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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 
LLANÇÀ DE DATA   9-11-2017 
 
A la Casa Consistorial de Llançà, essent les 19 hores del dia 9 de novembre 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 les actes de les dues sessions anteriors, 
de dates 31-07-2017 i 2-10-2017. 
 
L’Alcalde demana si es poden aprovar les actes de les sessions anteriors, de dates 
31-7-2017 de juliol i 2 d’octubre de 2017, que han estat repartides amb anterioritat 
junt amb la convocatòria. 
 
Intervé el portaveu del grup municipal d’ERC-AM, Sr. Guillem Cusí, dient que per 
part del grup municipal d’Esquerra s’aprovaria l’acta del dia 2 d’octubre però per una 
qüestió més de forma que de fons, voten en contra l’acta del dia 31 de juliol. Estan 
enutjats perquè hi varen haver anomalies en la gravació del Ple i no se’ls va informar 
fins que no varen veure que el transcrit no s’ajustava, saben que una acta no ha de 
ser fidedigna però, hi faltaven talls, varen col·laborar en el que varen poder per 
completar-la però tot i així no es transcriuen exactament totes les intervencions, 
voten en contra més que per la forma que no en el fons. 
 
Amb set vots a favor, dels grups municipals PDeCAT i PSC-CP; una abstenció del 
grup municipal APL i tres vots en contra del grup ERC-AM, s’aprova l’acta de la 
sessió celebrada el 31 de juliol.  
L’acta de la sessió del dia 2 d’octubre, s’aprova per unanimitat. 
 
 
2.- Designació de membres de la Comissió de Les Llances de LLançà 



 

 
L’Alcalde llegeix el text del dictamen. 
 
Intervé el Sr. Guillem Cusí, portaveu del  grup municipal ERC-AM, expressant el vot 
favorable i reitera que demana es pugui crear una Comissió per redactar les Bases o 
Estatuts de les Llances i modernitzar-les o actualitzar-les. Ja ho varen demanar en 
una altra ocasió, per tal que s’ajusti a la realitat del poble i del moment en què vivim. 
 
L’Alcalde demana que consti en acta que en la primera reunió de la Comissió es 
proposi o es prengui l’acord iniciar expedient per a reforma del Reglament . 
 
Per unanimitat s’aprova: 
 
L’article 14è del Reglament de Les Llances, modificat per acord de l’Ajuntament Ple 
de data 3 d’abril de 2017, disposa que per a l’estudi de les circumstàncies que 
s’exposin a les sol·licituds presentades, es reunirà anualment la Comissió de Les 
Llances, que estarà integrada pels següents membres: 
President: L’Alcalde o Tinent d’Alcalde en qui delegui 
Vocals: El Regidor Delegat de Governació 
El Regidor Delegat de Cultura 
Un Regidor de tots els grups municipals que no formen part del govern municipal. 
El Rector de la Parròquia de Sant Vicenç 
El Cap Local de Sanitat 
El Director del Col.legi Públic Pompeu Fabra 
El President del Centre Cultural de Llançà 
Tres representants de les altres entitats de la Vila, designats cada any pel Ple de 
l’Ajuntament. 
Secretari: El de l’Ajuntament, o funcionari en qui delegui, amb veu i sense vot. 
 
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTATS de la baixa dels representants de les 
entitats en la Comissió de Les Llances de l’any 2017: Amigos Rocieros Llançà, 
Associació Contra el Càncer i Platges Netes. 
Segon.- NOMENAR representants de les entitats en la Comissió per a l’atorgament 
de Les Llances 2017, a un membre de cadascuna de les següents entitats: Pagaia 
Club Caiac Cap de Creus, Associació Ball-Llan, i Llançà Solidari. 
Tercer.- CONVOCAR la reunió de la Comissió de Les Llances, als efectes oportuns. 
 
 
3.- Aprovació provisional Modificació PPU SUP-1 La Selva 
 

El Regidor de l’Àrea, Sr. Francesc Guisset, llegeix el dictamen. 
 
Fa ús de la paraula el Sr. Guillem Cusí, del grup municipal ERC-AM, dient que voten 
a favor ja que el tràmit va iniciar-lo l’anterior govern i resten a l’espera de la resolució 
de la Comissió Territorial d’Urbanisme. 



 

 
El Sr. Claudio Grande, del grup municipal APL, manifesta el vot favorable. 
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda: 
 
Per Resolució d'Alcaldia de data 20 de març de 2017 es  va aprovar inicialment la 
Modificació del Pla Parcial Urbanístic SUP-1 Sector La Selva, promogut per Robert 
Mercader, S.L., de conformitat amb el projecte subscrit per l’arquitecte Pere Fina i 
Segura. 
Durant el termini d’un mes es va obrir un període d’informació pública, amb 
publicació d’anunci al BOP núm. 63 de data 30 de març de 2017 i en el Diari Punt 
Avui de data 23 de març de 2017, així com en el web municipal www.llanca.cat i en 
el Tauler d’anuncis d'aquest Ajuntament. Durant aquest període no es varen 
presentar al·legacions. 
D’acord amb allò que disposa l’art. 85.1 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme, 
aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, i art. 52.2.c) del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, i de l’informe de Secretaria, el Ple de la Corporació acorda: 

 
Primer.- APROVAR PROVISIONALMENT la Modificació del Pla Parcial Urbanístic 
SUP-1 Sector La Selva, promogut per Robert Mercader, S.L., de conformitat amb el 
projecte subscrit per l’arquitecte Pere Fina i Segura. 
Segon.- ELEVAR l’expedient diligenciat a la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Girona, amb la finalitat que resolgui sobre la seva aprovació definitiva.” 
 
 
4.- Aprovació provisional Modificació Puntual núm. 19 del PGOU de Llançà 
 
El Regidor de l’Àrea, Sr. Francesc Guisset, llegeix el dictamen. 
 
Intervé el Sr. Guillem Cusí, del grup municipal ERC-AM, indicant que voten a favor, 
igualment  resten a l’espera de la resolució de la Comissió Territorial d’Urbanisme. 
 
Fa ús de la paraula el Sr. Claudio Grande, del grup municipal APL, dient que  vota a 
favor. 
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, aprova: 
 
 L’Ajuntament Ple, en sessió ordinària de data 5 de juny de 2017, va aprovar 
inicialment la Modificació Puntual núm. 19 del PGOU de Llançà, per regular els 
sistemes d’equipaments esportius de la zona anomenada Les Esplanes. 
El document tècnic ha estat redactat per l’arquitecte dels Serveis tècnics municipals 
Lluís Rodeja i Roca.  
Durant el termini d’un mes es va obrir un període d’informació pública, amb 
publicació d’anunci al BOP núm. 115 de data 16 de juny de 2017, en el DOGC núm. 
7394 de data 20 de juny de 2017 i en el Diari Punt Avui de data 14 de setembre de 



 

2017, així com en el web municipal www.llanca.cat i en el Tauler d’anuncis d'aquest 
Ajuntament.  
Durant aquest període no es varen presentar al·legacions. 
D’acord amb allò que disposa l’art. 85.1 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme, 
aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, i art. 52.2.c) del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, i de l’informe de Secretaria, el Ple de la Corporació acorda: 

 
Primer.- APROVAR PROVISIONALMENT la Modificació Puntual núm. 19 del PGOU 
de Llançà, per regular els sistemes d’equipaments esportius de la zona anomenada 
Les Esplanes.  
Segon.- ELEVAR l’expedient diligenciat a la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Girona, amb la finalitat que resolgui sobre la seva aprovació definitiva.” 
 
 
 
5.- Donar compte del compliment de les obligacions d’informació de les dades 
de tresoreria i deute viu corresponent al tercer trimestre de 2017. 
 
El Regidor de l’Àrea, Sr. Francesc Guisset, llegeix el següent dictamen: 
 
La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera, estableix l’obligació de subministrar informació referent al compliment 
d’obligacions contemplades, en la Ordre HAP/2105/2012, de primer d’octubre, 
modificada per la Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre. 
En l’article 16 de Ordre HAP/2105/2012, modificada per la Ordre HAP/2082/2014, de 
7 de novembre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament 
d’informació previstes en la LOESPF, disposa que els municipis de població no 
superior a 5.000 habitants hauran de trametre les actualitzacions del seu Pla de 
tresoreria i detall de les operacions de deute viu, segons disposa el mateix article. 
En data 25 d’octubre de 2017, el departament d’Intervenció emet l’informe 
corresponent. En el mateix expedient consten les dades trameses. 
En data 25 d’octubre de 2016, s’ha realitzat la tramesa de la informació corresponent 
a les dades de tresoreria i deute viu corresponent al tercer trimestre de 2016, a 
través de la oficina virtual per la coordinació amb les Entitats Locals del MINHAP, 
tant de l’Ajuntament, com dels organismes Autònoms que l’integren, Casal del 
Pensionista, Museu de l’Aquarel.la i Patronat d’Esports. 
 
Per tot això, aquesta Regidoria proposa el següent 
 
ACORD 
 
ÚNIC.- DONAR COMPTE al Ple del compliment de les obligacions de subministrar 
informació segons disposa l’Ordre HAP/2105/2012, modificada per la Ordre 
HAP/2082/2014, de 7 de novembre, per la qual es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d’informació previstes en la LOESPF, en relació al Pla de tresoreria 
i detall de les operacions del deute viu corresponent al tercer trimestre de 2017. 



 

 
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat. 
 
 
6.-Aprovació inicial de l’Ordenança reguladora de l’administració electrònica. 
 
El Regidor de l’Àrea, Sr. Juanjo Serrán, explica que en el món del desenvolupament 
de les noves tecnologies de la informació i la comunicació ha donat lloc a la societat 
de la informació i del coneixement, canviant el paradigma de relacions entre 
ciutadania- empresa –administració-; el paper de les administracions és cabdal per 
promoure aquestes noves relacions, garantint els drets de la ciutadania i la cohesió 
social. La societat va cap a l’era digital i les administracions no poden quedar-se 
enrere, tot i ser exigència de la Llei, el fet d’adaptar-se a la nova forma de treball 
aquesta Ordenança és la continuació de les accions de l’Ajuntament de Llançà a 
favor de l’administració electrònica, que ha d’ afavorir i facilitar  les relacions entre la 
societat en general i l’administració.  
L’objecte de l’Ordenança és  regular l’ús de les eines de la societat de la informació i 
coneixement en relacions juridico administratives entre ciutadans i ciutadanes  i el 
conjunt de l’administració municipal incloent temes com consulta de la informació 
administrativa i  les dades que són en poder de l’administració, realitzar tràmits i 
procediments per mitjans electrònics. Assumeix el compromís de promocionar l’ús i 
progressiva l’evolució en la organització municipal. Tot seguit  llegeix el dictamen. 
 
El Sr. Guillem Cusí, portaveu del grup municipal ERC-AM, manifesta que el  vot serà 
l’abstenció bàsicament perquè és una Ordenança complexa, s’ha d’estudiar, tenen 
una primera impressió, i és plena de burocràcia, potser presenten al·legacions o 
introduir alguns aspectes. 
 
El Sr. Claudio Grande, del grup municipal APL, expressa el vot favorable. 
 
Amb vuit vots a favor, dels grups municipals PDeCAT, PSC-CP i APL; i tres 
abstencions, del grup municipal ERC-AM, s’aprova: 
 
La utilització de les eines de la societat de la informació i el coneixement en les 
relacions jurídic administratives entre els ciutadans i les ciutadanes i el conjunt de 
l'Administració municipal, incloent-hi la consulta de la informació administrativa, la de 
les dades en poder de l'Administració municipal i la realització de tràmits i 
procediments per mitjans electrònics, exigeix disposar d’una ordenança reguladora 
de l’administració electrònica.  
D'aquesta manera, s'assumeix un compromís de promoció de l'ús d'aquestes 
tecnologies i de progressiva adequació de l’organització municipal.  
L’Ordenança estableix el règim jurídic bàsic de l’administració electrònica en 
l’Administració municipal i els mecanismes per una implantació progressiva però 
eficient de l’administració electrònica.  
En base a la potestat d'autoorganització prevista per a les entitats locals als articles 
4 de la Llei reguladora de les bases del règim local, i 8 del text refós de la Llei 



 

municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d'abril. 
 
Aquest Ple municipal acorda: 
 
Primer. APROVAR inicialment l’Ordenança municipal reguladora de l’administració 
electrònica de l’Ajuntament de Llançà 
Segon. SOTMETRE a informació pública per un termini de trenta dies hàbils,  
mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària, en el 
tauler d’anuncis de la Corporació i en el web municipal, perquè es pugui examinar 
l’expedient i formular les reclamacions i suggeriments que estimin pertinents. De no 
presentar-se reclamacions o suggeriments en l’esmentat termini, es considerarà 
aprovat definitivament sense necessitat d’acord exprés pel Ple. 
Tercer. Un cop aprovada definitivament l’Ordenança, el seu text es publicarà 
íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, al tauler d’anuncis i al 
web  municipal i s’anunciarà en el DOGC la referència del BOP en què s’hagi 
publicat íntegrament, i es trametrà còpia a l’Administració de l’Estat i de la 
Generalitat de Catalunya. 
Quart.- FACULTAR al Sr. Alcalde-President per signar tota classe de documents 
relacionats amb aquest assumpte. 
 
 
 
7.- Aprovació inicial del Reglament del servei municipal de Ràdio Llançà 
 
El Regidor de l’Àrea, Sr. Juanjo Serrán, explica que el Reglament  regularà el 
funcionament del nou servei municipal de Ràdio Llançà,  amb voluntat que sigui eina 
imprescindible per millorar, fomentar i garantir  la participació ciutadana 
Fer pròxim el dia a dia de l’Ajuntament a la ciutadania i serà una eina bàsica per 
informar la ciutadania, i element de cohesió social a Llançà, i una peça clau 
d’integració inter-generacional. S’hi regulen objectius i principis bàsics i generals de 
l’emissora, amb figures de coordinador, voluntaris i els seus drets i deures, possibles 
externalització de serveis i el finançament que pugui tenir. Seguidament  llegeix el 
dictamen. 
 
Intervé el Sr. Guillem Cusí, del grup municipal ERC-AM, indicant l’abstenció per 
acabar d’estudiar i pregunta el dubte del primer acord, sobre aprovació inicial, 
entenen que és una Ordenança o un Reglament, com derivarà en el futur, els 
sembla una contradicció entre títol i acords. 
El Sr. Serrán manifesta que és un Reglament, no una Ordenança. 
El Secretari confirma que així és. 
 
El Sr. Claudio Grande, del grup municipal APL, manifesta el vot contrari, no volen 
que la ràdio sigui un aparell de publicitat de l’Ajuntament, no s’ha de parlar de 
professionalitat sinó que sigui de voluntaris, sembla que es vulgui fer una ràdio 
professional i el seu grup ho va començar tot;  pregunta si ja tenen pensat la persona 



 

de Coordinador, si estarà a l’Ajuntament o a la ràdio per fer-ho; pregunta qui farà  la 
formació a la gent que vulgui fer programes; si poden dir què és un clàusula de 
consciència, article 15.B, no ho ha trobat. Al punt/article 25 que parla que la 
Regidoria de comunicacions amb  l’informe de Coordinació de l’emissora es reserva 
el dret de revisar i aprovar la proposta amb modificacions que s’hauran de 
respectar... els sembla que una ràdio no ha de tenir aquest punt en el Reglament. 
 
El Sr. Serrán diu que en general, una ràdio hi ha voluntaris que fan la programació, 
cap treballa en una ràdio, com funcionen els aparells, sí que cal una formació; 
professionalitzar–la al 100 no ho serà, però ha de tenir una base professionalitzada, 
no en el sentit que el Sr. Grande interpreta sinó una forma de funcionar i un 
reglament que doni una bona base, evitar que s’emeti improvisadament, és en 
aquest sentit que ho posa el Reglament, la persona de Coordinació ja ho serà de 
l’Ajuntament, sobre la clàusula de consciència ja ho explica el Reglament, 
evidentment no es pot obligar a ningú el que l’emissora vol que digui, hi haurà 
llibertat d’expressió, cap col·laborador serà obligat o coaccionat a dir opinions 
contràries a les seves conviccions 
 
El Sr. Grande insisteix amb l’article 25 i el que inclou. 
El Sr. Serrán diu que quan es presenti un projecte o un  programa es procurarà que 
no hi hagi res estrany, que no atempti contra ningú, que siguin programes amb res 
contra algú, en el programa no es podrà atemptar contra la llibertat de ningú.  
El Sr. Grande insisteix que aquest punt no hauria de ser-hi, creu que l’Ajuntament 
corregirà els programes que vulgui presentar la gent, no serà una ràdio lliure, no creu 
que a TV3 la Generalitat digui el que han d’emetre. 
El Sr. Serrán manifesta que el projecte que es presenti  ha de ser coherent amb el 
Reglament. 
 
Intervé l’Alcalde dient ara s’aprova inicialment i durant l’exposició pública poden 
presentar al·legacions, es tracta d’un projecte que el grup APL va iniciar, l’equip de 
govern no té experiència en aquest camp, apreciaran les aportacions que es 
presentin pels grups municipals o els ciutadans, creu que  la ràdio ha de ser de tots i 
que el servei de la ràdio és gairebé a punt. 
 
Amb set vots a favor, dels grups municipals PDeCAT i PSC-CP; un vot en contra del 
grup municipal APL; i tres abstencions, del grup municipal ERC-AM, s’aprova: 
 
 
Correspon als poders públics de promoure les condicions per a garantir el dret a la 
informació. És obligació d’una administració pública obrir canals d’expressió 
ciutadana, generar opinió i retre comptes de la seva acció de govern. 
L’emissora local de Llançà es construeix des de la base de la gestió municipal i la 
col·laboració d’un nombrós grup de voluntaris que han expressat la seva voluntat de 
formar part del projecte d’una manera totalment desinteressada. 
Des de la vessant informativa, és important poder comptar amb un mitjà de 
comunicació com una ràdio municipal. Un nou servei que ajudarà a fer més pròxim el 
dia a dia del municipi i que serà una eina bàsica per tenir informada a la ciutadania. 



 

 
En base a la potestat d'autoorganització prevista per a les entitats locals als articles 
4 de la Llei reguladora de les bases del règim local, i 8 del text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d'abril, procedeix mitjançant un reglament el funcionament del nou servei. 
 
Per això, aquest Ple de l’Ajuntament ACORDA: 

Primer. APROVAR inicialment Reglament de l’emissora municipal Ràdio Llançà, de 
l’Ajuntament de Llançà. 
Segon. SOTMETRE a informació pública per un termini de trenta dies hàbils,  
mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària, en el 
tauler d’anuncis de la Corporació i en el web municipal, perquè es pugui examinar 
l’expedient i formular les reclamacions i suggeriments que estimin pertinents. De no 
presentar-se reclamacions o suggeriments en l’esmentat termini, es considerarà 
aprovat definitivament sense necessitat d’acord exprés pel Ple. 
Tercer. Un cop aprovat definitivament el Reglament, el seu text es publicarà 
íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, al tauler d’anuncis i al 
web  municipal i s’anunciarà en el DOGC la referència del BOP en què s’hagi 
publicat íntegrament, i es trametrà còpia a l’Administració de l’Estat i de la 
Generalitat de Catalunya. 
Quart.- FACULTAR el Sr. Alcalde-President per signar tota classe de documents 
relacionats amb aquest assumpte. 
 
 
L’Alcalde indica que tot seguit es passa als punts de Mocions de l’Ordre del Dia. 
 
El Sr. Cusí, del grup municipal ERC-AM, fa avinent que una Moció del Punt 12 no es 
va debatre en la Comissió Informativa, per aquest motiu demana que es voti la 
urgència . 
 
L’Alcalde explica que la Moció es va presentar quan ja s’havia convocat la Comissió 
Informativa i està inclosa malgrat que ni tan sols s’haurien de debatre Mocions en 
sessions extraordinàries. Es votarà la urgència de la inclusió quan s’arribi a aquell 
punt. 
 
 
8.- Moció de rebuig als atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils i de 
reconeixement a la tasca realitzada pels cossos policials i d’emergències. 
 
El portaveu del grup municipal ERC-AM, Sr. Guillem Cusí, llegeix el text del 
dictamen. 
 
Per unanimitat s’acorda: 
 



 

Els atemptats terroristes comesos a Barcelona i Cambrils el passat 17 i 18 d’agost 
de 2017, van provocar la mort de 15 persones i més d’un centenar de ferits i van 
produir una sensació de por i alarma entre la nostra societat. 
La ràpida i eficient intervenció dels cossos de seguretat, Mossos d’Esquadra i 
Guàrdia Urbana, agents de policies locals i dels serveis d’emergències mèdiques, 
juntament amb molts ciutadans anònims va ser cabdal per afrontar els primers 
moments i la posterior detenció i desarticulació dels terroristes causants de l’atac. 
Les mostres de solidaritat i condol van ser nombroses durant els següents dies, així 
com la indignació i el rebuig unànime a la violència, defensada des de qualsevol idea 
o religió. 
 
Per tot això, el Ple de la corporació ACORDA: 
  
PRIMER.‐‐‐‐ Expressar el rebuig contundent als atemptats terroristes perpetrats a les 
ciutats de Barcelona i de Cambrils i reivindicats posteriorment per Estat Islàmic. 
SEGON.‐‐‐‐ Condemnar aquest atac i qualsevol tipus de violència que propaguen l’odi i 
la barbàrie arreu del món i a casa nostra. 
TERCER.- Donar el condol i el suport total a les víctimes i ferits dels atemptats, les 
seves famílies i amics. Sempre estarem al costat de la convivència i la cohesió 
social. 
QUART.- Agrair i reconèixer la gran tasca realitzada per tots els cossos 
d’emergències, seguretat, prevenció i entitats ciutadanes que, en moments de 
màxima tensió, van saber complir amb la seva feina amb voluntat de servei. Al 
mateix temps, demanar que la policia dels Mossos d’Esquadra s’incorpori, de forma 
immediata, en les reunions dels grups de treball sobre la lluita antiterrorista, 
liderades per la Interpol, per assegurar la més eficient coordinació entre totes les 
forces i cossos de seguretat de l’Estat. 
CINQUÈ.- Deixar clar que aquests atacs contra la convivència no canviaran la 
voluntat de la nostra societat d’apostar per la llibertat, l’acollida i la tolerància, 
apostant pels valors que potenciïn el respecte a totes les formes de pensar, religions 
i cultures. 
SISÈ.- Ratificar la voluntat dels governs locals de continuar treballant per la cohesió 
social de les nostres viles i ciutats. Només així avançarem cap a la convivència i la 
inclusió de la societat. 

 
 

9.- Moció d’adhesió al programa d’homogeneïtzació dels processos i 
mecanismes interns de tramitació dels tributs i cotitzacions socials. 

 
El portaveu del grup municipal ERC-AM, Sr. Guillem Cusí, llegeix el text del 
dictamen. Afegeix que parlava de l’onzena legislatura i com que està suspensa,  
espera que es faci en la dotzena legislatura 
Fa ús de la paraula el Sr. Claudio Grande, del grup municipal APL, indicant el vot 
favorable. 
 



 

Intervé el Sr. Francesc Guisset, del grup municipal socialista, dient que voten a favor, 
ja que tal com diu la Moció que s’inscriu en el marc competencial vigent, sota els 
criteris del TC i sentència de juliol de 2016, i s’adiu a la legalitat. 
 
El Sr. Joan Carles Mora, del grup municipal PDeCAT, expressa el vot a favor. 
 
Per unanimitat s’aprova: 
 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 
El desplegament de les competències de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) 
forma part del Pla de Govern de l’XI Legislatura que preveu crear la hisenda pròpia 
de Catalunya sota els paràmetres de l’administració tributària del segle XXI, amb un 
model d’administració més propera i una relació de confiança entre administració i 
ciutadania. Els darrers mesos, el Govern ha dotat l’ATC dels mecanismes que li han 
de permetre assumir directament la gestió dels diferents tributs, propis i cedits, en 
totes les seves fases, així com ampliar la col·laboració administrativa amb tots els 
ens locals i altres entitats del sector públic que ho sol·licitin, segons el marc 
competencial vigent. Alhora, es troba en tramitació al Parlament de Catalunya la Llei 
de l’Agència Catalana de Protecció social, que ha de ser l’ens que gestioni en el 
futur el gran gruix de la protecció social que sigui competència de la Generalitat de 
Catalunya en cada moment. 
L’adequació de l’estructura organitzativa i el desplegament territorial de la hisenda 
catalana i de l’Agència de Protecció Social de Catalunya permetran la seva 
consolidació per adaptar-la als nous reptes i requeriments a què ha de fer front una 
administració moderna. 
En el marc de col·laboració entre administracions, el Govern està desenvolupant una 
estratègia d’optimització, homogeneïtzació i simplificació dels processos de 
presentació i pagament dels tributs estatals i les cotitzacions socials que les 
administracions públiques de Catalunya han de satisfer a l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària (AEAT) i a la Tresoreria General de la seguretat Social 
(TGSS). L’objectiu principal és facilitar els processos i millorar l’eficiència de tots els 
agents implicats en base al component tecnològic i les economies d’escala que es 
poden assolir amb aquesta col·laboració. 
Atès que la Generalitat ha creat el Programa d’homogeneïtzació dels processos i 
mecanismes interns de tramitació dels tributs i les cotitzacions socials que ingressa 
el sector públic de la Generalitat a l’Estat mitjançant Acord de Govern de 25 d’abril 
de 2017, complementat per Acord del Govern de data 11 de juliol de 2017. 
Atès que segons l’article 2.1 f) de la Llei 7/2007, de 17 de juliol, de l’Agència 
Tributària, li corresponen a l’ATC les funcions que li siguin atribuïdes per conveni 
administratiu, per encàrrec de gestió o per qualsevol altra fórmula jurídica establerta 
per la normativa vigent.  
Atès que l’Agència Catalana de Protecció social serà l’encarregada de la tramitació 
de les cotitzacions socials a la que es refereix el Programa. I que mentre no estigui 
creada correspon a la Direcció General de Protecció Social del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies. 



 

 
Atès que en el marc de Tributs de Catalunya s’està desplegant una intensa 
col·laboració de l’administració tributària del Govern de la Generalitat i els conjunt de 
les administracions locals del nostre país, amb la voluntat de prestar servei, de 
cercar economies d’escala i de millorar l’eficiència del conjunt de les administracions 
tributàries catalanes.Atès que el Programa d’homogeneïtzació dels processos i 
mecanismes interns de tramitació dels tributs i les cotitzacions socials que ingressa 
el sector públic de la Generalitat a l’Estat permet l’adhesió voluntària de tots els ens 
locals i les entitats del seu sector públic que en vulguin formar part. 
 
Per tots aquests motius, el Ple de l’Ajuntament ACORDA: 
 
Primer.- Que l’Ajuntament de Llançà subscrigui amb l’Agència Tributària de 
Catalunya el Conveni que s’adjunta com a annex I, per a l’homogeneïtzació dels 
processos i mecanismes interns de tramitació dels tributs que ingressa el sector 
públic de la Generalitat i altres ens públics de Catalunya a l’Agència Estatal de 
l’Administració Tributària. 
Segon.- Que l’Ajuntament de Llançà subscrigui amb el Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies el Conveni que s’adjunta com a annex II, per a 
l’homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns de tramitació de les 
cotitzacions socials que ingressa el sector públic de la Generalitat i altres ens públics 
de Catalunya a la Tresoreria General de la Seguretat Social. 
Tercer. Traslladar l’acord d’adhesió al programa a les entitats que depenen d’aquest 
ens per impulsar la subscripció dels convenis per part seva: Organismes autònoms 
locals, les entitats públiques empresarials locals, les societats mercantils locals i 
qualsevol altre ens o entitat local amb personalitat jurídica pròpia que formi part del 
sector públic d’aquest Ajuntament. 
Quart. Comunicar a la Secretaria d’Hisenda de la Generalitat de Catalunya i a la 
Secretaria General de Treball, Afers Socials i Famílies, així com a les entitats 
municipalistes (Associació Catalana de Municipis i Associació de Municipis per la 
Independència) l’aprovació de la present moció. 
 
 
10.- Moció de suport als presos polítics 
 
El portaveu del grup municipal ERC-AM, Sr. Guillem Cusí, llegeix el text del 
dictamen. 
 
El Sr. Claudio Grande, del grup municipal APL, manifesta que s’abstindrà. 
 
Intervé el Sr. Francesc Guisset, del grup municipal PSC-CP, dient que es veu en la 
obligació d’abstenir-se atès que no es pot defensar  al mateix temps dir que no hi ha 
una separació de poders i exigir a la Jutgessa un posicionament; el principi de 
separació de poder vol dir que s’ha estar al parer del poder judicial. Continua 
manifestant que el PSC i el seu Secretari el Sr. Iceta ha dit que les mesures són 
desproporcionades, la presó incondicional sense fiança, entén que la Moció es 
contradiu en sí mateixa. El Sr. Guisset diu que té la interlocutòria de la Jutgessa i l’ha 



 

llegit. Si és una mesura il.legal, no ho ha de dir una Moció sinó el Poder judicial i els 
recursos que s’hi interposin, la última paraula la tenen l’Audiència Nacional i el 
Tribunal Suprem si assumeix la competència.  
El Sr. Guisset està d’acord en la desproporció de la mesures cautelars però la 
Interlocutòria diu que hi havia coaccions, una funcionària de l’administració de 
justícia, amb una Secretària judicial  retinguda unes hores, sortint pel terrat, això no 
és gratuït, hi ha uns fets, unes actuacions i s’hi ha d’anar molt amb compte. 
Poden acceptar penjar pancartes, presos polítics ho són per la seva ideologia 
política, creu que aquests senyors han anat més enllà, per tirar endavant idees 
polítiques, però saltant-se la legalitat varen fer uns fets considerats delictius per la 
jutgessa Carmen Lamela. Ell diria que són presos per motivacions polítiques, es 
creien legitimats per fer aquestes coses, però llegint la Interlocutòria, varen 
presumptament privar la sortida de funcionaris que treballaven per l’administració de 
Justícia, varen intervenir cotxes policials, pujar sobre cotxes de la Policia Nacional o 
la Guàrdia Civil amb megàfons, treure d’un maleter les paperetes intervingudes per 
policia judicial i tornar-les al poble, ell no vol dir quin delicte és perquè no és jutge, 
però en la Interlocutòria hi ha indicis de delicte ja ho dirà un Jutge; per això acaba   
dient que pot estar d’acord però no votar a favor per la contradicció de la Moció, 
aquests senyors tenen totes les garanties per a la defensa, creu que la seva 
explicació és entenedora. 
 
Fa ús de la paraula el Sr. Joan Carles Mora, del grup municipal PDeCAT, expressant 
el vot favorable. 
 
Intervé el Sr. Cusí replicant que la contradicció de la Moció i els acords, al seu 
entendre no hi és. Al principi, de separació de poder podria haver-lo creure amb la 
Constitució del 78, però és inexistent a data d’avui, amb molts casos portats a la  
Justícia a Catalunya i Espanya, com els que afecten per la corrupció al PP que és 
causa; celebra que el Sr. Guisset ho qualifiqui com a desproporcionat, reconeix que  
no ha llegit la Interlocutòria però sobre el fet de pujar a sobre els vehicles policials, 
els advocats han indicat que estan plenes de falsedats o no es corresponen a la 
realitat i tenen proves i gravacions, on la pròpia Guàrdia Civil els permet a pujar al 
cotxe perquè cridés per megàfon que la ciutadania dissolgués pacíficament les 
manifestacions, els advocats diuen que és fals i, com aquesta, moltes altres les han 
tret de context per això no creuen en la Interlocutòria, i el fet de matissar pres 
polítics, no li sembla adequat, o ho són o no; no creu avui dia en la separació de 
poders i el redactat s’ajusta al que volen que es debati. 
 
Amb vuit vots a favor, dels grups municipals PDeCAT i ERC-AM; i tres abstencions 
dels grups municipals PSC-CP i APL, s’aprova: 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
La llibertat no es compra ni es ven, ni es negocia, ni es demana, la llibertat s’exerceix 
com el més preuat tresor que hi ha sobre la terra. 
Les idees no tenen un camí marcat, ni amo, ni senyor. Les idees són la llibertat més 
gran que tenen els homes i les dones del segle XXI després de lluites incansables 



 

de persones anònimes, de col·lectius socials, fins i tot de guerres... Avui, per sort, 
estan protegides en tots els tractats internacionals. 
Atès que, no hi ha estat democràtic al món que jutgi les idees i menys encara que les 
empresoni.  
Atès que, no hi ha estat democràtic al món que persegueixi les urnes, el vot, la 
decisió democràtica d’escollir. 
Atès que, no hi ha estat democràtic al món que persegueixi la llibertat d’expressió.  
Atès que, no hi ha estat democràtic al món que censuri els mitjans de comunicació, 
que dicti les notícies als periodistes i que coaccioni la llibertat d’informació.  
Atès que, no hi ha estat democràtic al món que privi de la llibertat de reunió i de 
manifestació.  
Atès que, no hi ha estat democràtic al món que vulneri la PAU.  
No hi és.  
Altra cosa, té un altre nom que no és DEMOCRÀCIA.  
Atès que, el dilluns 16 d’octubre l'Estat espanyol va tornar a creuar una línia vermella 
en qualsevol democràcia a l'Europa del segle XXI. Empresonar els presidents 
d'Òmnium Cultural i de l'Assemblea Nacional Catalana per manifestar-se 
pacíficament i donar veu al poble posa en greu risc els valors democràtics que 
crèiem que eren la base de la Constitució de 1978. 
Quan la democràcia és vulnerada en un país, tot el món ho pateix.  
Quan algú tolera que vulnerin els drets dels catalans, hi perden tots els ciutadans 
europeus.  
Quan algú és còmplice d’aquesta vulneració és còmplice també d’una forma d’actuar 
pròpia d’una dictadura.  
Atès que, Jordi Sànchez no ha comès cap delicte.  
Atès que, Jordi Cuixart no ha comès cap delicte.  
Si empresonen els dos Jordis, ens empresonen a tots.  
Empresonar representants de la societat civil forma part de l'estratègia de l'Estat per 
tensar, crispar i radicalitzar un conflicte polític. L'objectiu final és desactivar tota la 
societat civil. Volen dividir-nos com a poble i trencar la nostra cohesió social. No ho 
permetrem i no ho aconseguiran. 
Som un sol poble unit i conjurat per blindar la democràcia i la llibertat. 
Encara no han entès que això no va de noms propis. Aquest procés neix del poble i 
així seguirà sent. El mandat democràtic de l'1 d'octubre és inapel·lable i més vigent 
que mai. 
Per tot plegat, avui i aquí i en sessió plenària volem deixar clar que les mesures 
decretades per l'Audiència Nacional espanyola no només són injustes sinó que 
també són il·legals. 
Per tant, demanem la llibertat immediata de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. 
No demanem clemència. Exigim justícia. 
La nostra resposta serà, com sempre, serena, ferma, pacífica i democràtica. 
Europa no pot continuar donant l’esquena a Catalunya davant accions pròpies d’una 
dictadura i la privació de llibertat a causa de les idees de tot un poble. 
Des de dilluns passat, a la Unió Europea hi ha presos polítics! 
Davant la vulneració flagrant dels principals fonaments d’un estat de dret, la manca 
de separació de poders i per tal de garantir les llibertats bàsiques dels catalans, fem 
una crida a tots els organismes internacionals: 



 

Ho diem ben alt i ben clar. HELP CATALONIA! 
I recordem, avui més que mai, el nostre estimat Salvador Espriu quan deia: 
Els homes no poden ser si no són lliures. Que sàpiga Sepharad que no podrem mai 
ser si no som lliures.  
Visca Catalunya Lliure! 
 
Per tots aquests motius, el Ple de la Corporació ACORDA: 
 
Primer. Mostrar la solidaritat, l’escalf i el ple suport d’aquest Ajuntament als presos 
polítics catalans. Concretament als presidents de les entitats Òmnium Cultural i de 
l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart empresonats per 
manifestar-se pacíficament i donar veu al poble. 
Segon. Exigir a la jutgessa Carmen Lamela de l'Audiència Nacional espanyola que 
deixi sense efecte la interlocutòria dictada el passat dilluns 16 d’octubre. Les 
mesures decretades per l'Audiència Nacional espanyola no només són injustes sinó 
que també són il·legals. 
Tercer. Reconèixer l’actitud, valentia i el comportament cívic i pacífic de totes les 
manifestacions i accions empreses per les entitats Òmnium Cultural i de l'Assemblea 
Nacional Catalana. 
Quart. Davant la vulneració flagrant dels principals fonaments d’un estat de dret, la 
manca de separació de poders i per tal de garantir les llibertats bàsiques dels 
catalans, demanem la intervenció immediata dels organismes internacionals.   
Cinquè. Deixar constància que el poble de Llançà estarà al costat d’allò que 
decideixin les institucions catalanes, Govern català i Parlament de Catalunya i que 
actuarà sempre en conseqüència envers les decisions que es preguin. 
Sisè. Penjar immediatament una pancarta a la façana de l’Ajuntament reivindicant la 
llibertat dels presos polítics. I no despenjar-la fins que no es dictamini la llibertat 
d’aquests i d’altres que hi puguin haver . 
Setè. Tal com ha fet l’Ajuntament de Girona conjuntament amb les entitats Òmnium 
Cultural i l'Assemblea Nacional Catalana, presentar als jutjats una denúncia contra 
l'Estat Espanyol per emparar la vulneració dels drets de llibertat d’expressió, de 
reunió i d’opinió, drets fonamentals en l'empresonament de Jordi Cuixart i Jordi 
Sánchez per defensar una idea política, i en el marc del dret de reunió i pacífica 
manifestació . 
Vuitè. Comunicar aquest acord a l’Associació Catalana de Municipis, l’Associació de 
Municipis per la Independència, a l'Audiència Nacional espanyola, a les entitats 
Òmnium Cultural i l'Assemblea Nacional Catalana. Tanmateix, fer arribar aquesta 
moció al Consell Comarcal de l’Alt Empordà per que en faci difusió a la resta de 
municipis de la comarca i així altres ajuntaments puguin adherir-se al manifest i a 
l’adopció dels acords signats.  
 
 
11.- Moció de condemna a la brutalitat policial de l’estat a Catalunya, per la 
declació de persones “non grates” a Llançà i per la petició de dimissió a Enric 
Millo.  
 



 

El portaveu del grup municipal ERC-AM, Sr. Guillem Cusí, llegeix el text del 
dictamen. 
 
Intervé el Sr. Claudio Grande, del grup municipal APL, dient que vota a favor però 
aquestes Mocions són igual que l’altre dia, sobre la brutalitat policial i ara inclou les 
persones “non grates”, aquesta llista podria ser més llarga. 
 
El Sr. Francesc Guisset, del grup municipal socialista, expressa el vot favorable, 
condemnen la brutalitat policial però com diu el SR. Grande, es barregen llistes de 
persones non grates, després presentaran una Moció sense persones, el poble de 
Llançà hauria de decidir si vol declarar aquestes persones “non grates” com el Cap 
d’Estat o Enric Millo va demanar perdó, entèn que el poble ho hauria de decidir. 
 
Fa ús de la paraula el Sr. Joan Carles Mora, del grup municipal PDeCAT, 
manifestant que voten a favor. 
 
El Sr. Guillem Cusí afegeix que és simple l’exposició: es demana persones “non 
grates” el Borbó i el Sr. Millo. Per sort l’1 octubre no varen intervenir a Llançà ni la  
Policia Nacional ni la Guàrdia Civil, però a Siurana, Sant Miquel de Fluvià o molts 
pobles que varen rebre la brutalitat policial segurament no caldria haver de 
preguntar, els ciutadans estarien exigint la seva dimissió i declarar-los “non grats” en 
el seu municipi pels fets exposats de brutalitat. 
 
Amb nou vots a favor, dels grups municipals PDeCAT, ERC-AM i APL; i dues 
abstencions del grup municipal PSC-CP, s’aprova: 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 
El diumenge 1 d’octubre de 2017 passarà a la història a Catalunya per la vergonya 
d’un Estat espanyol repressor que ha exercit una dura violència desproporcionada 
davant d’una ciutadania absolutament indefensa. Però sobretot restarà en els 
nostres cors i en la nostra memòria per l’actitud cívica, serena, coratjosa, pacífica i 
persistent d’uns ciutadans i ciutadanes que van sortir a votar i exercir la democràcia 
malgrat les amenaces i l’estat de setge i por. 
Condemnem de forma enèrgica, alta i clara tota la violència generada per l’Estat 
espanyol, emparat pel seu Govern, contra veïns i veïnes dels nostres pobles i ciutats 
que el que volien és decidir i exercir la democràcia. Les gairebé 900 persones ferides 
registrades a mans de la brutalitat policial, dos d’elles en estat molt greu, la 
vulneració de drets fonamentals i les imatges d’agressions, repressió sense 
contemplacions i violència, no cauran mai en l’oblit. Els danys materials que els 
cossos de seguretat han causat en edificis i a l’espai públic han de ser rescabalats. 
L’actuació ha estat dictada pel govern de l’Estat, que n’és el responsable últim, i que 
n’haurà d’assumir les conseqüències. 
Al mateix temps, reconeixem i agraïm profundament l’actitud i el comportament dels 
més de 2 milions de persones que el dia 1 d’octubre es van expressar a les urnes, i 
una especial menció als qui se’ls va usurpar el vot. La seva valentia, compromís i 
fortalesa exercint el dret a vot, oposant resistència pacífica, fent costat a la gent que 



 

volia votar i no caient en la provocació de les forces de seguretat espanyoles, sota 
un estat de setge i por, són el reflex d’una societat madura, pacífica i plenament 
democràtica. Un reconeixement a tots els votants, a tots els voluntaris, i alcaldes i 
alcaldesses, electes locals i treballadors públics que van fer possible que es pogués 
votar. 
Exigim el suport de les institucions europees i de la comunitat internacional que no 
pot continuar mirant cap a un altre costat i fent veure que a Catalunya no ha passat 
res. Les imatges del que vam viure l’1 d’octubre estan a tots els mitjans 
internacionals i sobre la taula de totes les cancelleries. Ha quedat clar que els 
catalans tenim dret a decidir el nostre futur i que l’Estat espanyol ha intentat reprimir, 
sense èxit, la voluntat del poble català. 
Finalment, deixem clar que els municipis catalans i els seus càrrecs electes serem 
fidels al compromís de la gent i a allò que decideixin les institucions catalanes, 
Govern català i Parlament de Catalunya. 
 
Per tots aquests motius, el Ple municipal ACORDA: 
 
PRIMER.- Condemnar de forma enèrgica, alta i clara tota la violència injustificada 
generada per l’Estat espanyol, emparat pel seu Govern, contra veïns i veïnes dels 
nostres pobles i ciutats que l’únic que volien és decidir i exercir la democràcia.  
SEGON. Declarar persona non grata al poble de Llançà el Cap d’Estat Espanyol, 
Felip VI de Borbó i Grècia, com a Capità General de les forces armades responsable 
indirecte de l’actuació violenta i desproporcionada dels cos i militar de la Guàrdia 
Civil en molts col·legis electorals, per la irresponsable actuació en el seu discurs del 
passat dia 3 d’octubre, amb to “amenaçador”, sense fer referència als més de 900 
ferits i amb la manca d’apel·lació al diàleg. 
TERCER.- Demanar la dimissió del Delegat del Govern d’Espanya a Catalunya, 
Enric Millo i Rocher, com a un dels principals responsables per l’actuació violenta i 
desproporcionada dels cossos policials espanyols en molts col·legis electorals i 
declarar-lo persona non grata al poble de Llançà. 
QUART.- Reconèixer l’actitud, valentia i el comportament cívic i pacífic de més de 2 
milions de persones que aquest diumenge es van expressar a les urnes, tot i l’estat 
de terror que va voler imposar l’Estat espanyol, i als qui se’ls va usurpar el vot ja 
dipositat dins d’urnes requisades. 
CINQUÈ.- Demanar la mediació i el suport de les institucions europees i de la 
comunitat internacional. 
SISÈ.- Deixar constància que el poble de Llançà estarà al costat d’allò que 
decideixin les institucions catalanes, Govern català i Parlament de Catalunya. 
SETÈ.- L’Ajuntament de Llançà no participarà de cap manera, directe o indirecte, en 
qualsevol acte organitzat o amb la participació o implicació de la Casa Real 
Espanyola, la Delegació del Govern Espanyol a Catalunya i la Subdelegació del 
Govern Espanyol a Girona.  
VUITÈ.- Comunicar aquest acord a l’Associació Catalana de Municipis, l’Associació 
de Municipis per la Independència, a la Diputació de Girona, al Govern de la 
Generalitat de Catalunya, al Ministeri de l’Interior, la Delegació del Govern espanyol 
a Catalunya, a la Subdelegació del Govern a Girona i a la Casa Real Espanyola. 
 



 

 
 
12.- Moció de condemna a la repressió policial de l’1 d’octubre. 
 
L’Alcalde proposa votar la urgència d’incloure en l’ordre del dia la Moció presentada 
pel grup municipal socialista, de títol “Moció de condemna a la repressió policial de 
l’1 d’octubre”. 
 
Per unanimitat s’acorda incloure-la en l’ordre del dia. 
 
El portaveu del grup municipal PSC-CP, Sr. Francesc Guisset, llegeix el text del 
dictamen. 
 
Intervé el Sr. Guillem Cusí, del grup municipal ERC-AM, dient que voten a favor, 
estan d’acord amb el text ja que és calcat de la Moció anterior i altres que han 
presentat; d’altra banda ho celebra tot i que el 2 d’octubre ja es va votar per 
unanimitat del Ple i no entén la duplicitat; tampoc no entén el perquè i atès el que ell 
va exposar en el darrer Ple, la manca d’identitat per part del PSC a Llançà,  perquè 
molts dels punts que ara presenten van en contra del que diu el Secretari General 
del PSC i molts dirigents del partit socialista l’han rebutjat o no li han donat suport, i  
d’altra banda el punt 6è, el fet d’exigir als diputats del Parlament que dialoguin, quan 
resulta que en el Congrés ja hi va anar el Sr. Iceta  a negociar el 155 amb el Sr. 
Rajoy, i veu contradictori dir que ara que els municipis catalans i càrrecs electes 
estiguin a disposició del que estiguin amb les institucions catalanes. No sap si està a 
favor del govern a l’exili, si és legítim, si és legal o il.legal.., donar-li suport i seguir el 
mandat democràtic que ell està seguint i implementar la República, no. Ja va 
traslladar la proposta al PDeCAT el fet que els socialistes condemnin els atacs, vol 
creure sincerament que ho senten, però creu que el Sr. Guisset es contradiu amb el 
discurs del seu partit, o segueixen les sigles del PSC- PSOE o si això ho fan com a 
jugada per intentar mantenir el pacte demòcrates i socialistes, i el Sr. Cusí ja els va 
dir que passessin a ser Regidors no adscrits, com el Sr. Ballart que va arribar a 
deixar l’Alcaldia a Terrassa, demana al Sr. Guisset que siguin coherents amb el 
discurs. Aproven aquesta Moció per la similitud amb als seus acords d’altres 
Mocions d’ERC-AM. 
 
El Sr. Claudio Grande, del grup municipal APL, diu que votaran a favor tot i que li 
estranya que un partit que ha votat a favor el 155 i contra el referèndum presenti 
aquesta Moció. 
 
El Sr. Joan C. Mora, del grup municipal PDeCAT, manifesta que voten a favor. 
 
Fa ús de la paraula el Sr. Guisset indicant que la Moció li ha traslladat l’executiva del 
PSC i per tant no entén que parli de manca d’identitat amb les seves sigles. El Sr. 
Iceta sempre ha condemnat la violència i ha intentat dialogar i es va intentar 
negociar, com el Conseller Santi Vila, per evitar dignament que s’apliqués el 155. El 
155 no s’hauria aplicat i ell ja va dir que no s’hauria d’aplicar, que s’apostés pel 
diàleg, volia referèndum legal, si no s’hagués declarat unilateralment la 



 

independència no s’hagués aplicat l’article 155 mai. De fet, el President Puigdemont 
va tenir  dubtes si tirar endavant la DUI però la pressió d’ERC i la CUP el va portar a 
declarar-la. 
 
Al Sr. Grande li diu que el seu grup socialista no està conforme amb l’aplicació del 
155 però és la resposta a desobeir la Constitució, és una defensa de l’Estat contra la 
DUI, és la resposta jurídica de l’Estat de dret. 
La Sra. Forcadell, en darreres declaracions ha acatat el 155 i es presenten a les 
eleccions del 21 de desembre, ja que acaten el 155; es pregunta perquè li demanen 
als socialistes locals un exercici de coherència? Si ERC vol ser coherent que no es 
presentin a les eleccions, que vagin a Bèlgica per la República. El Sr. Tardà i 
Salellas han dit que potser els estaments no estaven prou preparats per a la 
República. 
Si el 155 s’hagués aplicat  directament pel PP sense el compromís del PSOE la 
intervenció hauria estat molt més cruel i dura, haurien intervingut Ensenyament i les 
eleccions s’haurien convocat per més tard. 
El Sr. Guisset creu que la identitat del PSC a Llançà és molt clara:  que condemna el 
155, celebra les properes eleccions i espera que acabi l’aplicació del 155 el 21 de 
desembre, i tornar a les institucions catalanes els legítims representants escollits. 
 
Intervé el Sr. Cusí per al.lusions, dient que està impressionat que el Regidor 
socialista tingui més detalls que no pas ell com a representant d’Esquerra i fins i tot 
algun del PDeCAT, sobre el que va pensar el Sr. Puigdemont i si va rebre pressions 
d’ERC i la CUP, ja es veurà als llibres d’història qui tenia raó. Replica, quant a la Sra. 
Forcadell i altres membres del Parlament, vés que no prenguin decisions a contracor 
i han dit el que sigui per estar sota pressió judicial.  ERC no ha dit mai que l’acati i si 
concorren a eleccions, no vol dir que acatin el 155 sinó que s’hi presenten, no 
perquè les considerin legítimes, sinó per ser demòcrates, són un partit que aposta 
per la República i consideren que exercitar un vot és democràtic. El Sr. Guisset ha 
dit que no està d’acord amb el 155 però el Sr. Iceta el va negociar i es va veure en el 
Parlament, que li varen retreure negociar no el fet de no aplicar-lo sinó com 
s’aplicava. Li retreu que encara se li haurà d’agrair al Partit Socialista que hagi estat 
tebi, ara ja està intervinguda la Hisenda i Ensenyament, amb una  possible denúncia 
a TV3 pels contingut i prefereix deixar-ho aquí.  
 
Sotmesa la Moció a votació, per unanimitat s’aprova: 
 
La imatge de l’actuació desproporcionada de les forces de seguretat de l’Estat el 
diumenge 1 d’octubre de 2017, desallotjant centres educatius per la força, provocant 
molts desperfectes en edificis públics i instal·lacions, realitzant càrregues policials 
contra ciutadans i ciutadanes indefensos sense cap tipus d’avís, amb centenars de 
persones ferides, que es mobilitzaven pacíficament en un exercici de llibertat 
d’expressió democràtica, és una prova de la demofòbia del govern del Partit Popular, 
de la seva incapacitat de diàleg i de la seva actitud involucionista, intolerant i 
regressiva contra els drets i les llibertats. Un 1 d’octubre que restarà en els nostres 
cors i en la nostra memòria per l’actitud cívica, serena, coratjosa, pacífica i persistent 



 

d’uns ciutadans que van sortir a votar i exercir la democràcia malgrat les amenaces i 
l’estat de setge i por. 
 
Per tots aquests motius, el Ple municipal ACORDA: 
 
Primer.- Rebutjar i condemnar de forma enèrgica, alta i clara tota la intimidació i tota 
la violència injustificada generada per l’Estat espanyol, emparat pel seu Govern, 
contra veïns i veïnes dels nostres pobles i ciutats que l’únic que volien era decidir i 
exercir la democràcia. Unes agressions dictades per govern de l’Estat que van 
provocar més de 900 ferits, quatre d’ells ingressats en centres hospitalaris. Al mateix 
temps, mostrem la solidaritat d’aquest Ajuntament amb les persones que han resultat 
ferides com a resultat de les càrregues dels cossos de seguretat, i amb els municipis 
afectats pels danys provocats per la violència policial. 
Segon.- Reconèixer l’actitud, valentia i el comportament cívic i pacífic de més de 2 
milions de persones que es van expressar a les urnes, tot i l’estat de terror que va 
voler imposar l’Estat espanyol, i als qui se’ls va usurpar el vot ja disposat dins urnes 
requisades. 
Tercer.-  Mostrar suport a aquelles persones que fent ús de la seva llibertat per 
participar, opinar, debatre i exercir de forma pacífica les seves responsabilitats han 
rebut amenaces, patit insults, o han vist amenaçades les seves propietats. 
Quart.-  Exigir la retirada dels efectius policials del Cuerpo Nacional de Policia i 
Guardia Civil enviats de manera expressa per impedir l’exercici democràtic de votar, 
reprimint amb violència les llibertats i drets fonamentals de la ciutadania, alhora que 
exigir al Ministeri de l’Interior el rescabalament pels danys materials causats pels 
cossos de seguretat de l’Estat en la seva actuació desmesurada a Catalunya. 
Cinquè.- Exigir al Congrés dels Diputats la reprovació dels responsables polítics de 
l’operatiu del dia 1 d’octubre, per la seva incapacitat en donar compliment sense 
evitar l’ús de la força a l’Ordre Judicial d’impedir la celebració del referèndum.  
Sisè.- Exigir a tots els Grups Parlamentaris al Congrés dels Diputats i al Parlament 
de Catalunya que dialoguin, prenguin acords i realitzin propostes que aportin 
solucions de consens al conflicte d’Estat que es viu a Catalunya i al conjunt 
d’Espanya, demanant mediació i el suport de les institucions europees i de la 
comunitat internacional. 
Setè.- Deixar constància que els municipis catalans i els seus càrrecs electes 
estaran al costat d’allò que decideixin les institucions catalanes, Govern català i 
Parlament de Catalunya. 
Vuitè.- Traslladar aquests acords a la Mesa del Parlament de Catalunya, al Congrés 
dels Diputats, al Senat, al Parlament Europeu, al Ministeri de l’Interior, a la Delegació 
del Govern espanyol a Catalunya, a la subdelegació del Govern espanyol a 
Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació de Municipis de 
Catalunya i a l’Associació de Municipis per la Independència. 
 
 
13.- Moció de declaració institucional per la llibertat de les preses i presos 
polítics. 
 



 

L’Alcalde proposa votar la urgència d’incloure en l’ordre del dia la Moció presentada 
pel grup municipal ERC-AM, de títol “Moció de declaració institucional per la llibertat 
de les preses i presos polítics”. 
 
Per unanimitat s’acorda incloure-la en l’ordre del dia. 
 
 
El portaveu del grup municipal ERC-AM, Sr. Guillem Cusí, llegeix el text del 
dictamen. A la part expositiva indica que alguna part queda desfasada per haver-se 
dictat  ja la Interlocutòria del Tribunal Suprem. 
 
Intervé el Sr. Claudio Grande, del grup municipal APL, expressant l’abstenció en el 
vot. 
 
El Sr. Francesc Guisset, del grup municipal PSC-CP, indica que votaran a favor tot i 
que reitera les contradiccions que hi ha en aquestes Mocions, en què es demana la 
separació de poders però s’exigeix l’excarceració. En la separació de poders, els 
jutges ha de decidir lliurement amb independència. El grup socialista diu que la 
presó per als representants és excessiva, el govern legítim ho és per haver estat 
escollit a les urnes però ha estat cessat amb aplicació del 155; la Sra. Forcadell ha 
dit al Fiscal que la DUI i la República eren simbòliques i acata el 155;  com sempre 
Europa arriba tard i amb l’aixecament del 155 el seu grup està d’acord, a veure el 
resultat de les eleccions del 21-D. 
 
El Sr. Joan Carles Mora, del grup municipal PDeCAT, manifesta el vot favorable. 
 
Intervé el Sr. Cusí manifestant que en una Moció anterior el grup socialista no 
donava suport per la mateixa contradicció i ara estan a favor. No ho entén però ho 
celebra i agraeix que ara sigui favorable. 
 
 
 
Amb deu vots a favor, dels grups municipals PDeCAT, PSC-CP i ERC-AM; i una 
abstenció del grup municipal APL, s’aprova: 
 
El dia 30 d’octubre, el fiscal general de l’Estat va presentar davant l’Audiència 
Nacional i el Tribunal Suprem querelles per sedició, rebel·lió i malversació de fons 
públics contra el Govern de la Generalitat de Catalunya i contra la Mesa del 
Parlament de Catalunya, per haver dut a terme l’aplicació dels resultats de l’1-O.   
Ahir, dia 2 de novembre, l’Audiència Nacional va decretar presó per a vuit membres 
del legítim Govern de la Generalitat de Catalunya (un dels quals, a més, president 
d’un partit polític amb 87 anys d’història, i un altre ex primer tinent d’alcalde de 
Barcelona) i en va demanar la detenció de la resta. 
Així mateix, el Tribunal Suprem ha decidit sotmetre a vigilància policial la presidenta 
del Parlament, Carme Forcadell, i la major part dels membres de la mesa fins a la 
seva declaració prevista per al proper 9 de novembre. 
 



 

Aquests actes se sumen a una campanya d’ús arbitrari de la justícia espanyola amb 
fins polítics, com ja s’havia vist en els casos dels presidents de l’ANC i Òmnium 
Cultural, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, o contra els condemnats per haver organitzat 
la consulta del 9N. 
L’existència de presos polítics no té cabuda dins l’actual Unió Europea, atempta 
contra els drets recollits a la Declaració Universal dels Drets Humans proclamada 
per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 10 de desembre del 1948, i també 
contra el Conveni Europeu per la Protecció dels Drets Humans i de les Llibertats 
Fonamentals adoptada pel Consell d’Europa l’any 1950 i ratificada per l’Estat 
Espanyol. 
Des d’aquest consistori, i al llarg  dels segles, sempre s’han defensat les institucions 
de govern de Catalunya. El compromís de Llançà amb la llibertat, la pau, el diàleg i 
Catalunya és fermi innegociable.  
 
Per això, l’Ajuntament de Llançà aprova la següent DECLARACIÓ 
INSTITUCIONAL: 
 
El Ple de l’Ajuntament de Llançà acorda: 
 

• Rebutjar l’escalada repressiva dels darrers mesos i exigir l’excarceració 
immediata de tots els presos polítics que ho són malgrat haver actuat sempre 
pacíficament i democràtica, d’acord amb el mandat sorgit de les urnes. 
 

• Expressar el ple suport al Govern legítim de la Generalitat de Catalunya, 
encapçalat pel Molt Honorable president Carles Puigdemont i per l’Honorable 
vicepresident Oriol Junqueras.  
 

• Expressar el ple suport a la Mesa i al Parlament de Catalunya, que s’han vist 
desposseïts de les seves competències per l’aplicació indigna de l’article 155 
de la CE. 

 
• Exigir la fi de la judicialització de la política catalana i condemnar l’arbitrarietat 

i l’ús partidista amb què s’estan aplicant les lleis, tot pervertint la separació de 
poders que qualsevol Estat de Dret digne, ha de garantir. 
 

• Instar la Unió Europea i la resta d’institucions internacionals a exercir una 
mediació política que faciliti el diàleg i la cerca d’una solució política. 
 

• Exigir l’aixecament immediat de l’aplicació de l’article 155 de la CE. 
 
 
I sense cap més altre assumpte a tractar, el Sr. Alcalde recorda que el dimecres 22 
de novembre a les 7 de la tarda tindrà lloc el Ple del sorteig de membres per a les 
meses electorals. Seguidament  aixeca la sessió a  dos quarts de nou 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. 


