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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 
LLANÇÀ DE DATA 3-10-2012 
 
A la Casa Consistorial de Llançà, essent les dinou hores del dia tres d’octubre 
de dos mil dotze, 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. 
 

L’Alcalde, abans de començar la sessió, en nom propi i de la resta de 
Regidores i Regidors, vol felicitar públicament el portaveu del grup municipal 
socialista Sr. Francesc Guisset per la seva recent paternitat.  
Tot seguit s’entra a conèixer els assumptes inclosos en l’ordre del dia: 
 

 
1.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior 
 
El Sr. President demana si cal llegir l’acta de la sessió anterior, de data 1 
d’agost de 2012, que ha estat repartida amb anterioritat junt amb la 
convocatòria. 
 
Per unanimitat s’aprova l’acta del Ple ordinari de data 1 d’agost de 2012, sense 
esmenes. 
 
2.- Designació dels membres de la Comissió de les Llances 
 
L’Alcalde llegeix el text del dictamen. 
 
L’Alcaldia-Presidència en data vint-i-cinc de setembre de 2011 ha dictat 
Providència d’inici de l’expedient d’atorgament de les Llances de Llançà, per a 
l’any 2013. 
 



L’article 14è del Reglament de Les Llances, modificat per acord de l’Ajuntament 
Ple de data 4-9-95, disposa que procedeix la renovació dels tres representants 
de les entitats del municipi en la Comissió de Les Llances, així com la 
designació rotativa del Regidor en representació dels Grups que no formen part 
del Govern municipal. 
 
Per tot això, el Ple municipal, per unanimitat acorda: 
 
Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTATS de la baixa dels representants de 
les entitats en la Comissió de Les Llances de l’any passat: Club de Tir “El Molí”, 
Societat de Caçadors “Les 3 Llances”, i AMPA de la Llar d’Infants “El Patinet”. 
Segon.- NOMENAR representants de les entitats en la Comissió per a 
l’atorgament de Les Llances 2013, a un membre de cadascuna de les següents 
entitats: Associació de Comerciants, Amics de Sant Silvestre, i Creu Roja. 
Tercer.- DESIGNAR al Regidor Sr. Guillem Cusí i Batlle, del grup municipal 
Unió Llançanenca, per tal de formar part de la Comissió de Les Llances, en 
representació dels grups municipals que no formen part de l’equip de govern.  
Quart.- CONVOCAR la reunió de la Comissió de Les Llances, als efectes 
oportuns. 
 
 
3.- Aprovació del Text Refós del Pla Parcial urbanístic SUP-2 del sector 
Gardissó. 
 
L’Alcalde llegeix el text del dictamen i manifesta que l’Arquitecte assessor 
municipal ho va explicar a la Comissió Informativa i que seguint les directrius de 
la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, es proposa l’aprovació del text 
refós. 
 
Intervé el Sr. Guisset, del grup municipal socialista, dient que votaran a favor. 
 
Fa ús de la paraula el Sr. Cusí, del grup municipal ULL-AM, manifestant el seu 
vot favorable,  ateses les explicacions de l ‘Arquitecte assessor municipal i que 
no s’han presentat al.legacions, entenent que el procés és correcte. 
 
El Sr. Ortiz de Zárate, del grup municipal BMC, indica el vot favorable perquè la 
passada legislatura el seu grup va participar en l’elaboració del projecte i, entre 
d’altres coses, es varen aconseguir més zones verdes. 
 
La Sra. Pujol, del grup municipal ICV, manifesta que s’abstindran perquè l’ACA 
ha fet uns prescripcions i és un projecte que, en el moment que es desenvolupi, 
ja es veurà com es compleixen. 
 
Sotmesa la proposta a votació, amb dotze vots a favor, dels grups municipals 
de CiU, PSC-PM, ULL-AM i BMC; i una abstenció, del grup municipal d’IC-V, 
s’aprova: 
 



Per Decret d’Alcaldia de data 10 de juny de 2010, es va acordar aprovar 
inicialment el Pla Parcial Urbanístic SUP-2 del sector Gardissó, redactat i 
formulat per MALLOLBO 2005, S.L., segons document RE 1975, de 30 de març 
de 2010,  en els termes que consten en l’expedient, i que desenvolupa el Pla 
General d’Ordenació Urbana d’aquest municipi. 
L’expedient s’ha exposat al públic en el Tauler d’anuncis municipal, mitjançant 
edicte publicat en el B.O.P. i en el Punt Diari, i s’ha demanat informe als 
organismes oficials competents en la matèria, amb el resultat que consta a 
l’expedient. 
El Ple Municipal, en sessió de data 5 d’octubre de 2011, va acordar aprovar 
provisionalment l’expedient del Pla Parcial Urbanístic SUP-2 del sector 
Gardissó  d’aquest municipi, sense perjudici de les prescripcions assenyalades 
per l’Agència Catalana de l’Aigua, i el va trametre a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme als efectes de la seva aprovació definitiva. 
La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona (CTU) en sessió  de data 26 
d’abril de 2012 va acordar l’aprovació definitiva del Pla Parcial urbanístic SUP-
2 del sector Gardissó, supeditant-ne la publicació en el DOGC i consegüent 
executivitat a la presentació d’un Text refós, que incorpori les prescripcions 
acordades.  
D’altra banda l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) va emetre informe favorable 
amb condicionants. 
Per part del promotor, Mallolbo 2005, S.L.  en data 9 de juliol de 2012, R.E. 
núm. 4350,  s’ha aportat Text refós. 
Per l’arquitecte assessor municipal, en data 24 d’agost de 2012, s’ha emès 
informe favorable sobre el Text refós, fent constar que aquest incorpora les 
prescripcions assenyalades per la CTU de Girona i l’ACA. 
 
Per això, el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer.- APROVAR el Text Refós del Pla Parcial urbanístic SUP-2 del sector 
Gardissó.  
Segon.- CONDICIONAR l’eficàcia del present acord als següents extrems: 

� A la presentació de la garantia correponent al 12 % del valor de 
les obres d’urbanització, segons assenyalen els articles 106.3 i 
107.3 del Text refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 
3/2012, de 22 de febrer. 

� Al compliment dels condicionants imposats per l’ACA. 
 
Tercer.- Un cop donat compliment als extrems assenyalats en el punt segon 
d’aquest acord, es donarà trasllat a la Comissió d’Urbanisme de Girona als 
efectes de la seva publicació en el DOGC i consegüent executivitat. 
 
 
4.- Aprovació inicial de la Modificació puntual núm. 14 del PGOU, UA-10 
Setcases .  
 



L’Alcalde explica que fa anys que se’n parla del tema, és l’anomenada zona 
industrial de Llançà. El Ministeri de Foment de l’Estat demanava la reculada de 
la zona que ja estava aprovada pel pla general, i ara es presenta una 
modificació esperant que s’accepti per no perjudicar tota la zona i es vol 
mantenir la retirada que es marcava en el projecte inicial, de 14 m. 
Seguidament llegeix el text del dictamen. 
 
Intervé el Sr. Guisset, del grup municipal socialista, dient que en principi 
s’abstindran. No obstant això, hi ha una qüestió sobre sòls exclosos amb una 
superfície de 394,29 m2 qualificat com a sòl industrial fora de les línies 
d’actuació, i espera l’explicació tècnica, no ho veuen del tot clar. 
L’Alcalde respon que ja s’havia aprovat l’any 2006, que es tracta d’un sobrant 
de RENFE  i que la cessió beneficiava el poble. 
 
Fa ús de la paraula el Sr. Cusí, del grup municipal ULL-AM, dient que estan 
d’acord, que l’explicació de l’Arquitecte fou satisfactòria i que si les reculades 
comporten un greuge, doncs endavant amb la reclamació. 
 
El Sr. Ortiz de Zárate, del grup municipal BMC, manifesta el seu vot favorable. 
 
La Sra. Pujol, del grup municipal ICV, pregunta si el projecte que hi ha des dels 
semàfors de l ‘Av. Europa fins a la urbanització Sant Carles, que es va aturar  i 
que no es va accedir a la subvenció per manca de liquiditat de l’Ajuntament, 
continuarà o no. 
L’Alcalde respon negativament, es tracta de dos projectes diferents, aquest es 
tracta de la zona del Gri-Mar i el que ella vol dir és a la banda de carretera, un 
projecte amb vorera, il.luminària, carril-bici, pas peatonal ... i es va aturar per 
manca de finançament. No es veurà afectat per la modificació puntual. 
La Sra. Pujol diu que en tot cas s’abstindran. 
 
El Sr. Guisset, del GMS, indica que modifiquen el vot en el sentit de favorable. 
 
Sotmesa la proposta a votació, amb dotze vots a favor, dels grups municipals 
de CiU, PSC-PM, ULL-AM i BMC; i una abstenció, del grup municipal d’IC-V, 
s’aprova: 
 
L’expedient de Modificació Puntual núm. 14 del PGOU, per concreció de les 
determinacions urbanístiques del sector urbà UA-10 Setcases, el promou 
Vijuvent, S.L. com a propietari majoritari de la UA-10 Setcases. 
L’actual situació econòmica i l’interès públic i privat de l’actuació ve determinat 
per la voluntat de desenvolupar aquest sector industrial, d’acord amb les 
determinacions del PGOU de Llançà. 
L’objecte de la Modificació Puntual núm. 14, és la concreció de les 
determinacions urbanístiques del sector urbà UA-10 Setcases, per tal d’establir 
els límits de protecció i domini públic de l’àmbit, per aplicació de la Llei de 
Carreteres i la Llei del Sector Ferroviari.  



El que pretén la Modificació Puntual núm. 14, és fixar els límits d’edificació a 
14,75 m. de l’eix de la carretera en tot l’àmbit d’actuació. 
El document de la Modificació Puntual l’ha redactat l’arquitecte Joaquim Bover 
Busquets. 
El Secretari de la Corporació ha emès el corresponent informe jurídic. 
Atès el que disposen els articles 85 a 100 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, 
modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, i articles 117 i 118 del Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’Urbanisme de Catalunya.   
Atès que per a la seva aprovació pel Ple, es requereix majoria absoluta del 
número legal de membres de la Corporació, de conformitat amb els articles 
22.2.c) i 47.2.ll) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
Règim Local. 
 
Aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer.- APROVAR inicialment la Modificació puntual núm. 14 del PGOU, per 
concreció de les determinacions urbanístiques del sector urbà UA-10 Setcases  
del Pla General d’Ordenació Urbana de Llançà, per tal d’establir els límits de 
protecció i domini públic de l’àmbit, per aplicació de la Llei de Carreteres i la 
Llei del Sector Ferroviari, d’acord amb el projecte redactat per l’arquitecte 
Joaquim Bover Busquets obrant a l’expedient. 
Segon.- SOTMETRE l’expedient a informació pública pel termini d'un mes, 
mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, en el DOGC, 
en el Taulell d’Edictes Municipal, en el web municipal (www.llanca.cat) i en el 
Punt Diari, per tal que qualsevol que ho desitgi pugui examinar-lo i presentar, 
durant el termini esmentat, totes les al·legacions o observacions que consideri 
oportunes. 
Tercer.- Simultàniament al tràmit d’informació pública, sol·licitar els informes 
als organismes afectats per raó de les seves competències sectorials. 
Quart.- Ordenar la suspensió de tramitació i l’atorgament de llicències de 
d’edificació, reforma, rehabilitació o ampliació d’activitats o usos concrets i 
d’altres autoritzacions municipals connexes establertes en la legislació 
sectorial, en els àmbits determinats en l’expedient, les determinacions de les 
quals suposin la modificació del règim urbanístic vigent, fins a la definitiva 
aprovació de la present modificació. 
Cinquè.- Transcorregut aquest termini, donar compte del resultat de 
l’exposició pública al Ple de la Corporació per a l’aprovació provisional, si 
escau. 
 
 
5.- Elecció del/de la  Jutge/essa de Pau substitut/a. 
 
L’Alcalde llegeix el text del dictamen. 
 
Per unanimitat s’aprova: 



 
El Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau, disposa que 
l’Ajuntament en Ple ha d’elegir la persona que ocuparà el càrrec de Jutge/essa 
de Pau Substitut/a de la Vila de Llançà, en previsió de la finalització del mandat 
actual. 
Vist l’expedient incoat per a la designació de Jutge/essa de Pau Substitut/a de 
la Vila de Llançà, l’anunci de la vacant, mitjançant convocatòria publicada en el 
BOP núm. 154 de data 9 d’agost de 2012, en el  tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament, del Jutjat Degà de 1ª Instància de Figueres, i del Jutjat de Pau de 
Llançà, pel termini d’un mes. 
Vist que dins del termini establert s’ha presentat la sol·licitud  de la Sra. Neus 
Bujons Bach, per a Jutgessa de Pau Substituta. 
De conformitat amb els articles 22.2 p) i 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, article 101.2 de la Llei Orgànica 
6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial, articles 4 i 6 del Reglament 3/1995, de 
7 de juny, dels Jutges de Pau. 
 
El Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. ELEGIR la Sra. Neus Bujons Bach, amb DNI núm. 40428057-Z, 
domiciliada al carrer Floridablanca núm. 5 2n., de Llançà, i proposar-la com a 
Jutgessa de Pau substituta, càrrec que ja ocupa en l’actualitat. 
Segon. Donar trasllat del present acord al Jutge Degà de Primera Instància del 
Partit Judicial de Figueres, qui ho elevarà a la Sala de Govern (article 101.3 de 
la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial i article 7 del Reglament 
3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau), per al seu nomenament si procedeix.  
 
 
6.- Aprovació provisional de la Modificació d’Ordenances Fiscals per al 
2013 i aprovació de l’actualització de tarifes de subministrament d’aigua 
per a l’exercici 2013. 
 
6.a).- Aprovació provisional de la Modificació d’Ordenances Fiscals per a 
l’exercici 2013. 
 
L’Alcalde expressa que aquest punt el presentarà la Regidora de l’Àrea, Sra. 
Escarpanter, però aprofita per demanar el recolzament de tots els grups, sigui 
amb vot favorable o una abstenció, per reforçar el missatge que Llançà ha sortit 
de la situació complicada del 2008. Porten 3 anys i aquest el quart generant 
superàvit, la càrrega financera de l’Ajuntament ha baixat fins a límits històrics. 
Per ser conseqüents i atès que es genera superàvit han cregut oportú congelar 
tots els impostos i totes les taxes municipals, inclòs l’IBI, amb el ben entès que 
si es té superàvit és un contrasentit demanar més esforç fiscal al contribuent. 
És conscient que queden tres anys d’aplicació de la revisió de l’IBI, però la 
voluntat de l’equip de govern és congelar-lo, el que suposa renunciar a uns 
ingressos aproximats de mig milió d’euros.  



L’Alcalde reitera que del pou se n’ha sortit gràcies a l’esforç del contribuent de 
Llançà que ha pagat “religiosament” , n’és conscient i ho assumeix plenament. 
Es va assumir primer la necessitat de realitzar molts equipaments que no tenia 
el poble, i segon sortir del forat econòmic que hi havia. Ara l’equip de govern 
proposarà que durant 3 anys no s’incrementi. Afegeix que la casuística pot fer 
que els rebuts de l’IBI, malgrat la congelació  i la baixa de 4 dècimes de punt, a 
la pràctica poden resultar imports, en alguns casos per sota de l‘any passat 
però d’altres estaran molt poc per sobre. Es va fer una consulta a la Gerència 
Territorial del Cadastre per baixar el valor cadastral  i la resposta fou negativa, 
només pot abaixar-se el tipus impositiu. Si es baixa una dècima de punt més, 
cada dècima fa perdre 200.000 € a l’Ajuntament. 
Finalment, explica que també es congela el preu de l’aigua, malgrat que la 
Generalitat l’incrementa un 4% per solucionar el forat que hi ha a l’ACA i com a 
ajuntament hem de complir la Llei, en tot cas la Comissió de Preus ho ha 
d’avalar. 
 
Intervé la Sra. Escarpanter dient que tot i que no hi ha grans variacions en les 
Ordenances, hi haurà: modificacions per ajustament de contingut de redacció, 
introducció de supòsits no regulats i arrodoniment de tarifes. 
En concret, es refereix a: modificació del calendari de pagament, per quadrar 
les transferències bancàries en dies hàbils, que la gent no perdi dies de 
possibilitat de pagament; en la taxa 4.4 sobre llicència ambiental i tramitació de 
procediment i declaració responsable de les activitats, s’afegeix l’exempció de 
les entitats sense ànim de lucre, per tal que no les hagin de pagar. 
Sobre modificació de tarifes i continguts, l’IBI passarà de 0,76 a 0,72 i pel que 
fa a les taxes, només ressalta que dins la taxa 4.14 sobre guals, aparcament, 
càrrega i descàrrega s’ha inclòs una tarifes per estacionament de vehicles que 
faciliten allotjament turístic a immobiliàries, hotels... atès que s’havia reivindicat 
per aquests tipus d’establiments uns aparcament per oferir-los a clients. 
Seguidament llegeix el text del dictamen. 
 
Fa ús de la paraula el Sr. Guisset  celebrant que l’equip de govern acordi  
congelar els impostos, els seu grup ho ha reivindicat moltes vegades, no 
obstant això, ells volen ser conscients amb el seu programa electoral on volien 
la baixa efectiva del tipus impositiu, i en aquest sentit votaran abstenció.  
Farà servir els mateixos arguments de l’Alcalde, si es genera superàvit entenen 
que no és legítim, segons el seu punt de vista, demanar un esforç fiscal als 
contribuents de Llançà, si fos amb dèficit podria ser comprensible; s’ha d’anar 
reduint despesa. Recorda l’increment en general de la pressió fiscal amb 
augment de l’IVA, eliminació de bonificacions fiscals, deducció de l’habitatge, 
etc. Es coneixen les grans xifres de l’atur i famílies sense cap ingrés… per la 
gran pressió fiscal, per això no tenen prou que es congeli, hauria d’haver una 
baixa efectiva. L’altre argument a utilizar per rebatre l’Alcalde és el propi 
informe d’Intervenció on diu “el dèficit és a través dels serveis prestats”; ells 
entenen que el dèficit s’ha de fer amb la correcció de les taxes, amb les quals 
no tenen res a dir, però cobrir el dèficit amb els impostos no ho creuen correcte. 
Afegeix que moltes vegades han dit a l’Alcalde que l’endeutament ve de l’època 



de les “vaques grasses” i una pèssima gestió de govern. Al seu entendre, 
l’endeutament l’ha estat pagat el contribuent a través la puja de l’IBI. Per tot 
això el seu vot serà abstenció. I agraeix el reconeixement públic de l’Alcalde  
que la gent del poble hagi eixugat el dèficit. 
 
El Sr. Cusí, del grup municipal ULL-AM,demana a la Sra. Escarpanter si la 
modificació del calendari era per flexibilitzar o facilitar la cobertura de pagament 
per part del contribuent. 
La Sra. Escarpanter respon afirmativament. 
 
El Sr. Cusí manifesta que s’abstindran. Voldria que s’entengués com a vot 
favorable,  perquè s’ha recollit la reivindicació de congelar l’IBI a efectes reals, 
ho agraeix però tot i així no voten a favor. Sobre l’aigua no poden dir gairebé 
res, com ha dit l’Alcalde, però el tema de taxes tampoc. Reitera el que ha dit el 
Regidor Sr. Guisset, se n’han adonat que l’IBI i la càrrega que hi havia per al 
contribuent de Llançà era excessiva i  l’escanyava. Com ha dit l’Alcalde, el 
superàvit ve d’exercicis anteriors, per la qual cosa entén que calia congelar 
abans. 
 
L’Alcalde replica que des del 2008 s’havien d’eixugar més de 900.000 € i l’any 
passat es va demanar a l’Estat, i és a partir d’aquest que hi ha superàvit real; 
abans anava arrossegant-se en els exercicis pressupostaris. 
 
Continua el Sr. Cusí agraint la rectificació però consideren que si s’hagués fet 
bona gestió reduint despeses i millor elaboració de pressupostos, podria haver-
se fet abans la congelació. De cara al proper exercici, si no es poden baixar 
taxes, cal intentar reduir l’IBI, i l’any vinent no se sap què passarà, que s’intenti 
descarregar el contribuent fiscalment. 
 
El Sr. Ortiz de Zàrate, del grup municipal BMC, vol dir que creu que l’equip de 
govern ha anat demostrant cada any que ha baixat el que ha pogut, 
sincerament pensa que l’Alcalde hauria baixat si s’hagués pogut, tant taxes 
com l’IBI; el seu vot serà favorable per coherència, quan ERC estaven en 
coalició amb CiU, fou un punt important del pacte, l’any passat igualment es va 
pactar amb el seu grup a favor i aquest any celebren la congelació i voten a 
favor. 
 
Intervé la Sra. Pujol, del grup municipal ICV, llegint unes al.legacions 
presentades pel seu grup el 14 de novembre de 2011: 
“Els contribuents de Llançà estan patint, any rere any, l’increment de l’impost 
de l’IBI basat en els valors resultants de la revisió cadastral efectuada l’any 
2006, en plena bombolla immobiliària. 
L’actual crisi econòmica que s’està patint, tant a nivell global com local, afecta 
també a les llançanenques i llançanencs, se’n ressenteixen les economies 
familiars, les petites empreses, la restauració i tot el comerç.  



S’està sotmeten als contribuents de Llançà, a una gran pressió fiscal, una 
pressió insuportable, i que afecta molt directament al sector econòmic motor en 
aquests moments de l’economia del poble: el turisme 
Donat que no hi ha cap pla d’inversions previst pels propers quatre anys,  que 
l’endeutament de l’Ajuntament s’ha reduït considerablement segons manifesta 
el Sr. Alcalde, i que encara hi ha marge per reduir la despesa prescindible 
DEMANEM ES CONSIDERI LA SEGÜENT AL.LEGACIÓ: 
Aplicar el coeficient adequat a l’impost de l’IBI, que malgrat l’increment del valor 
cadastral, resulti el mateix import a pagar que l’exercici 2011, aconseguint amb 
aquesta mesura la congelació real d’aquest impost “ 
 
Continua dient que aquestes al.legacions es varen desestimar, tot i que  a la 
premsa de fa un any, i ens hauríem de remetre a les hemeroteques, va sortir  
com a titular que els impostos de Llançà es congelaven. Ella, amb tota la 
prudència, diu que aquesta reducció no va ser certa, vist així els emplaça a 
l’any vinent per constatar si els impostos s’han congelat o s’han reduït,  
difícilment es pot congelar l’impost de l’IBI reduint del 0,76 al 0,72. En tot cas el 
seu vot serà abstenció. 
 
L’Alcalde agraeix a tots els grups el vot d’abstenció que no és contrari. 
 
La Sra. Escarpanter manifesta la felicitació per compartir el gest de l’equip de 
govern sigui a favor o abstenció. Detecta que hi ha una certa comprensió pel 
gest  
Sobre les aportacions dels grups, diu que el 2006 el tipus impositiu era de 0’84 i 
ara passarà a 0’72 demostra sobradament l’interès de l’equip de govern per no 
carregar fiscalment el contribuent. És cert que el Sr. Guiset plantejava no tocar 
impostos i tocar les taxes, ella diu que ha de ser conscient que moltes taxes de 
serveis municipals afecten a moltíssima gent, com la Llar, però si es mirés 
abastament se n’adonarien que si s’incrementen les taxes acabaria repercutint 
a gairebé tota la població: llar d’infants, FCC o recollida de deixalles, Casal 
d’estiu, etc.  
 

Sotmesa  la proposta a votació, amb vuit vots a favor, del grup municipal de 
CiU; i cinc abstencions, dels grups municipals PSC-PM, ULL-AM, BMC i ICV, 
s’aprova: 
 
El Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en els seus article 15 a 19, 
estableix el procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances 
Fiscals reguladores dels tributs locals. 
D’acord amb l’article 16.1 del text legal esmentat, les Ordenances Fiscals 
contindran, com a mínim, la determinació dels elements tributaris, el règim de 
declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació. 
Les Ordenances Fiscals han de complir la doble funció de servir com a norma 
fonamental de gestió de tributs locals i a la vegada comunicació informativa 



amb els ciutadans. Per tal que, efectivament, les Ordenances compleixin 
aquestes funcions és necessari adaptar-les puntualment a les modificacions 
significatives que puguin tenir lloc tant en el món jurídic com en el món 
econòmic. 
Pel que fa a les taxes de prestació de serveis públics o realització d’activitats 
administratives de competència local, que s’imposen, ordenen o es modifiquen, 
l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost 
previsible del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 
24.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004. 
En relació a la Memòria del President de la Comissió Informativa d’Hisenda, 
així com l’informe de Secretaria i d’Intervenció, les modificacions vénen 
determinades per: 

a) Ajustar continguts de redacció. 
b) Introducció de supòsits que anteriorment no es regulaven. 
c) Arrodoniment de tarifes per a millorar la gestió dels serveis. 

Cal fer esment en especial, a la rebaixa del tipus impositiu de l’IBI que passa 
del 0,76 al 0,72 . 
 
Per tot això, el Ple de  l’Ajuntament ACORDA: 
 
Primer.- APROVAR provisionalment per a l’exercici 2013 i següents la 
modificació de les Ordenances Fiscals que a continuació es relacionen, d’acord 
amb els annexos obrants en l’expedient: 
1.1.- General de gestió, recaptació i inspecció dels ingressos municipals de dret 
públic per a l’exercici 2013. 
2.1.-Impost sobre béns immobles. 
4.4.- Taxa per a l’autorització, llicència ambiental, llicència municipal i per la 
tramitació del procediment de declaració responsable i comunicació prèvia per 
a l’obertura d’establiments.  
4.5.- Taxa per la retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament 
o abusivament a la via pública.  
4.6.- Taxa de cementiri municipal. 
4.10.-Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials 
de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres.  
4.14 Taxa per l’entrada de vehicles a través de les voreres i les reserves de via 
pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol 
mena.   
 
Segon.- EXPOSAR al públic el present acord durant el termini de trenta dies 
hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició 
al Butlletí Oficial de la Província. Durant aquest període, els interessats podran 
examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes. 
De no produir-se reclamacions, publicar en el Butlletí Oficial de la Província els 
acords elevats a definitius i el text íntegre de la part modificada de les 
Ordenances, que entraran en vigor el primer de gener de 2013 i regiran mentre 
no s’acordi la seva modificació o derogació. 
 



 
 
6b.- Aprovació de l’actualització de les tarifes de subministrament d’aigua 
per a l’exercici 2013. 
 
L’Alcalde llegeix el text del dictamen. 
 
Sotmesa  la proposta a votació, amb vuit vots a favor, del grup municipal de 
CiU; i cinc abstencions, dels grups municipals PSC-PM, ULL-AM, BMC i ICV, 
s’aprova: 
 
L’empresa SOREA, concessionària del Servei Municipal d’aigua potable de 
Llançà, ha presentat per a la seva aprovació l’estudi econòmic que justifica la 
revisió de les tarifes del servei per tal de mantenir l’equilibri financer del servei. 
La concessionària del servei ha tramitat l’expedient de conformitat amb el que  
disposa el Decret 149/1988, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el procediment per 
a la implantació i modificació de les tarifes dels serveis de competència local, 
subjectes al règim d’autorització prèvia. 
L’article 299.2  del Decret 179/1995, de 13 de juny, determina que correspon al 
Ple informar motivadament les tarifes proposades pel concessionari amb 
caràcter previ a la remissió a la Comissió de Preus de Catalunya per a la seva 
autorització.  
L’enginyer tècnic municipal ha emès informe favorable. 
 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer.- INFORMAR favorablement les Tarifes del servei de subministrament 
d’aigua potable al municipi de Llançà, proposades per SOREA empresa 
concessionària del servei, mitjançant document de data setembre de 2012. 
Segon.-  TRAMETRE còpia de l’expedient a la Comissió de Preus de 
Catalunya per a la seva aprovació definitiva. 
Tercer.- Autoritzar el Sr. Alcalde per a la signatura de quant documents siguin 
necessaris per a l’execució del present acord. 
 
 
9.- Moció perquè el Consistori declari Llançà territori català lliure i sobirà. 
 
El Sr. Ortiz de Zàrate, del grup municipal BMC, indica que la llegirà el Sr. Cusí, 
del grup municipal ULL-AM, ja que l’ han presentat conjuntament i demana que 
tots els grups s’adhereixin. En altres ajuntament regidors socialistes han votat a 
favor, de CiU igualment; iCV també, per això demana clarament el vot 
favorable. 
 
El Sr. Guillem Cusí i Batlle, del grup municipal ULL-AM, llegeix la Moció. 
 
Intervé el Sr.  Guisset del grup municipal PSC-PM, dient que els estan cridant 
pràcticament a la revolució amb aquesta Moció. Cada vegada s’engresquen 



més amb la independència. Declarar Llançà territori català lliure i sobirà. 
Recorda que la sobirania rau a Catalunya, no a Llançà; entenen l’esperit de la 
moció, però entenen que no forma part de l’esperit del poble de Catalunya, el 
qual sempre s’ha guiat molt pel seny; el seu grup està d’acord en la sobirania 
de Catalunya, a constituir-se com a Estat i tenir les estructures pròpies d’un 
estat i poder exercir el dret a l’autodeterminació, s’ha d’informar molt els  
catalans sobre quines són les opcions, què es trobaran. Evidentment,  
aquestes maneres tan revolucionàries no es fan des dels ideals de pau. Ho 
respecten però els criteris no són idonis, per la qual cosa s’abstindran. 
 
Fa ús de la paraula la Sra. Pujol, del grup d’ICV, dient que es tracta d’un fet 
transcendental i històric, li té tot el respecte i la consideració. Llegeix les 
consideracions següents: 
“En aquests moments, al nostre parer, el que cal és impulsar un gran Acord 
Nacional per l’exercici del dret a decidir. 
El dret a l’autodeterminació i/o la declaració de l’Estat propi s’ha de basar en 
els principis democràtics i amb l’exercici d’un procés impecable 
democràticament des del conjunt dels pobles i ciutats de Catalunya i mitjançant 
el procés referendari que els pobles tenen reconeguts als diferents pactes 
internacionals, ratificats pel propi Estat espanyol (Pacte Internacional dels drets 
Civils i Polítics de 1996 o la Declaració Drets Humans de les Nacions Unides 
de 1970) 
Cal per tant, unitat i màxima participació, pedagogia i un full de ruta clara que 
garanteixi el ple exercici del dret a decidir del poble català. Les altres 
declaracions unilaterals i individuals només poden generar frustracions. Els 
agents socials i les entitats més representatives de la societat civil també han 
de poder manifestar-se. 
El que cal és acompanyar, en el procés per l’exercici al dret a decidir, al govern 
de la Generalitat i al Parlament de Catalunya. 
Es fa un relat sobre la situació social i econòmica que pateixen els municipis 
motivat per les polítiques de l’Estat espanyol (atur, pobresa, activitats 
econòmiques, espoli fiscal). 
Un Estat en fallida econòmica i immers en un procés que ens hi pot arrossegar. 
Incompliment dels acords i les seves obligacions amb el govern de la 
Generalitat 
Denuncia de les reformes del món local que agreujarien la situació 
La situació social i econòmica ve legitimada per l’aprovació de la llei d’estabilitat 
pressupostària i financera amb l'índex màxims d’endeutament. Propostes que 
cal recordar varen ser aprovades amb el suport de CiU. També la situació ve 
condicionada per les polítiques de retallades i minoració de la pressió fiscal 
(sobretot  als rics) que el govern de la Generalitat de Catalunya està 
implementant i que especialment afecten a les polítiques d’educació, salut, 
serveis socials, universitats, cultura, transports públics 
Cal recordar que el govern de CiU es vantava de ser els primers en aplicar les 
mesures restrictives i de retallades i que convidava a seguir les seves passes al 
govern de l’estat espanyol. 



Cal, però reconèixer que hi ha un abans i un desprès a partir de la sentència de 
l’Estatut de Catalunya que va representar un trencament del pacte 
constitucional i la vulneració de la voluntat del poble de Catalunya expressada 
en referèndum.  
Un element més que cal tenir en consideració: tot i el dret a l’autodeterminació i 
la constitució de l’Estat propi, aquest fet per si sol no és garantia de millor 
benestar, superació de la crisi i millora de l’activitat econòmica. Les polítiques 
socials i sobretot les polítiques d’aprofundiment de l’estat del benestar tenen a 
veure en la concreció de polítiques progressistes o per contra amb les 
polítiques neoliberals de la dreta, també catalana. Tenen a veure en destinar 
els recursos públics per a la ciutadania o per salvar la banca i els 
especuladors.”   
La Sra. Pujol conclou que, en conseqüència, s’abstindrà. 
 
L’Alcalde manifesta que el grup municipal de CiU, expressa el vot a favor, ja 
que Llançà forma part de l’Associació de Municipis per a la Independència. 
 
El Sr. Ortiz de Zárate replica al Sr. Guisset que celebra que tots els Regidors 
del PSC i algun ex-conseller no pensin com el grup municipal socialista de 
Llançà. 
 
 
Sotmesa a votació, amb nou vots a favor, dels grups municipals CiU, ULL-AM i 
BMC; i quatre abstencions, dels grups municipals PSC-PM i ICV, s’aprova: 
 
Per la present, ens adrecem al Parlament de Catalunya, en general, i a tots els 
seus grups parlamentaris, en particular, per tal que la Cambra Catalana 
assumeixi, de forma unilateral i a tots els efectes, la plena sobirania de la nació 
catalana, en la perspectiva de la constitució d’un estat català lliure, 
independent, democràtic i social. 
En la consulta popular celebrada el dia el dia 25 d’abril de 2010, el poble de 
Llançà va expressar un sentiment molt majoritari de la seva població a favor de 
la independència de Catalunya, amb el 90,96 % dels vots a favor amb una 
participació del 26,90 % d’un cens de 4.398 persones.  
Aquesta és la força que ens empeny a subscriure la present així com a declarar 
el municipi de Llançà com a territori català lliure i sobirà i, a l’espera que el 
Parlament de Catalunya dicti la legislació legalment aplicable, la normativa i la 
jurisprudència d'ús actual s'estableixin com a provisionalment vigents i siguin 
d'aplicació en tant no s'oposin a la sobirania del poble de Catalunya.  
Aquests acords estan determinats per la gravíssima situació social i econòmica 
que pateixen els veïns i veïnes de Llançà i, per extensió, de tot el poble de 
Catalunya com a conseqüència de la seva pertinença a l’Estat Espanyol. Avui, 
a Catalunya, l’atur afecta a 700.000 persones, el 20% de la població es troba al 
llindar de la pobresa, el 40 % d’activitats econòmiques estan en perill de 
desaparèixer i l’espoli fiscal suposa 16.000 milions d’euros anuals per 
Catalunya.  



És, doncs, davant d’aquest context crític que viu el país que cal actuar amb 
fermesa i en defensa dels interessos col·lectius generant un clima de confiança 
i esperança pel poble català. L’Estat Espanyol ha demostrat la seva incapacitat 
per a administrar els recursos públics de forma eficient i per a garantir un 
funcionament ordenat de les seves institucions financeres supervisores, amb el 
Banco de España, en primer lloc. És un Estat que es  troba en fallida 
econòmica i que ens hi pot arrossegar.  
Al mateix temps, ha incomplert de forma reiterada les seves obligacions 
econòmiques amb el govern de la Generalitat de Catalunya, causant així uns 
greus perjudicis al poble de Catalunya i posant en descrèdit internacional les 
seves institucions. Aquesta conducta de deslleialtat institucional ha agreujat els 
desequilibris creats pel dèficit fiscal insostenible que pateix la Nació Catalana i 
que desvia cap a Espanya uns recursos imprescindibles per al bon 
funcionament dels serveis de la Generalitat i dels ajuntaments. A més, ara 
s’anuncia, des del Govern Espanyol, que es promouran grans canvis legals que 
atemptarien, si és donen, contra l’autonomia local i, fins i tot, contra la pròpia 
existència del món municipal català i dels serveis que aquest presta al conjunt 
de la ciutadania. 
 Catalunya ha de preservar com a poble els seus trets nacionals, la seva 
llengua, la seva cultura, el llegat de la seva història com a terra d’acollida i de 
diàleg. 
 És per tots aquests motius, i principalment per a preservar el benestar dels 
veïns i veïnes de Llançà, i per tal d’impedir que l’agreujament d’aquesta situació 
de crisi derivi en greus problemes de cohesió social, de degradació de les 
activitats empresarials i en més increments de l’atur i la pobresa de les classes 
treballadores que ja patim, que aquest Ajuntament vol fer sentir la seva veu en 
aquests moments històrics que ens està tocant viure. 
 Avui, un cop el poble de Catalunya  ha parlat i s’ha expressat amb tota claredat, 
és l’hora de la independència nacional i així s’ha fet palesa en la massiva 
manifestació del passat dia 11 de setembre.  
En base a aquestes raons, tal com s’ha indicat i quan es compleixen gairebé 
tres anys de la consulta realitzada al nostre municipi, el Ple de l’Ajuntament 
demanem  : 
1. Declarar Llançà territori català lliure i sobirà.  
2. Que el Parlament de Catalunya sotmeti a votació la declaració unilateral de 

sobirania nacional de Catalunya en la propera legislatura i, si s’escau, 
convoqui un referèndum sobre la independència de Catalunya. 

3. Sotmetre a la consideració del Parlament de Catalunya la necessitat 
d’emprendre accions immediates com, entre d’altres, les següents: la 
creació dels corresponents registres civils, mercantils i de la propietat; la 
creació d’una hisenda pròpia i d’un banc nacional des del qual es gestionin 
el règim fiscal i el finançament dels serveis i institucions públics, la 
constitució immediata d’una administració fiscal i de justícia de Catalunya 
sense ingerències estrangeres; l’anunci a tota la comunitat internacional de 
l’inici del procés d’independència de Catalunya, amb especial orientació vers 
la ONU i la Unió Europea, i l’obertura de negociacions amb el Govern 



Espanyol per a la bona resolució de la fase de transició cap al nou estat 
català. 

4. Que el Parlament de Catalunya acordi, amb caràcter immediat les mesures 
que cregui convenient que ordenin la transició fins a la constitució formal de 
l’estat català i, en especial, les següents: 

- Que les banderes oficials seran la local, la senyera i, fins al dia de la 
independència, l’estelada. 

- Que quedin sense aplicació totes les lleis i reglaments, sentències 
judicials i resolucions que limitin l’ús de la llengua catalana en 
qualsevol àmbit de la vida pública o acadèmica catalana. 

- Que els cossos policials i militars espanyols hagin de realitzar 
comunicació prèvia per a realitzar llurs funcions dins del territori de 
Catalunya. 

- Que demani l’empara i la mediació de les institucions internacionals 
de la Unió Europea, si ho creu convenient, per a garantir un procés 
democràtic. 

- Que declari, a efectes administratius, el 12 d'octubre com a dia 
laborable. 

5. L’Ajuntament de Llançà s’adhereix a l’Assemblea Nacional Catalana en les 
diferents accions i estratègies que realitzi per a la llibertat de Catalunya. 

6. Des de Llançà, apel·lem a l’esperit cívic de tot Europa, inclòs l’Estat 
espanyol, per tal que s’imposi una resolució democràtica dels conflictes i 
s’avanci en els ideals de la pau, el treball i la llibertat, l’amistat i la germanor 
entre els pobles del món. 

7. Demanar l’empara al Govern de la Generalitat, així com a les institucions 
internacionals, davant dels possibles i previsibles obstacles i impediments 
que pugui provocar l’Estat espanyol, per poder mantenir i prevenir la 
“declaració de Sobirania del territori municipal” i l’activitat dels seus càrrecs 
electes.  

8.  Notificar-ho a la Presidència del Parlament de Catalunya i a tots els grups 
parlamentaris, a la Presidència de la Generalitat de Catalunya, a la 
Presidència del Govern Espanyol, als diferents grups parlamentaris del 
Congrés de Diputats, a l’Associació de Municipis per la Independència, per 
tal que aquesta ho comuniqui als seus municipis adherits, i a l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques i a la Federació de Municipis de 
Catalunya.  

 
 
8.- Moció per aprovar l’elaboració del Pla de Mandat 2013-2015 
 
Anna M Pujol Llosa, Regidora i portaveu d’ ICV de Llançà, expressa que abans 
de passar a llegir el dictamen voldria explicar el motiu en què s’ha basat per 
presentar aquesta moció: Competències essencials dels municipis. Article 26 
de la Llei de bases de règim local: Els municipis  per si mateixos o bé associats 
han d’oferir en tot cas els serveis següents: 

a) en tots els municipis: Enllumenat públic, cementiri, recollida de residus, 
neteja viària, abastiment domiciliari d’aigua potable, clavegueram, accés 



als nuclis de població, pavimentació de les vies públiques i control 
d’aliments i begudes 

b) En els municipis amb més de 5.000 habitants,  a més a més, Parc públic, 
biblioteca pública, mercat i tractament de Residus. 
Tot seguit, llegeix la Moció, del contingut literal següent: 
 
“Atesa la necessitat que les administracions públiques es dotin d'instruments 
d’anàlisi de la realitat, per tal de poder planificar la seva gestió a curt i mig 
termini, 
Atesa la inestable situació econòmica i financera de les administracions en 
general, i molt notablement de l'administració local, des de l’esclat de la crisi 
econòmica i financera mundial, que obliga als govern a prendre mesures sovint 
no contemplades als seus programes electorals, 
Atès que governar, i més en temps de crisi, significa prioritzar alguns aspectes 
programàtics per sobre d’altres en funció a com evolucionen els esdeveniments 
que intervenen i conformen el municipi, així com marcar-se uns objectius 
d’horitzó de futur, 
Atès que la ciutadania té dret a saber quin és l’horitzó de futur del govern per 
aquests tres anys, i mitjançant quin full de ruta concret pretén assolir-lo, 
Atès que les finances de l’Ajuntament de Llançà estàn sotmeses a un Pla 
d’ajust imposat pel govern de Madrid 
Atès que, per tal de dotar-nos com a societat de mecanismes que millorin la 
salut democràtica de LLançà, la ciutadania necessitem sistemes objectius 
d’avaluació de la tasca de govern, 
Atès que, fins i tot en la millor de les condicions econòmiques, un Pla de 
Mandat és imprescindible per la planificació, la gestió i la concreció del LLançà 
que volem,  
Atès que, malgrat la situació pressupostària, l’elaboració d'un Pla de mandat 
(tal i com s'està fent en d’altres ajuntaments), no ha de suposar cap despesa 
econòmica per l'Ajuntament, donat que s’articula al voltant d’una reflexió 
política i tècnica, a partir de criteris polítics, però desenvolupada per tècnics i 
responsables de cada una de les àrees de govern, 
 
Per tot això es proposa al Ple municipal els següents acords: 
 
- Que el govern iniciï l’elaboració del Pla de Mandat 2013-2015, que ha de 
permetre a la ciutadania conèixer les prioritats i el full de ruta municipals, 
- Que el Pla de Mandat es desenvolupi a partir del treball tècnic de treballadors 
municipals, així com de responsables i directius de l’Ajuntament de LLançà, 
però sense que la seva elaboració suposi una càrrega a les arques públiques, 
- Que es presenti el Pla de Mandat al Ple, pel seu debat i aprovació, el mes de 
febrer del 2013 com a màxim.” 
 
El Sr. Guisset, del GMS, entén que els partits polítics han de ser fidels amb els 
programes electorals, i s’ha d’explicar molt bé a la ciutadania el perquè de 
canvis en situacions excepcionals i, si no compleixen, convocar eleccions 
anticipades, no com prometia el PP i el que estan fent, en aquests moments de 



tanta incertesa quines seran les pautes generals, per on aniran les decisions 
del govern, per tant aplaudeix la Moció i voten a favor. 
 
Intervé el SR. Cusí, del grup ULL-AM, que estan d’acord amb el text que 
presenten en la Moció i diu que creuen que el Pla de Mandat l’haurien de tenir 
tots els governs, municipis, consells comarcals, Parlament..  el govern de 
Llançà hauria de donar-li suport i presentar el Pla. 
 
El Sr. Ortiz de Zárate, del grup municipal BMC, diu que votaran a favor i 
pregunta si s’ha de posar data límit per fer el Pla. 
 
L’Alcalde manifesta que si un govern no té un full de ruta val més que no 
exerceixi. Ells el tenen molt clar i què faran, i s’han de remetre al programa 
electoral per seguir la traça grossa. Hi ha coses puntuals de cada Regidoria 
que també les tenen ben treballades, fins al punt que els Serveis Tècnics han 
elaborat un informe en funció de la situació econòmica. Tots són conscients 
que les Administracions paguen tard i malament, i s’han d’adaptar a una 
previsió anual segons evoluciona la tresoreria municipal; d’aquí a dos mesos 
tindran el Pla de Mandat de 2013, per la qual cosa voten en contra de la Moció. 
Diu que de moment no vol tenir la responsabilitat de votar un assumpte que 
després no podrà complir per manca de pagaments, i diu al Sr. Guisset que 
només el President del Govern és qui pot convocar eleccions  anticipades. 
 
Sotmesa a votació, amb sis vots a favor, dels grups municipals PSC-PM, ULL-
AM, BMC i ICV; i set en contra, del grup municipal CiU, no prospera la Moció. 
 
 
9.- Moció: rebuig a les retallades de la Llei de dependència. 
 
La Sra. Pujol, del grup municipal d’ICV, llegeix la Moció. 
 
El Sr. Guisset, del grup municipal PSC-PM, Intervé el Sr. Cusí, del grup 
municipal ULL-AM, manifestant el vot favorable i diu que ERC quan estava al 
govern de Catalunya va fer moltes coses per al tema de la dependències i no 
voldrien que tot es perdi amb quatre dies del govern del PP, en què tots sabem 
com està funcionant. 
 
Fa ús de la paraula el Sr. Ortiz de Zárate, del grup municipal BMC, i manifesta 
que vota a favor 
 
El Sr. Mora, del grup municipal de CiU, expressa el vot a favor. 
 
Per unanimitat, s’aprova: 
 
Atès que el Reial Decret Llei 20/2012 de 13 de juliol implica retallades altament 
lesives pel desplegament de la Llei 39/2006 de Promoció de l'Autonomia 
Personal i Atenció a Persones en Situació de Dependència 



Atès que s’implanta una estructura diferent a l’actual per a noves sol·licituds i 
revisions basada únicament en graus i on, per tant, s’hi eliminaran els nivells. 
Aquesta nova estructura provocarà una reducció de l'import de les prestacions i 
una menor adequació de les mateixes a l’autonomia i intensitat de la cura. 
Aquesta retallada s'afegeix a altres introduïdes aquest mateix any com són els 
nous criteris de baremació decretats per la Generalitat que implicaran que 
moltes situacions que anteriorment es valoraven en Grau 3 ara es facin en 
Grau 2, per tant amb menys prestacions associades. 
Atès que es suspèn la incorporació de dependents moderats (grau I) fins al 1 
de juliol del 2015, excepte als que tenien prestació reconeguda, així com les 
persones valorades abans de l´1 de juliol del 2011. A dia d'avui aquesta 
situació ja afecta a 103 persones terrassenques, més les que es vagin 
incorporant durant aquest període de moratòria. Per tot plegat molts potencials 
beneficiaris acabaran la seva vida sense haver pogut gaudir d’un suport que 
necessiten i que la legislació vigent els hi reconeix. 
Atès que es rebaixen un 15% les quanties de les prestacions econòmiques per 
cuidadors no professional. Al nostre municipi tenim persones en aquesta 
situació que es veuran afectades. A aquests, els hi quedaran unes prestacions 
de entre 153 i 442€. Pel que fa als nous beneficiaris, la prestació màxima de 
cuidador que rebran serà de  387,64€.  Molts d´aquests casos, 
complementàven els seus ingressos familiars amb prestacions de dependència. 
 
Atès que es suprimeix la cotització per aquests  cuidadors no professionals, a 
no ser que aquests n'assumeixin el 100% del cost. Concretament haurien de 
pagar 163€ mensuals, quantitat que òbviament queda fora de l'abast de moltes 
famílies amb aquest perfil. La inclusió de les cuidadores no professionals en la 
seguretat social tenia dos objectius molt precisos en la Llei 39/2006: (1) emergir 
un treball històricament submergit i feminitzat com és la cura de persones 
dependents i (2) facilitar que aquestes cuidadores (moltes també d'edat 
avançada) arribaren a cotitzar el mínim per assolir una pensió de jubilació, 
incapacitat permanent, viduïtat i orfenesa. 
Atès que el dret d'accés a noves prestacions per cuidador no professional 
queda afectat per un termini suspensiu de fins a dos anys de durada. Per tant, 
un cop feta la prescripció, l'administració pot trigar fins a dos anys a fer efectiva 
cap mena de prestació i sense abonar cap retroactivitat, generada amb 
posterioritat al dia 1 d’agost del 2012. 
 Atès que també es rebaixen les prestacions vinculades a serveis de residència 
que queden limitades a una forquilla de 715 i 426,12€, retallada que al nostre 
municipi afectarà a persones usuàries i a un sector, com les residències, ja molt 
castigat per altres problemes com els impagaments de la Generalitat. A més, 
s’obre la porta a que les CCAA apliquin noves reduccions sobre les prestacions 
addicionals que algunes, com Catalunya, atorgaven per complementar les 
ajudes donades i reduir les diferències de preu plaça residencial. 
Atès que el real-decret elimina la compatibilitat entre prestacions i serveis i que 
la Generalitat només ha garantit aquesta compatibilitat fins que es desenvolupi 
reglamentàriament el nou criteri. Per tant serveis tan estesos com el SAD i 
Centre de Dia acabaran sent incompatibles amb cap tipus de prestació. Això 



afectarà sobretot a les persones i famílies que, a banda de problemes de 
discapacitat, complementaven l´atenció dels seus familiars contractant serveis 
a nivell privat. 
Atès que el nivell mínim de protecció (el finançament que reben les CCAA de 
l’Estat) disminueix, amb intensitat variable segons el grau, però amb una 
davallada mitjana del 27% 
 
El Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer.- Sol·licitar al govern espanyol que es derogui el Reial Decret Llei 
20/2012 de13 de juliol, especialment en el seu articulat referit a la Llei 39/2006.  
Segon.- Sol·licitar al govern espanyol la recerca de vies alternatives per fer 
sostenible el sistema estatal d’atenció a la dependència, vies que no haurien de 
passar pel retall de prestacions i serveis sinó per un nou sistema de 
finançament basat en una reforma del sistema fiscal espanyol que incrementi la 
seva progressivitat i faciliti una lluita eficaç contra el frau fiscal. 
Tercer.- En cas que es decideixi no atendre les sol·licituds anteriors, sol·licitar 
al govern espanyol l’habilitació de partides pressupostàries addicional que 
permetin als ajuntaments compensar els sobrecostos que els hi implicarà la 
reforma, per exemple per l’increment previsible de demanda de SAD-Social. 
 Quart.- Notificar els presents acords al Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad del reino de España. 
 
 
10.- Moció: petició de l’exercici del dret a l’autodeterminació de Catalunya. 
 
La Sra. Pujol, del grup municipal d’ICV, llegeix la Moció. 
 
Fa ús de la paraula, el Sr. Guisset, del grup municipal PSC-PM, dient que 
troben correcta la Moció entenent el que ha manifestat el poble català, respon a 
l’exercici de la sobirania i parla d’una cosa tan respectuosa com és el dret a 
decidir. La Regidora ha explicat molt bé la via en què s’han de moure tots els 
partits polítics, en diferència al que ha dit el Regidor Sr. Ortiz de Zárate. Aquí el 
que es tracta és decidir qui vol la independència i qui no, qui vol el federalisme,  
és el seny que identificat el nostre esperit del poble de Catalunya. Per això, el 
seu grup votarà a favor i volen manifestar que això no pot amagar totes les 
retallades en polítiques socials. Entre tots exercim el dret a la nostra sobirania i 
a l’exercici de l’autodeterminació, els ciutadans podem iniciar un camí que serà 
dur, hi ha moltes coses a solucionar des del punt de vista social, no cal pensar 
que el federalisme o l’independentisme posarà fi a tots els nostres problemes. 
 
El Sr. Cusí, del grup municipal ULL-AM, manifesta que el dret a 
l’autodeterminació és el que sempre ha defensat  ERC per la qual cosa votaran 
favorablement, i diu al Sr. Guisset que a Catalunya, si més no, el seny sempre 
va acompanyat de la rauxa, i pel que fa al tema de la independència, l’Estat 
propi també es fa amb seny i amb el respecte, volen l’Estat propi amb el 
respecte del que no el volen o que no creuen que sigui l’adequat. 



 
Intervé  el Sr. Ortiz de Zárate, del grup municipal BMC, expressant el vot 
favorable i replica al Sr. Guisset que la Moció no falta el respecte a ningú, els 
únics que manquen el respecte a Catalunya són el PP, el PSOE i molta altra 
gent de Madrid i “fatxes varis” que no volen entendre això. 
 
Pren la paraula el Sr. Mora, del grup municipal de CiU, dient que votaran a 
favor. 
 
El Sr. Guisset per al.lusions, manifesta que des del seu grup mai han estat en 
contra de constituir l’Estat propi, però s’ha de fer amb seny i no empipar a la 
gent, cal informar-la, cal decidir què es fa, quin camí i a on digirir-se. 
 
El Sr. Ortiz de Zárate pregunta al Sr. Guisset si considera que el que s’ha fet 
fins ara ha estat sense seny, per part de la Generalitat i dels partits polítics 
independentistes. 
El Sr. Guisset li respon que només està valorant la Moció que s’ha presentat. 
 
L’Alcalde conclou que tots els partits menys el PP estan d’acord amb una 
transició, pactada, de diàleg amb Espanya i al final es desemboca amb una 
consulta que el poble decideix, i pregunta si són conscients que el PP no els 
deixarà; CiU potser ha trigat a dir-ho clarament però li fa l’efecte que el 
problema és més profund, quan no deixin fer la consulta, què passarà? Estar 
quiets? Portem 300 anys esperant i això s’ha acabat, hem de canviar sí o sí. En 
una setmana han dit no a temes fonamentals, infraestructures, pacte fiscal i 
educació. Hem de seguir així? No ens deixaran fer res, en una setmana de ple 
debat independentista han fet tres cops de porta. No ens deixaran decidir. 
Totes les posicions són incòmodes, molta gent nacionalista està patint, tots 
estem una mica segrestats per l’aparell del partit, ell se solidaritza amb molta 
gent del PSC que vol que Catalunya pugui ser lliure, però és evident que no 
ens podem enganyar, no ens deixaran fer res, i el següent pas quin serà? 
Aquestes mocions que es presenten, i que tenen l’aval del seu grup, com que 
sabem que ens diran que no, haurem d’anar més enllà. 
 
Per unanimitat, s’aprova: 
 
Atès que tota comunitat nacional té dret a decidir de manera lliure la seva 
condició política i  aconseguir llur desenvolupament econòmic, social i cultural 
propi. 
Atès que la realitat nacional de Catalunya, s’expressa a partir d’una llengua, 
una cultura i les institucions pròpies, que s’han anat desenvolupant al llarg de la 
seva història. I que l’existència d’aquesta realitat nacional diferenciada ha estat 
reconeguda, fins i tot, a l’empara de l’article segon de la Constitució espanyola, 
referint-se de manera diferenciada a nacionalitats i regions, quan parla del dret 
a l’autonomia. 
Atès que el dret a l’autodeterminació dels pobles ha estat reconegut a diferents 
pactes internacionals, ratificats pel propi Estat espanyol. Com per exemple el 



Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics de 1966 o la Declaració Dels 
Drets Humans de les Nacions Unides de 1970. 
Atès que el dret a la lliure determinació és un dret democràtic que ha de tenir 
reconeguda la ciutadania, per a decidir sobre el seu present i el seu futur com a 
col·lectiu. Donant-se el cas que comunitats nacionals com Noruega, en el 1905, 
o el Quebec, en el 1980 i el 1995, ja han exercit aquest dret, o altres es 
plantegen convocatòries en els propers anys, com Puerto Rico, el proper mes 
de novembre, o Escòcia, per a finals del 2014.   
Atès que la sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut d’Autonomia va 
representar un trencament del pacte constitucional i la vulneració de la voluntat 
del poble de Catalunya expressada en referèndum. D’aquesta manera el 
Tribunal confirmava el fracàs de la Constitució com a instrument d’encaix de 
Catalunya amb Espanya i l’esgotament de l’autonomisme. A aquest fet se suma 
el procés de recentralització de poder cap a l’Estat al que estem assistint, 
impulsat pel PP. 
Atès que la recent manifestació a Barcelona, de l’11 de setembre de 2012, és 
la expressió inequívoca de la voluntat d’una part molt important de la ciutadania 
de Catalunya de pertinença a una realitat nacional pròpia i de demanda per 
poder decidir la seva pròpia realitat política com a  nació en el marc de la Unió 
Europea. 
Atès que en la reunió celebrada el 20 de setembre de 2012 a Madrid entre el 
president del govern de l’Estat espanyol i el president de la Generalitat de 
Catalunya sobre el mandat del Parlament de Catalunya entorn la proposta de 
pacte fiscal, ha resultat de nou,  decebedora atesa la resposta negativa a la 
proposta de Catalunya. 
Atès que el poble de Catalunya  té el dret a exercir el seu dret a 
l’autodeterminació i decidir com vol relacionar-se amb la resta de pobles de 
l’Estat, Europa i el món. 
Atès, que tot i que la possibilitat d’un referèndum d’autodeterminació no està 
reconeguda per la Constitució espanyola, la Carta Magna ja ha estat 
modificada en diferents ocasions, per adherir-se a la UE o, darrerament i de 
manera exprés per incloure el principi d’estabilitat pressupostària. Aquests fets 
farien incomprensible que es negui la possibilitat de contemplar una nova 
reforma que reconegui el dret a decidir dels pobles de l’Estat, quan una part 
molt important del poble de Catalunya l’està demandant.     
 
Per tot això el Ple de l’Ajuntament de Llançà acorda: 
 
Primer.-Manifestar el ple suport de l’ajuntament de Llançà a totes aquelles 
iniciatives de la societat civil i institucions que fomentin la informació, el treball i 
la concreció de l’exercici al dret a l’autodeterminació del poble català. 
Segon.- Demanar als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats que iniciïn 
els tràmits per a  la modificació de la Constitució espanyola, que faci possible la 
realització de la consulta d’autodeterminació a Catalunya. 
Tercer.- Demanar als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya que 
impulsin els tràmits per obrir el procés per a la celebració d’una consulta 
d’autodeterminació del poble català.   



Quart.- Demanar al Govern de Catalunya que iniciï converses amb tots els 
grups parlamentaris,  els agents socials i les entitats més representatives de la 
societat civil per assolir un Acord Nacional per l’exercici del dret a decidir. 
Cinquè.- Demanar als mitjans de comunicació de titularitat pública, tant de 
l’Estat com de la Generalitat, l’exercici de la seva funció informativa en un marc 
d’estricta neutralitat i pluralitat informativa envers les diferents opcions 
plantejades en una futura  consulta d’autodeterminació. 
Sisè.- Trametre els presents acords al govern de la Generalitat de Catalunya, 
als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i del Congrés dels Diputats 
i del Senat, als grups del Parlament europeu i a les entitats del municipi. 
 
 
11.- Moció en defensa al dret al propi cos i en contra de la reforma 
restrictiva de la Llei de salut sexual i reproductiva i de la interrupció 
voluntària de l’embaràs. 
 
La Sra. Pujol, del grup municipal d’ICV, llegeix la Moció. 
 
Fa ús de la paraula la Sa. Barris, del grup municipal socialista, dient que estan 
d’acord i demana si en el tercer acord sobre l’accés universal i cobertura legal 
de l’abort voluntari a la xarxa pública, si és d’acord amb la Llei orgànica 2/2010, 
de 3 de març, o bé per causes mèdiques. 
La Sra. Pujol diu que està contemplada per la Llei. 
 
El Sr. Cusí, del grup municipal ULL-AM, indica el vot favorable i recorda 
paraules del Sr. Gallardón, despectives i vexatives cap al poble, no pot ser que 
retrocedim trenta anys enrere. 
 
Intervé el Sr. Ortiz de Zárate, del grup municipal BMC, manifestant que votaran 
a favor. 
 
Pren la paraula el Sr. Mora, del grup municipal CiU, dient que votaran a favor. 
 
Per unanimitat, s’aprova: 
 
Des de l’inici de l’any 2012, estem assistint a un conjunt de declaracions, 
espaiades en el temps, del ministre de Justícia Sr. Ruiz Gallardón i amb suport 
de les seves companyes i companys del PP, en relació a la proposta restrictiva 
de reformar  la Llei de Salut Sexual i Reproductiva i de l’Interrupció Voluntària 
de l’embaràs. 
Atès que la Llei d’interrupció voluntària de l’embaràs va ser reformada al 2010, 
amb un ampli consens, malgrat no haver assumit la totalitat de les 
reivindicacions del moviment feminista,  manifestem la nostra rotunda oposició 
a una reforma que suposa un retrocés en matèria dels drets de les dones i un 
intrusisme inacceptable de les doctrines ultraconservadores que pretén imposar 
el govern del PP al marge del consens social. 



Aquesta reforma, significaria un retorn al passat encara més retrograda que el 
de la Llei de 1985, una llei que despenalitzava l’avortament en determinats 
supòsits, i que era insuficient per a garantir la protecció jurídica i mèdica de les 
dones i de professionals de la salut. El retorn a aquesta llei faria augmentar les 
activitats clandestines i perjudicials per la salut de les dones. 
Les declaracions del ministre de justícia demostren el concepte del govern vers 
les dones, com a éssers irresponsables i immadures que necessiten de la 
supervisió de la societat patriarcal, on la seva funció al món és ser mare i no 
dona. Aquesta concepció és inacceptable i totalment rebutjable. 
Les dades demostren que la taxa d’avortaments és menor en aquells països on 
les lleis són més permissives. Cal recordar al Ministre Gallardón que Espanya 
va ratificar al 1983 la Convenció de les Nacions Unides sobre l’eliminació de 
totes les formes de discriminació contra les dones (CEDAW) on proclama en el 
seu article 16.e) Los mismos derechos a decidir libre y responsablemente el 
número de sus hijos y el intervalo entre los nacimientos y a tener acceso a la 
información, la educación y los medios que les permitan ejercer estos 
derechos.  
Per tant, retrocedir a una llei més restrictiva seria abandonar tractats 
internacionals que daten del 1979 i tenir per a les dones una legislació 
retrograda al nivell de països que no subscriuen els tractats internacionals en 
matèria de drets humans i a nivell Europeu, ens ubicaríem a la cua. 
 
Per tot l’exposat, el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer.- Demanar al govern del PP que cessi de la seva voluntat de convertir 
els drets de les dones en moneda de canvi per acontentar els sectors més 
ultraconservadors. 
Segon.- Rebutjar qualsevol modificació restrictiva en els drets de les dones a 
decidir sobre el propi cos. Retallar el que definia la Llei 2/2010 seria una clara 
involució. 
Tercer.- Reclamar al govern que inverteixi en les úniques mesures que s’han 
demostrat efectives en la disminució d’embarassos no desitjats: 
-L’accés universal a la informació en matèria de sexualitat i mètodes 
anticonceptius 
- L’educació sexual  
- Accés universal i cobertura legal en les interrupcions voluntàries de l’embaràs 
a la xarxa de salut pública 
- Reforçar els serveis d’informació i assessorament  professional a les dones. 
 
 
12.- Assumptes urgents 
 
No se’n presenten. 
 
 
13.- Precs i preguntes 
 



El Sr. Cusí llegeix les preguntes del grup municipal d’ULL-AM: 
 
“Pregunta número 1 
El passat Ple d’agost de 2012, vàrem demanar que l’Ajuntament de Llançà 
(municipi integrat dins l’AMI) col.loqués panells informatius a les entrades del 
poble informant de l’adhesió de Llançà a l’AMI. 
Agrairíem que ens informessin de l’estat de la gestió de la col.locació dels 
panells esmentats. 
 
Pregunta número 2 
En referència a la Moció per a la modificació del ROM aprovada el passat mes 
de febrer d’enguany, agrairíem saber en quin estat es troba el procés d’aquest. 
Prec número 1 
El passat Ple d’agost de 2012, vàrem demanar que a partir de l’11 de setembre 
de 2012, Diada Nacional de Catalunya, aquest consistori pengés la senyera 
estelada a la façana de l’Ajuntament. 
Agrairíem que fos penjada el més aviat possible tal i com han fet moltes altres 
poblacions arreu del territori. “ 
 
L’Alcalde respon, a la primera, que s’han pres mides i es posarà on hi ha les 
fotografies de les entrades al poble, per Cap de Ras, per Port de la Selva, i per 
Figueres, els panells estan demanat i cal que els portin. 
Quant al ROM el Secretari ha acabat la feina i els tècnics municipals han 
d’informar, se’ls farà arribar quan la feina estigui enllestida. 
I pel que fa a l’estelada, està d’acord, però en el Ple s’acaba d’aprovar una 
Moció i s’ha de ser conscient amb el que s’hi escriu, i deia “que  les banderes 
oficials seran la local, la senyera i, fins al dia de la independència, l’estelada. “ 
si s’ha aprovat fa vint minuts, no cal que pateixin, quan el Parlament ho acordi, 
se seguida en penjarà, ara no toca, el tema de les banderes s’ha superat 
històricament i la bandera oficial de Catalunya avui dia és la senyera. 
 
 
I sense cap més assumpte a tractar, el Sr. Alcalde  aixeca la sessió a les vuit i 
deu minuts 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. 
 
 


