ministeri d’Economia i Hisenda, per via telemàtica i 
signatura electrònica, i amb anterioritat al 31 de març de 2012.” 
 

I sense cap més assumpte a tractar, el Sr. Alcalde  aixeca la sessió a tres 
quarts de dues de la tarda, 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. 
 


