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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
LLANÇÀ DE DATA 22-11-2017
A la Casa Consistorial de Llançà, essent les 08:00 hores del dia 27 d'octubre
de 2017, es reuneix l’Ajuntament Ple, en primera convocatòria, a l´objecte de
celebrar sessió pública extraordinària.
Sota la presidència de l’Alcalde, Sr. Pere Vila i Fulcarà, assisteixen els regidors
i les regidores que a continuació s’indiquen:
Sr. Joan C. Mora i Torrent, Sr. Juan José Serrán i Báez, Sra. Sònia Sarola i
Vilà, Sra. Sònia López i Mallol, Sr. Francesc Guisset i Lagresa, Sra. Sílvia
Barris i Roca, Sr. Guillem Cusí i Batlle, Sr. Simon Calsina i Comorera, Sra.
Anna Giralt i García, Sr. Claudio Grande i Hernández.
Assisteix com a Secretari, el Sr. Carles Fita i Alegre, titular de la Corporació.
L’Alcalde declara obert l’acte i tot seguit s’entra en l’ordre del dia.
1.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior de data 27-10-2017.
L’Alcalde demana si es pot aprovar l’acta de la sessió anterior de data 27
d’octubre de 2017, que ha estat repartida amb anterioritat junt amb la
convocatòria.
Per unanimitat s’aprova l’acta del Ple corresponent a la sessió extraordinària de
data 27-10- 2017.
2.- Sorteig de membres de meses electorals a les eleccions al Parlament
de Catalunya.
L’Alcalde llegeix el text del dictamen. Per part de la funcionària Sra. Blanca
Garriga es procedeix a accionar el programa informàtic que ha de servir per a
l’elecció dels membres de la Mesa, i en llegeix el resultat.
Per unanimitat dels membres presents, s’adopta el següent acord:
Mitjançant Reial Decret 946/2017, de 27 d’octubre, el President del Govern
d’Espanya ha acordat convocar Eleccions al Parlament de Catalunya per al
proper dia 21 de desembre de 2017.

De conformitat amb l’article 26 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny del
Règim Electoral General, correspon al Ple de l’Ajuntament la formació de les
Meses Electorals mitjançant sorteig públic.
Per tot això, aquest Ple adopta el següent ACORD
Primer.- PROCEDIR a realitzar el sorteig públic amb l’objecte de designar les
persones que hauran de formar les Meses Electorals el proper dia 21 de
desembre de 2017, amb motiu de les Eleccions al Parlament de Catalunya.
Segon.- APROVAR el sistema d’elecció dels Membres de la Mesa Electoral,
determinat en el Programa Informàtic “ELECCIONES Windows Plus” de
l’empresa ABS Informática, SL
Tercer.- DECLARAR designades les persones que han de formar les Meses
Electorals pel proper dia 21 de desembre de 2017, data de celebració de les
Eleccions al Parlament de Catalunya, de conformitat amb el resultat del sorteig
que consta en l’expedient.
Quart.- DECLARAR subsidiàriament, pels supòsits d’impossibilitat de
notificació als designats, o d’acceptació d’excuses per impossibilitat de
desenvolupament del càrrec, que s’entendran designades en la seva
substitució les persones que han estat elegides suplents en el mateix sorteig i
en defecte d’aquests, les persones que per ordre numèric correlatiu
correspongui, en base a la llista aprovada.
Cinquè.- NOTIFICAR les referides designacions com Presidents i Vocals de les
Meses Electorals, als interessats, en la forma procedent, així com a l’Àrea de
Processos Electorals del Departament de Governació i Administracions
Públiques de la Generalitat de Catalunya, via eacat.
Sisè.- COMUNICAR el present Acord a la Junta Electoral de Zona.

3.- Moció amb motiu del Dia contra la violència envers les dones.
El Portaveu del grup municipal d’ERC-AM, Sr. Guillem Cusí, llegeix el text del
dictamen.
Per unanimitat s’aprova la Moció en tot el seu contingut.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El 25 de novembre, dia contra la violència envers les dones, es posa novament
de manifest que una societat igualitària i garant del respecte dels drets humans
no és possible quan la meitat de la població és reiteradament discriminada,
violentada i assassinada simplement per la seva condició de DONA.

Aquest any, s'han produït 22 feminicidis als països catalans i la línia d'atenció a
les dones en situació de violències del principat, ha rebut 4.252 trucades durant
els 5 primers mesos d'enguany.
La ciutadania no pot permetre's viure en un estat a on la violència masclista
sols és considerada com a tal quan qui l'exerceix és la parella o l'exparella de
la dona. Que no atorga ni la meitat d'ordres de protecció i allunyament a les
dones i infants víctimes de violència. I que retalla la Llei d'Igualtat efectiva entre
dones i homes aprovada pel Parlament de Catalunya i sorgida del consens
social.
Necessitem un estat impregnat de valors feministes que faci ús de totes les
eines que tingui a l'abast per acabar amb aquesta xacra. Tant pel que fa als
casos més flagrants -els assassinats i les violacions- com també totes aquelles
violències simbòliques i quotidianes -com la invisibilització de les dones o la
hipersexualització dels seus cossos- que suposen un menyspreu, una
discriminació i una desigualtat cap a les dones.
Àngela Davis afirmava: "Radical vol dir simplement anar a l'arrel del problema".
L'objectiu del moviment feminista és precisament lluitar per arrencar l'arrel del
sistema heteropatriarcal.
Per tots aquests motius, el Ple de l’Ajuntament de Llançà, per unanimitat
ACORDA:
Primer. L’Ajuntament de Llançà manifesta el rebuig i condemna a qualsevol
forma de violència masclista que s’exerceix diàriament contra moltes dones i
que representa una greu vulneració dels drets humans fonamentals.
Segon. Encoratjar a tota la societat civil a mostrar una tolerància zero envers
qualsevol manifestació de violència.
Tercer. Vetllar pel compliment dels protocols d’atenció a les dones víctimes de
violència masclista i treballar de manera coordinada amb tots els agents
implicats i les entitats de dones.
Quart. Impulsar campanyes de sensibilització, de prevenció i d’informació a
tota la ciutadania, de forma especial als centres d’educació, per arribar
especialment a l’adolescència i jovent del municipi.
Cinquè. El proper 25 de novembre, dia contra la violència envers les dones,
col·locar a la façana de l’ajuntament un gran llaç de color Lila, símbol també de
la violència domèstica.

Sisè. Comunicar aquest acord a la Generalitat i el Parlament de Catalunya, a
l’Associació Catalana de Municipis i l’Associació de Municipis per la
Independència.
El Sr. Cusí agraeix que es faci una jornada com la programada per divendres,
per treballar en aquest àmbit. Els agradaria tal i com preveu la Moció que se’n
facin més en l´àmbit escolar, i especialment en el juvenil on creu que més s’ha
d’incidir, per evitar casos com el de “la manada del Sant Fermí”. No volen que
els casos es banalitzin i que un cas tan greu com violar una dona. Avui dia hi
ha sectors que sembla que minimitzin aquests fets on no s’ha d’arribar. També
vol manifestar, en el sentit de la Moció, que es pengi el llaç a l’Ajuntament i
recorda que està pendent la pancarta dels presos polítics i la d’acollida de
refugiats, no demana que es decori tota la façana però sí quan toca, el dia
concret que s’ha de condemnar fets en dates concretes, i en aquest cas tots els
25 de novembre.
L’Alcalde afegeix que precisament aquesta Moció s’ha inclòs en un Ple
extraordinari i no en l’ordinari, com tocaria, per poder-la aprovar abans del
divendres; també diu que va donar instruccions a Secretaria perquè tan bon
punt es disposi de les pancartes reclamades es pengin a la façana.
Seguidament emplaça els membres de la corporació a participar activament en
els actes de divendres de condemna a la violència envers les dones.
4.- Assumptes urgents
No se’n presenten.
I sense cap més altre assumpte a tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió a dos
quarts de les vuit del vespre, de la qual s’estén la present acta que, després de
llegida i aprovada, signen electrònicament l’Alcalde i el Secretari mitjançant
certificació que consta a l’expedient.

