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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 
LLANÇÀ DE DATA  3-04
 
A la Casa Consistorial de Llançà, essent les dinou hores del dia  tres d’abril de 
dos mil disset, es reuneix  l’Ajuntament Ple, en primera convocatòria, a 
l´objecte de celebrar sessió pública 
 
Sota la presidència de l’Alcalde, Sr. Pere Vila i Fu
i les regidores que a continuació s’indiquen: 
 
Sr. Joan C. Mora i Torrent, Sr. Juan José Serrán i B
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’o
 
1.- Lectura i aprovació, si escau, de les dues actes anteriors, de dates 6
02-2017 i 9-03-2017 . 
 
L’Alcalde demana si es pot aprovar l’acta de les dues sessions anteriors, de 
dates 6 de febrer i 9 de març de 2017, que han estat repartides 
junt amb la convocatòria.
 
El Sr. Guillem Cusí, del grup municipal ERC
acta voten a favor però amb la segona, atès que els Regidors i la Regidora 
varen abandonar la sessió i no poden corroborar el que hi const
s’abstindran. 
 
Intervé el Sr. Claudio Grande, del grup municipal APL, manifestant  que vota a 
favor de les dues actes. 
 
Per unanimitat s’aprova l’acta
6 de febrer de 2017, i la segona acta, de la sessió 
març de 2017, s’aprova amb vuit vots a favor, dels grups municipals de CiU, 
PSC-CP i APL; i tres abstencions, del grup municipal ERC
 
 
2.- Modificar la denominació de Grup Municipal de CIU a PDeC
 
L’Alcalde llegeix el següent text del dictamen:
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 
04-2017 

A la Casa Consistorial de Llançà, essent les dinou hores del dia  tres d’abril de 
dos mil disset, es reuneix  l’Ajuntament Ple, en primera convocatòria, a 

de celebrar sessió pública ordinària. 

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 

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.

Lectura i aprovació, si escau, de les dues actes anteriors, de dates 6

L’Alcalde demana si es pot aprovar l’acta de les dues sessions anteriors, de 
dates 6 de febrer i 9 de març de 2017, que han estat repartides amb anterioritat 
junt amb la convocatòria. 

El Sr. Guillem Cusí, del grup municipal ERC-AM, indica que amb la primera 
acta voten a favor però amb la segona, atès que els Regidors i la Regidora 
varen abandonar la sessió i no poden corroborar el que hi const

Intervé el Sr. Claudio Grande, del grup municipal APL, manifestant  que vota a 
 

Per unanimitat s’aprova l’acta del Ple corresponent a la sessió ordinària de data 
la segona acta, de la sessió extraordinària de data 9

març de 2017, s’aprova amb vuit vots a favor, dels grups municipals de CiU, 
CP i APL; i tres abstencions, del grup municipal ERC-AM. 

Modificar la denominació de Grup Municipal de CIU a PDeC

L’Alcalde llegeix el següent text del dictamen: 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 

A la Casa Consistorial de Llançà, essent les dinou hores del dia  tres d’abril de 
dos mil disset, es reuneix  l’Ajuntament Ple, en primera convocatòria, a 

lcarà, assisteixen els  regidors 

ez, Sra. Sònia Sarola i  
Vilà, Sra. Sònia López i Mallol, Sr. Francesc Guisset i Lagresa, Sra. Sílvia 

Guillem Cusí i Batlle,  Sr. Simon Calsina i Comorera, Sra. 

Assisteix com a Secretari, el Sr. Carles Fita i Alegre, titular de la Corporació. 

rdre del dia. 

Lectura i aprovació, si escau, de les dues actes anteriors, de dates 6-2-

L’Alcalde demana si es pot aprovar l’acta de les dues sessions anteriors, de 
amb anterioritat 

AM, indica que amb la primera 
acta voten a favor però amb la segona, atès que els Regidors i la Regidora 
varen abandonar la sessió i no poden corroborar el que hi consta transcrit, 

Intervé el Sr. Claudio Grande, del grup municipal APL, manifestant  que vota a 

la sessió ordinària de data 
extraordinària de data 9 de 

març de 2017, s’aprova amb vuit vots a favor, dels grups municipals de CiU, 

Modificar la denominació de Grup Municipal de CIU a PDeCAT. 
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El grup municipal de CiU, mitjançant escrit RE núm. 1431 de data 10
sol.licita el canvi de denominació a l’Ajuntament de Llançà, atesa la voluntat de 
dissolució de la Federació de CiU i la continuïtat de la seva acció política a 
través del Partit Demòcrata Europeu Català, passant en conseqüència a 
denominar-se Grup Municipal de Part
 
La normativa reguladora aplicable als grups polítics és la següent:

- Articles 20.1.c) i 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local.

- Articles 50 i 51 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel q
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

- Articles 23 a 29 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s’aprova el reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals. 

 
Aquesta normativa estatal i autonòmica no estableix cap regulació que 
impedeixi modificar la denominació d’un grup polític municipal, i tampoc no diu 
que els grups polítics municipals hagin d’adoptar el mateix nom que els partits, 
federacions, etc. pels quals varen co
 
L’article 85 del ROM preveu que tant la denominació dels Grups municipals, 
com els seus membres o portaveu, podran ser variats al llarg del mandat, 
mitjançant nous escrits en els que es compleixin idèntics requisi
procediment. De la constitució i composició dels grups polítics i de les seves 
modificacions s’haurà de donar compte al Ple, per part de l’Alcaldia, en la 
primera sessió que tingui lloc, a efectes purament informatius.
Per tot això, es proposa al Ple 
 
Únic.- DONAR COMPTE del canvi de denominació del Grup municipal de 
Convergència i Unió “CiU” que passa a denominar
Demòcrata “PDeCAT”, 
Torrent. 
  
La corporació es dóna per assabentada.
 
 
3.- Aprovació inicial de la modificació del Reglament de Les Llances.
 
L’Alcalde explica que el dictamen recull la suggerència del grup municipal 
d’Esquerra i, si no recorda malament, del grup d’APL
composició de la Comissió no fos rotatiu sinó un representant de tots els grups 
municipals que hi ha a l’oposició. Seguidament llegeix el dictamen.
 
Fa ús de la paraula el Sr. Guillem
escoltés i es modifiqui el Reglament i agafen el compromís que abans de 
finalitzar la legislatura, fer el nou reglament de Les Llances més actual.
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El grup municipal de CiU, mitjançant escrit RE núm. 1431 de data 10
el canvi de denominació a l’Ajuntament de Llançà, atesa la voluntat de 

dissolució de la Federació de CiU i la continuïtat de la seva acció política a 
través del Partit Demòcrata Europeu Català, passant en conseqüència a 

se Grup Municipal de Partit Demòcrata “PDeCAT”. 

La normativa reguladora aplicable als grups polítics és la següent:
Articles 20.1.c) i 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local. 
Articles 50 i 51 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel q
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Articles 23 a 29 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s’aprova el reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 

ativa estatal i autonòmica no estableix cap regulació que 
impedeixi modificar la denominació d’un grup polític municipal, i tampoc no diu 
que els grups polítics municipals hagin d’adoptar el mateix nom que els partits, 
federacions, etc. pels quals varen concórrer els seus membres a les eleccions.

L’article 85 del ROM preveu que tant la denominació dels Grups municipals, 
com els seus membres o portaveu, podran ser variats al llarg del mandat, 
mitjançant nous escrits en els que es compleixin idèntics requisi
procediment. De la constitució i composició dels grups polítics i de les seves 
modificacions s’haurà de donar compte al Ple, per part de l’Alcaldia, en la 
primera sessió que tingui lloc, a efectes purament informatius. 
Per tot això, es proposa al Ple de la corporació adoptar el següent 

DONAR COMPTE del canvi de denominació del Grup municipal de 
Convergència i Unió “CiU” que passa a denominar-se Grup municipal de Partit 
Demòcrata “PDeCAT”, essent portaveu, el Regidor Sr. Joan Carles Mora

La corporació es dóna per assabentada. 

Aprovació inicial de la modificació del Reglament de Les Llances.

plica que el dictamen recull la suggerència del grup municipal 
d’Esquerra i, si no recorda malament, del grup d’APL, en referència a 

de la Comissió no fos rotatiu sinó un representant de tots els grups 
municipals que hi ha a l’oposició. Seguidament llegeix el dictamen.

Fa ús de la paraula el Sr. Guillem Cusí, del grup ERC-AM, agraint que se’ls 
és i es modifiqui el Reglament i agafen el compromís que abans de 

finalitzar la legislatura, fer el nou reglament de Les Llances més actual.

El grup municipal de CiU, mitjançant escrit RE núm. 1431 de data 10-02-2017, 
el canvi de denominació a l’Ajuntament de Llançà, atesa la voluntat de 

dissolució de la Federació de CiU i la continuïtat de la seva acció política a 
través del Partit Demòcrata Europeu Català, passant en conseqüència a 

La normativa reguladora aplicable als grups polítics és la següent: 
Articles 20.1.c) i 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 

Articles 50 i 51 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. 
Articles 23 a 29 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s’aprova el reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 

ativa estatal i autonòmica no estableix cap regulació que 
impedeixi modificar la denominació d’un grup polític municipal, i tampoc no diu 
que els grups polítics municipals hagin d’adoptar el mateix nom que els partits, 

ncórrer els seus membres a les eleccions. 

L’article 85 del ROM preveu que tant la denominació dels Grups municipals, 
com els seus membres o portaveu, podran ser variats al llarg del mandat, 
mitjançant nous escrits en els que es compleixin idèntics requisits i 
procediment. De la constitució i composició dels grups polítics i de les seves 
modificacions s’haurà de donar compte al Ple, per part de l’Alcaldia, en la 

de la corporació adoptar el següent  ACORD: 

DONAR COMPTE del canvi de denominació del Grup municipal de 
se Grup municipal de Partit 

essent portaveu, el Regidor Sr. Joan Carles Mora i 

Aprovació inicial de la modificació del Reglament de Les Llances. 

plica que el dictamen recull la suggerència del grup municipal 
, en referència a que la 

de la Comissió no fos rotatiu sinó un representant de tots els grups 
municipals que hi ha a l’oposició. Seguidament llegeix el dictamen. 

AM, agraint que se’ls 
és i es modifiqui el Reglament i agafen el compromís que abans de 

finalitzar la legislatura, fer el nou reglament de Les Llances més actual. 



  

 
AJUNTAMENT DE LLANÇÀ
 

Intervé el Sr. Claudio Grande, del grup APL, manifestant
que, com diu el Sr. Cusí, que es reda
 
L’alcalde diu que el Reglament té molt anys de vigència i ha quedat obsolet, i 
en Comissió se’ls va dir 
municipals. 
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat s’aprova:
 
L’Ajuntament de Llançà disposa d’un Reglament Especial de les Llances de 
Llançà que regula la concessió dels honors o distincions màxims a atorgar per 
l’Ajuntament, com a símbol principal, per altra banda, de l’escut heràldic de la 
vila. 
Es proposa que la Comissió de Les Llances, actualment integrada, entre altres 
membres, per un Regidor dels grups que no formen part del govern municipal, 
designat cada any per torn rotatiu, per ordre de vots, passi a incorporar de 
manera estable un Regidor de tots els grups mu
govern, per fomentar la pluralitat i ampliar la participació dels representants 
municipals en aquest òrgan, la qual cosa comporta la Modificació de l’article 14 
del Reglament.  
Per part de Secretaria s’ha emès informe en rel
legislació aplicable per a aprovar la modificació del reglament municipal.
Realitzada la tramitació corresponent i vista la competència del Ple, en virtut 
dels articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
del règim local, 178 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,
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis de les entitats locals.
 
El Ple municipal ACORD
 
Primer. Aprovar inicialment la modificació del 
Llances de Llançà, quedant l’article 14, amb el redactat següent:
 
Article 14 
 
Per a l’estudi de les circumstàncies que 
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 C

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
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. Claudio Grande, del grup APL, manifestant que es
. Cusí, que es redactés el nou Reglament. 

L’alcalde diu que el Reglament té molt anys de vigència i ha quedat obsolet, i 
en Comissió se’ls va dir que es redactaria un de nou i es comunicaria als grups 

Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat s’aprova: 

juntament de Llançà disposa d’un Reglament Especial de les Llances de 
Llançà que regula la concessió dels honors o distincions màxims a atorgar per 
l’Ajuntament, com a símbol principal, per altra banda, de l’escut heràldic de la 

issió de Les Llances, actualment integrada, entre altres 
membres, per un Regidor dels grups que no formen part del govern municipal, 
designat cada any per torn rotatiu, per ordre de vots, passi a incorporar de 
manera estable un Regidor de tots els grups municipals que no formen part del 
govern, per fomentar la pluralitat i ampliar la participació dels representants 
municipals en aquest òrgan, la qual cosa comporta la Modificació de l’article 14 

Per part de Secretaria s’ha emès informe en relació amb el procediment i la 
legislació aplicable per a aprovar la modificació del reglament municipal.
Realitzada la tramitació corresponent i vista la competència del Ple, en virtut 

22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
178 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, 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis de les entitats locals. 

ACORDA: 

Aprovar inicialment la modificació del Reglament Especial de les 
, quedant l’article 14, amb el redactat següent: 

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 

L’Alcalde o Tinent d’Alcalde en qui delegui 
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 

que estan d’acord i 

L’alcalde diu que el Reglament té molt anys de vigència i ha quedat obsolet, i 
i es comunicaria als grups 

juntament de Llançà disposa d’un Reglament Especial de les Llances de 
Llançà que regula la concessió dels honors o distincions màxims a atorgar per 
l’Ajuntament, com a símbol principal, per altra banda, de l’escut heràldic de la 

issió de Les Llances, actualment integrada, entre altres 
membres, per un Regidor dels grups que no formen part del govern municipal, 
designat cada any per torn rotatiu, per ordre de vots, passi a incorporar de 

nicipals que no formen part del 
govern, per fomentar la pluralitat i ampliar la participació dels representants 
municipals en aquest òrgan, la qual cosa comporta la Modificació de l’article 14 

ació amb el procediment i la 
legislació aplicable per a aprovar la modificació del reglament municipal. 
Realitzada la tramitació corresponent i vista la competència del Ple, en virtut 

22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 

 i 63 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 

Reglament Especial de les 
 

s’exposin a les sol·licituds presentades, 
es reunirà anualment la Comissió de Les Llances, que estarà integrada pels 

Un Regidor de tots els grups municipals que no formen part del 
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  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. 
 
Segon. Sotmetre a informació pública per un termini mínim de trenta dies, 
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 
i en el taulell 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
termini, es considerarà aprovat definitivament sense necessitat d’acord exprés 
pel Ple, i es procedirà a la publicació d
Oficial de la Província de Girona i es 
de la Generalitat de Catalunya.

 
Tercer. Facultar al Sr. Alcalde
 
 
4.- Aprovació provisional de la Modificació Puntual núm. 18 del PGOU.
 
El Regidor de l’Àrea, Sr. Francesc Guisset,
l’antic Point P. La modificació del PGOU es va aprovar inicialment, es va 
sotmetre a informació pública
presentar al.legacions. En el tràmit es varen demanar els informes procedents 
en què l’ACA condicionava a una referència normativa al pla d’inundacions i 
com que els promotors varen  inclou
assessors informen favorablement. També consta el conveni de cessió de 
terrenys per ampliar la viabilitat. Seguidament llegeix el text del dictamen.
 
Intervé el Sr. Guillem Cusí, del grup municipal ERC, dient que
resten a l’espera que la Comissió Territorial d’Urbanisme resolgui 
favorablement. 
Fa ús de la paraula el Sr. Claudio Grande, del grup municipal APL, manifestant 
que vota  favorablement.
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat s’aprova:
 
El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària del dia 8 de febrer de 2016, va 
aprovar inicialment la Modificació Puntual núm. 18 del PGOU de Llançà, en 
l’àmbit dels terrenys amb zonificació Zona Industrial amb tolerància d’activitat 
recreativa (Clau 8), a la 
urbanístiques reguladores de l’aprofitament admès, per possibilitar
les activitats econòmiques que el planejament general hi possibilita, de 
conformitat amb l’interès públic, sense incremen
sostre possible i que reguli l’ocupació admesa.
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El President del Centre Cultural de Llançà 
presentants de les altres entitats de la Vila, designats cada 

any pel Ple de l’Ajuntament. 
El de l’Ajuntament, o funcionari en qui delegui, amb veu i sense 

Sotmetre a informació pública per un termini mínim de trenta dies, 
nt 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 
i en el taulell d’anuncis de la Corporació i en el web municipal, perquè es pugui  

pedient 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, i es procedirà a la publicació del text íntegre del reglament en el Butlletí 
Oficial de la Província de Girona i es trametrà còpia a l’Administració de l’Estat i 
de la Generalitat de Catalunya. 

Facultar al Sr. Alcalde-President per a l’execució del present acord.

provisional de la Modificació Puntual núm. 18 del PGOU.

El Regidor de l’Àrea, Sr. Francesc Guisset, explica que es tracta de la finca de 
a modificació del PGOU es va aprovar inicialment, es va 

sotmetre a informació pública, incloent els pobles colindants, 
presentar al.legacions. En el tràmit es varen demanar els informes procedents 
en què l’ACA condicionava a una referència normativa al pla d’inundacions i 
com que els promotors varen  incloure els condicionants referits els tècnics 
assessors informen favorablement. També consta el conveni de cessió de 
terrenys per ampliar la viabilitat. Seguidament llegeix el text del dictamen.

Intervé el Sr. Guillem Cusí, del grup municipal ERC, dient que 
en a l’espera que la Comissió Territorial d’Urbanisme resolgui 

Fa ús de la paraula el Sr. Claudio Grande, del grup municipal APL, manifestant 
que vota  favorablement. 

Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat s’aprova: 

El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària del dia 8 de febrer de 2016, va 
aprovar inicialment la Modificació Puntual núm. 18 del PGOU de Llançà, en 
l’àmbit dels terrenys amb zonificació Zona Industrial amb tolerància d’activitat 
recreativa (Clau 8), a la N-260, per tal de millorar i assolir noves condicions 
urbanístiques reguladores de l’aprofitament admès, per possibilitar
les activitats econòmiques que el planejament general hi possibilita, de 
conformitat amb l’interès públic, sense incrementar l’aprofitament urbanístic en 
sostre possible i que reguli l’ocupació admesa. 

presentants de les altres entitats de la Vila, designats cada 

El de l’Ajuntament, o funcionari en qui delegui, amb veu i sense 

Sotmetre a informació pública per un termini mínim de trenta dies, 
nt 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 
i en el taulell d’anuncis de la Corporació i en el web municipal, perquè es pugui  

pedient i formular les reclamacions i suggeriments que estimin 
se reclamacions o suggeriments en l’esmentat 

termini, es considerarà aprovat definitivament sense necessitat d’acord exprés 
el text íntegre del reglament en el Butlletí 

trametrà còpia a l’Administració de l’Estat i 

President per a l’execució del present acord. 

provisional de la Modificació Puntual núm. 18 del PGOU. 

explica que es tracta de la finca de 
a modificació del PGOU es va aprovar inicialment, es va 

 i no es varen 
presentar al.legacions. En el tràmit es varen demanar els informes procedents 
en què l’ACA condicionava a una referència normativa al pla d’inundacions i 

s referits els tècnics 
assessors informen favorablement. També consta el conveni de cessió de 
terrenys per ampliar la viabilitat. Seguidament llegeix el text del dictamen. 

 estan a favor i 
en a l’espera que la Comissió Territorial d’Urbanisme resolgui 

Fa ús de la paraula el Sr. Claudio Grande, del grup municipal APL, manifestant 

El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària del dia 8 de febrer de 2016, va 
aprovar inicialment la Modificació Puntual núm. 18 del PGOU de Llançà, en 
l’àmbit dels terrenys amb zonificació Zona Industrial amb tolerància d’activitat 

260, per tal de millorar i assolir noves condicions 
urbanístiques reguladores de l’aprofitament admès, per possibilitar-hi alguna de 
les activitats econòmiques que el planejament general hi possibilita, de 

tar l’aprofitament urbanístic en 
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L’expedient s’ha sotmès a informació pública mitjançant edictes al DOGC núm. 
7064 de data 23/02/2016, en el BOP núm. 36 de data 23/02/2016, en El Punt 
Avui de data 18/02/2016,
municipal, durant el termini d’un mes, així mateix, es va donar tràmit 
d'audiència als Ajuntaments l'àmbit territorial dels quals limita amb l'àmbit de la 
modificació, sense que s’hagin formulat al·legaci
Simultàniament al tràmit de la informació pública, s’han sol·licitat informes amb 
resultat favorable amb condicionants, als següents organismes: 
- Unitat de Carreteres a Girona de la Direcció General de Carreteres del 
Ministerio de Fomento. 
- Agència Catalana de l’Aigua.
S’ha redactat modificat de projecte (de data novembre 2016), ajustat als 
condicionants establerts per la Unitat de Carreteres a Girona, i a les condicions 
assenyalats per l’ACA.  
L’arquitecte tècnic assessor municipal informa favorabl
modificat de projecte.  
En data 9 de gener de 2017 es va signar conveni amb Mercè Mercader en 
representació de Robert Mercader, S.L. pel que s’efectuava cessió a 
l’Ajuntament de Llançà d’una superfície de 429,75 m2 amb destí a vialitat. 
L’esmentada superfície se segrega de la finca matriu núm. 16157 de Robert 
Mercader S.L., la qual es troba inclosa en l’àmbit de la Modificació Puntual 
núm. 18 del PGOU de Llançà, aprovat definitivament en data 06.03.2002 i Text 
refós de data 28.05.2002, que 
zonificació Zona industrial amb tolerància d’activitat recreativa (clau 8), 
Atès el que disposen els art. 85 i ss. del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme d
per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, i art. 117 i 118 del Decret 305/2006, de 18 
de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya i 
els art. 22.2.c) i 47.2.II) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de Règim Local,  
 
Aquest Ple de l’Ajuntament 
 
Primer.- APROVAR PROVISIONALMENT la Modificació Puntual núm. 18  del 
PGOU de Llançà, en l’àmbit dels terrenys amb zonificació Zona Industrial amb 
tolerància d’activitat recreativa (Clau 8), a la N
noves condicions urbanístiques r
CONVENI DE CESSIÓ d’una superfície de 429,75 m2, amb destí a vialitat, 
d’acord amb la documentació adjunta a l’esmentat acord, i el modificat del 
projecte tècnic de data novembre 2016, subscrit per l’arquitecte Pere 
Segura.  
Segon.- ELEVAR l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, 
amb la finalitat de que resolgui sobre
 
 
5.- Conveni amb el Bisbat per a la cessió d’ús de la Torre de l’Abat
 

AJUNTAMENT DE LLANÇÀ   (ALT EMPORDÀ) 

L’expedient s’ha sotmès a informació pública mitjançant edictes al DOGC núm. 
7064 de data 23/02/2016, en el BOP núm. 36 de data 23/02/2016, en El Punt 
Avui de data 18/02/2016, en el Tauler d’edictes de l’Ajuntament i en el web 
municipal, durant el termini d’un mes, així mateix, es va donar tràmit 
d'audiència als Ajuntaments l'àmbit territorial dels quals limita amb l'àmbit de la 
modificació, sense que s’hagin formulat al·legacions. 
Simultàniament al tràmit de la informació pública, s’han sol·licitat informes amb 
resultat favorable amb condicionants, als següents organismes:  

Unitat de Carreteres a Girona de la Direcció General de Carreteres del 

Catalana de l’Aigua. 
S’ha redactat modificat de projecte (de data novembre 2016), ajustat als 
condicionants establerts per la Unitat de Carreteres a Girona, i a les condicions 

 
L’arquitecte tècnic assessor municipal informa favorablement l’esmentat 

En data 9 de gener de 2017 es va signar conveni amb Mercè Mercader en 
representació de Robert Mercader, S.L. pel que s’efectuava cessió a 
l’Ajuntament de Llançà d’una superfície de 429,75 m2 amb destí a vialitat. 

esmentada superfície se segrega de la finca matriu núm. 16157 de Robert 
Mercader S.L., la qual es troba inclosa en l’àmbit de la Modificació Puntual 
núm. 18 del PGOU de Llançà, aprovat definitivament en data 06.03.2002 i Text 
refós de data 28.05.2002, que descriu els terrenys com a sòl urbà amb 
zonificació Zona industrial amb tolerància d’activitat recreativa (clau 8), 
Atès el que disposen els art. 85 i ss. 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 art. 117 i 118 del Decret 305/2006, de 18 
de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya i 
els art. 22.2.c) i 47.2.II) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora

le de l’Ajuntament ACORDA: 

APROVAR PROVISIONALMENT la Modificació Puntual núm. 18  del 
PGOU de Llançà, en l’àmbit dels terrenys amb zonificació Zona Industrial amb 
tolerància d’activitat recreativa (Clau 8), a la N-260, per tal de millorar i assolir 
noves condicions urbanístiques reguladores de l’aprofitament admès i el 
CONVENI DE CESSIÓ d’una superfície de 429,75 m2, amb destí a vialitat, 
d’acord amb la documentació adjunta a l’esmentat acord, i el modificat del 
projecte tècnic de data novembre 2016, subscrit per l’arquitecte Pere 

ELEVAR l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, 
amb la finalitat de que resolgui sobre la seva aprovació definitiva. 

Conveni amb el Bisbat per a la cessió d’ús de la Torre de l’Abat

L’expedient s’ha sotmès a informació pública mitjançant edictes al DOGC núm. 
7064 de data 23/02/2016, en el BOP núm. 36 de data 23/02/2016, en El Punt 

en el Tauler d’edictes de l’Ajuntament i en el web 
municipal, durant el termini d’un mes, així mateix, es va donar tràmit 
d'audiència als Ajuntaments l'àmbit territorial dels quals limita amb l'àmbit de la 

Simultàniament al tràmit de la informació pública, s’han sol·licitat informes amb 
 

Unitat de Carreteres a Girona de la Direcció General de Carreteres del 

S’ha redactat modificat de projecte (de data novembre 2016), ajustat als 
condicionants establerts per la Unitat de Carreteres a Girona, i a les condicions 

ement l’esmentat 

En data 9 de gener de 2017 es va signar conveni amb Mercè Mercader en 
representació de Robert Mercader, S.L. pel que s’efectuava cessió a 
l’Ajuntament de Llançà d’una superfície de 429,75 m2 amb destí a vialitat. 

esmentada superfície se segrega de la finca matriu núm. 16157 de Robert 
Mercader S.L., la qual es troba inclosa en l’àmbit de la Modificació Puntual 
núm. 18 del PGOU de Llançà, aprovat definitivament en data 06.03.2002 i Text 

descriu els terrenys com a sòl urbà amb 
zonificació Zona industrial amb tolerància d’activitat recreativa (clau 8),  
Atès el que disposen els art. 85 i ss. del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 

e Catalunya, modificat 
per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, i art. 117 i 118 del Decret 305/2006, de 18 
de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya i 
els art. 22.2.c) i 47.2.II) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases 

APROVAR PROVISIONALMENT la Modificació Puntual núm. 18  del 
PGOU de Llançà, en l’àmbit dels terrenys amb zonificació Zona Industrial amb 

260, per tal de millorar i assolir 
eguladores de l’aprofitament admès i el 

CONVENI DE CESSIÓ d’una superfície de 429,75 m2, amb destí a vialitat, 
d’acord amb la documentació adjunta a l’esmentat acord, i el modificat del 
projecte tècnic de data novembre 2016, subscrit per l’arquitecte Pere Fina i 

ELEVAR l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, 
la seva aprovació definitiva.  

Conveni amb el Bisbat per a la cessió d’ús de la Torre de l’Abat. 



  

 
AJUNTAMENT DE LLANÇÀ
 

El Regidor de l’Àrea, Sr. Francesc Guisset, explica 
de col.laboració entre l’ajuntament de Llançà i el Bisbat de Girona per promoure 
la conservació com a monument històric artístic de la torre i possibilitar obrir
al públic per a la seva visita
anys per promoure el valor turístic i arquitectònic, podent fer visites guiades
Consta a l’annex les visites que poden 
caminar pel trifori, que és la part superior de l’absis, pot ser per interès des del 
punt de vista turístic. Seguidament llegeix el text del dictamen.
 
Fa ús de la paraula el Sr. Guillem Cusí, del grup municipal ERC
manifestant que  voldrien t
què se signa, voldrien saber les contraprestacions que preveu el conveni 
cost d’aquestes, si es poden especificar les 5 contraprestacions que suposa 
han d’afegir als 70.000 € que costar
l’Abat, també saber si els 70.000 
parts iguals com es va dir, quins imports exactes aportaran Bisbat
Ajuntament; i les reformes previstes
superiors de la parròquia
fusta per accés a cobertes, pavimentar els espais que han esmentat, dotar la 
galeria lateral d’una instal.lació nova d
capella del Port; voldrien saber si els poden respondre quin cost total resultarà.
 
Intervé el Sr. Claudio Grande, del grup municipal APL,  indicant que votaran en 
contra, ja varen dir que no estaven d’acord en gastar tants diners públics en 
una obra de caràcter privat.
 
El Sr. Guisset respon que tal com consta en el conveni, la Torre de l’abat 
servirà ho diu l’estipulació segona, per actes per a l’estudi, dels valors 
patrimonials, culturals i artístics, torre del s: XIII
arquitectònics, amb pint
històrica sense precedents, són pintures no habituals a les nostres contrades, 
es podran fer servir per a visites culturals, per encaminar o promoure els 
esmentats valors, sempre que siguin compatibles am
catòlica, és el que connecta amb l’oferta turística que 
també es va perdre el Palau de l’Abat amb les seves sis torres dins el casc 
antic. Quant a les contraprestacions consten a l’estipulació 6a i pel que f
cost ascendeix a 72.437,01 
parts, Diputació de Girona 
del compromís escrit i dels pressupostos; respecte 
suposarà sense perjudici d’altres subvencions que es puguin adquirir en 
l’execució, pujarà 10.649,13 
en compte que es pot prorrogar, significa que per 96,65 
l’Ajuntament pot gaudir d’un espai on s’hi poden fer
promocionar el nostre turisme, comparat amb preus de lloguer que es paga per 
altres edificis o locals, els 96,65 
cobrar una taxa, entenen que és un preu molt assequible per al poble de Llançà 
i que es recupera patrimoni
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Sr. Francesc Guisset, explica que es presenta el conveni 
de col.laboració entre l’ajuntament de Llançà i el Bisbat de Girona per promoure 
la conservació com a monument històric artístic de la torre i possibilitar obrir
al públic per a la seva visita. Destaca que es disposa d’una concessió de trenta 
anys per promoure el valor turístic i arquitectònic, podent fer visites guiades

onsta a l’annex les visites que poden fer-se, per l’accés a la torre de
caminar pel trifori, que és la part superior de l’absis, pot ser per interès des del 
punt de vista turístic. Seguidament llegeix el text del dictamen. 

Fa ús de la paraula el Sr. Guillem Cusí, del grup municipal ERC
que  voldrien tenir més informació, ara s’ha explicat a grans trets 

què se signa, voldrien saber les contraprestacions que preveu el conveni 
cost d’aquestes, si es poden especificar les 5 contraprestacions que suposa 

€ que costarà la reforma o rehabilitació de la Torre de 
l’Abat, també saber si els 70.000 € es mantenen o s’han augmentat, si és a tres 
parts iguals com es va dir, quins imports exactes aportaran Bisbat

ntament; i les reformes previstes d’arranjar filtracions de les c
superiors de la parròquia, reposar impermeabilització, substitui
fusta per accés a cobertes, pavimentar els espais que han esmentat, dotar la 
galeria lateral d’una instal.lació nova d’enllumenat i revisió de la teulada de la 

l Port; voldrien saber si els poden respondre quin cost total resultarà.

Intervé el Sr. Claudio Grande, del grup municipal APL,  indicant que votaran en 
contra, ja varen dir que no estaven d’acord en gastar tants diners públics en 

vat. 

El Sr. Guisset respon que tal com consta en el conveni, la Torre de l’abat 
servirà ho diu l’estipulació segona, per actes per a l’estudi, dels valors 
patrimonials, culturals i artístics, torre del s: XIII-XIV, amb importants valors 
arquitectònics, amb pintures murals que consten al projecte amb importància 
històrica sense precedents, són pintures no habituals a les nostres contrades, 
es podran fer servir per a visites culturals, per encaminar o promoure els 
esmentats valors, sempre que siguin compatibles amb els dictats de l’església 
catòlica, és el que connecta amb l’oferta turística que podem 

es va perdre el Palau de l’Abat amb les seves sis torres dins el casc 
antic. Quant a les contraprestacions consten a l’estipulació 6a i pel que f
cost ascendeix a 72.437,01 € i com ha dit el Sr. Cusí es pagarà per terceres 
parts, Diputació de Girona – Ajuntament de Llançà i el propi Bisbat
del compromís escrit i dels pressupostos; respecte a les contraprestacions

judici d’altres subvencions que es puguin adquirir en 
l’execució, pujarà 10.649,13 €. Si es difereix en 30 anys de la concessió i tenint 
en compte que es pot prorrogar, significa que per 96,65 
l’Ajuntament pot gaudir d’un espai on s’hi poden fer actes culturals i 
promocionar el nostre turisme, comparat amb preus de lloguer que es paga per 
altres edificis o locals, els 96,65 €/mensuals i sabent que el Bisbat els permet 
cobrar una taxa, entenen que és un preu molt assequible per al poble de Llançà 

es recupera patrimoni arquitectònic històric que s’ha perdut al llarg dels

que es presenta el conveni 
de col.laboració entre l’ajuntament de Llançà i el Bisbat de Girona per promoure 
la conservació com a monument històric artístic de la torre i possibilitar obrir-lo 

estaca que es disposa d’una concessió de trenta 
anys per promoure el valor turístic i arquitectònic, podent fer visites guiades. 

, per l’accés a la torre de l ‘Abat, 
caminar pel trifori, que és la part superior de l’absis, pot ser per interès des del 

Fa ús de la paraula el Sr. Guillem Cusí, del grup municipal ERC-AM, 
enir més informació, ara s’ha explicat a grans trets 

què se signa, voldrien saber les contraprestacions que preveu el conveni i el 
cost d’aquestes, si es poden especificar les 5 contraprestacions que suposa 

o rehabilitació de la Torre de 
€ es mantenen o s’han augmentat, si és a tres 

parts iguals com es va dir, quins imports exactes aportaran Bisbat-Diputació-
d’arranjar filtracions de les capelles 

ubstituir l’escala de 
fusta per accés a cobertes, pavimentar els espais que han esmentat, dotar la 

i revisió de la teulada de la 
l Port; voldrien saber si els poden respondre quin cost total resultarà. 

Intervé el Sr. Claudio Grande, del grup municipal APL,  indicant que votaran en 
contra, ja varen dir que no estaven d’acord en gastar tants diners públics en 

El Sr. Guisset respon que tal com consta en el conveni, la Torre de l’abat 
servirà ho diu l’estipulació segona, per actes per a l’estudi, dels valors 

XIV, amb importants valors 
ures murals que consten al projecte amb importància 

històrica sense precedents, són pintures no habituals a les nostres contrades, 
es podran fer servir per a visites culturals, per encaminar o promoure els 

b els dictats de l’església 
 fer  a Llançà, 

es va perdre el Palau de l’Abat amb les seves sis torres dins el casc 
antic. Quant a les contraprestacions consten a l’estipulació 6a i pel que fa al 

. Cusí es pagarà per terceres 
Ajuntament de Llançà i el propi Bisbat. Es disposa 

a les contraprestacions, 
judici d’altres subvencions que es puguin adquirir en 

€. Si es difereix en 30 anys de la concessió i tenint 
en compte que es pot prorrogar, significa que per 96,65 €/mensuals 

actes culturals i 
promocionar el nostre turisme, comparat amb preus de lloguer que es paga per 

€/mensuals i sabent que el Bisbat els permet 
cobrar una taxa, entenen que és un preu molt assequible per al poble de Llançà 

arquitectònic històric que s’ha perdut al llarg dels 
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anys. La capitalització de 96,6
pròrroga, és un cost que es mantindrà només obres de conservació. Afegeix 
que les contraprestacions de l’Ajuntament amb la signatura del conveni són 
necessàries per arranjar tot el trifori i que les visites tinguin una seguretat, si es 
fa alguna exposició dins els preceptes catòlics i serà un circuit apte per al pas 
de la gent que ho vulgui vis
totalment acceptables i es gaudirà del patrimoni a un preu baix
no pugui haver discussió; conclou que es gasten molt diners com els focs 
artificials 18.000 € que duren 30 minuts i aquí per mateix cost
durant 30 anys del patrimoni arquitectònic.
 
El Sr. Cusí demana aclariment sobre les xifres, de 10.000 i escaig i de 34.794 
€, demana si els darrers és el cost total de les 5 contraprestacions.
El Sr. Guisset diu que 24.545,67 
que consta en el projecte de la Torre i 10.649,13 
que consten a l’estipulació 6a del conveni, el total és 34.794,80 
360 surt el cost de 96,65 
El  Sr. Cusí manifesta que el se
d’arranjament, també  l’espai quedarà hipotecat pels dictàmens de l’església 
catòlica, que entenen que com està  redactat el conveni diu que qualsevol ús 
de l’ajuntament o entitat per una activitat, haurà d’ana
l’església catòlica i no proferir
conveni. Per al seu grup no només hi ha contraprestació econòmica afegida a 
la restauració, sinó aquesta darrera. Conclou que el Sr. Guisset sap que 
l’anterior govern ja fou controvèrsia
és patrimoni de Llançà i s’ha de preservar, els exigiria que es faci una consulta 
ciutadana, no pel cost que 
des del moment que l’ajuntament de Llançà, un ens públic, fa una aportació 
econòmica a un bé que no és municipal, creuen que haur
poble i ja que el Sr. Guisset ha comparat amb els focs artificials, li demana que 
sigui menys demagògic, i que potser hauria d’haver parlat de canvis de 
finestres de l’escola que és més necessari. Exigeixen al govern que aquesta 
qüestió sigui consultada al poble si l’ajuntament ha de destinar aquests diners a 
la Torre de l’Abat i si és així i resul
recolzarà en tot cas, aleshores si es fa la consulta i no prospera, que el govern 
decideixi on invertir aquests diners, sempre tenint en compte el valor cultural i 
patrimonial que té aquest bé de Llançà.
 
Intervé el Sr. Grande que també es faci una consulta demanant al poble si 
volen els focs artificials o volen aquests diners a la Torre de l’Abat, que és un 
edifici privat. 
 
El Sr. Guisset replica que pel tema dels valors de l’església catòlica no 
considera que sigui un condicionant, l’església catòlica té uns valors molt 
amplis però no es farà un concert de música s
l’avortament;  i la controvèrsia en els pressupostos no només fou aquest 
assumpte sinó tot el pla d’inversions, el grup so
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anys. La capitalització de 96,65 € al mes no s’actualitzarà i possibilitat de 
pròrroga, és un cost que es mantindrà només obres de conservació. Afegeix 

ns de l’Ajuntament amb la signatura del conveni són 
necessàries per arranjar tot el trifori i que les visites tinguin una seguretat, si es 
fa alguna exposició dins els preceptes catòlics i serà un circuit apte per al pas 
de la gent que ho vulgui visitar. Sobre els diners públics, els 96,6
totalment acceptables i es gaudirà del patrimoni a un preu baix que sembla que 
no pugui haver discussió; conclou que es gasten molt diners com els focs 

€ que duren 30 minuts i aquí per mateix cost
durant 30 anys del patrimoni arquitectònic. 

El Sr. Cusí demana aclariment sobre les xifres, de 10.000 i escaig i de 34.794 
€, demana si els darrers és el cost total de les 5 contraprestacions.
El Sr. Guisset diu que 24.545,67 € és l’aportació municipal a la recuperació del 
que consta en el projecte de la Torre i 10.649,13 € són les contraprestacions 
que consten a l’estipulació 6a del conveni, el total és 34.794,80 
360 surt el cost de 96,65 €/mes. 
El  Sr. Cusí manifesta que el seu grup municipal entén que a més de les obres 
d’arranjament, també  l’espai quedarà hipotecat pels dictàmens de l’església 
catòlica, que entenen que com està  redactat el conveni diu que qualsevol ús 
de l’ajuntament o entitat per una activitat, haurà d’anar lligat als dictàmens de 
l’església catòlica i no proferir-los perquè sinó és motiu de rescissió del 

er al seu grup no només hi ha contraprestació econòmica afegida a 
la restauració, sinó aquesta darrera. Conclou que el Sr. Guisset sap que 

erior govern ja fou controvèrsia. Partint de la base que es coneixedor que 
és patrimoni de Llançà i s’ha de preservar, els exigiria que es faci una consulta 

que sigui més o menys elevat sinó perquè
des del moment que l’ajuntament de Llançà, un ens públic, fa una aportació 
econòmica a un bé que no és municipal, creuen que haurà de ser decisió del 
poble i ja que el Sr. Guisset ha comparat amb els focs artificials, li demana que 

demagògic, i que potser hauria d’haver parlat de canvis de 
finestres de l’escola que és més necessari. Exigeixen al govern que aquesta 
qüestió sigui consultada al poble si l’ajuntament ha de destinar aquests diners a 
la Torre de l’Abat i si és així i resulta afirmatiu amb molt de gust el seu grup ho 
recolzarà en tot cas, aleshores si es fa la consulta i no prospera, que el govern 
decideixi on invertir aquests diners, sempre tenint en compte el valor cultural i 
patrimonial que té aquest bé de Llançà. 

é el Sr. Grande que també es faci una consulta demanant al poble si 
volen els focs artificials o volen aquests diners a la Torre de l’Abat, que és un 

El Sr. Guisset replica que pel tema dels valors de l’església catòlica no 
igui un condicionant, l’església catòlica té uns valors molt 

amplis però no es farà un concert de música satànica o exposicions sobre 
;  i la controvèrsia en els pressupostos no només fou aquest 

te sinó tot el pla d’inversions, el grup socialista estava en contra amb 

à i possibilitat de 
pròrroga, és un cost que es mantindrà només obres de conservació. Afegeix 

ns de l’Ajuntament amb la signatura del conveni són 
necessàries per arranjar tot el trifori i que les visites tinguin una seguretat, si es 
fa alguna exposició dins els preceptes catòlics i serà un circuit apte per al pas 

bre els diners públics, els 96,65 € són 
que sembla que 

no pugui haver discussió; conclou que es gasten molt diners com els focs 
€ que duren 30 minuts i aquí per mateix cost es  gaudirà 

El Sr. Cusí demana aclariment sobre les xifres, de 10.000 i escaig i de 34.794 
€, demana si els darrers és el cost total de les 5 contraprestacions. 

municipal a la recuperació del 
€ són les contraprestacions 

que consten a l’estipulació 6a del conveni, el total és 34.794,80 €; dividit per 

u grup municipal entén que a més de les obres 
d’arranjament, també  l’espai quedarà hipotecat pels dictàmens de l’església 
catòlica, que entenen que com està  redactat el conveni diu que qualsevol ús 

r lligat als dictàmens de 
los perquè sinó és motiu de rescissió del 

er al seu grup no només hi ha contraprestació econòmica afegida a 
la restauració, sinó aquesta darrera. Conclou que el Sr. Guisset sap que 

coneixedor que 
és patrimoni de Llançà i s’ha de preservar, els exigiria que es faci una consulta 

sigui més o menys elevat sinó perquè creuen que 
des del moment que l’ajuntament de Llançà, un ens públic, fa una aportació 

de ser decisió del 
poble i ja que el Sr. Guisset ha comparat amb els focs artificials, li demana que 

demagògic, i que potser hauria d’haver parlat de canvis de 
finestres de l’escola que és més necessari. Exigeixen al govern que aquesta 
qüestió sigui consultada al poble si l’ajuntament ha de destinar aquests diners a 

ta afirmatiu amb molt de gust el seu grup ho 
recolzarà en tot cas, aleshores si es fa la consulta i no prospera, que el govern 
decideixi on invertir aquests diners, sempre tenint en compte el valor cultural i 

é el Sr. Grande que també es faci una consulta demanant al poble si 
volen els focs artificials o volen aquests diners a la Torre de l’Abat, que és un 

El Sr. Guisset replica que pel tema dels valors de l’església catòlica no 
igui un condicionant, l’església catòlica té uns valors molt 

atànica o exposicions sobre 
;  i la controvèrsia en els pressupostos no només fou aquest 

cialista estava en contra amb 
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una forma de govern, una planificació respecte la sala polivalent, la 
de gent gran. Li diu al Sr. Cusí 
l’Abat, que no ha volgut ser demagògic, només comparava despeses
vegada que es fan els focs artificials no es fa cap consult
lloga edificis privats no es fa
96,65 € al mes i no es fa cap consulta; 
la preservació del patrimoni arquitectònic 
té reticències a aprovar aquest punt
que fa als 24.000 € que es gastarien a l’escola li diu que també, és una qüestió 
d’oportunitat política no d’oportunisme, ve lligada a una línia de subvencions 
per part de la Diputació, si arriba una línia de subvencions per fer inversions a 
l’escola, és evident que s’acolliran, és una oportunitat on se signa el conveni  
amb un cost de 72.000 
Diputació, s’aprofita la oportunitat política p
arquitectònic històric de Llançà. Ell considera que fer aquesta consulta al poble, 
quan no s’ha fet pels focs o lloguer més cars que això, en
necessari creu que el poble voldrà aquesta recuperació per més de 30 anys i 
per ampliar l’oferta de servei als turistes i visitants de Llançà, a nivell d’oferta 
turística i cultural. 
 
El Sr. Cusí conclou que no és qüestió del cost sinó del fe
com bé saben, el Bisbat té a Llançà fa molts anys que no inverteix en el 
manteniment de cap dels seus edificis, la capella del Port està molt deteriorada 
i també a l’església de Sant Vicenç, a més no paguen l’IBI, el seu grup creu qu
haurien de ser com qualsevol altre ciutadà 
requereix al propietaris que faci les actuacions oportunes, si pot provocar un 
perill públic. De cara a un 
qualsevol ciutadà que paga respectuosament els impostos, cosa que no fa 
l’església, és una qüestió d’on es destinen els diners.
 
Sotmesa la proposta a votació,  amb set vots a favor, dels grups municipals 
PDeCAT i PSC-CP; i quatre en contra, dels grups municipals ERC
s’aprova: 
 
 
L’Ajuntament de Llançà i el Bisbat de Girona, propietari de la Torre de l’Abad 
adjunta a l’església parroquial de Sant Vicenç de Llançà, han redactat un 
conveni de col·laboració per promoure la conservació com a monument històric
artístic de la Torre i donar la possibilitat d’obrir
seva visita. 
S’ha emès informe de Secretaria sobre la Legislació aplicable i el procediment 
a seguir, i d’Intervenció sobre els aspectes econòmics que comporta la 
subscripció del Conveni.
De conformitat amb el que disposa l'article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, i 47 de la Llei 40/2015, de 1 de 
octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
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una planificació respecte la sala polivalent, la 
l Sr. Cusí que no vulgui circumscriure només a la Torre de 

que no ha volgut ser demagògic, només comparava despeses
vegada que es fan els focs artificials no es fa cap consulta quan l’ajuntament 
lloga edificis privats no es fa cap consulta popular, es paguen lloguer més alts

€ al mes i no es fa cap consulta;  i si el grup d’Esquerra est
ació del patrimoni arquitectònic de Llançà no entén perquè

té reticències a aprovar aquest punt, és un patrimoni únic en el municipi. Pel 
€ que es gastarien a l’escola li diu que també, és una qüestió 
ca no d’oportunisme, ve lligada a una línia de subvencions 

per part de la Diputació, si arriba una línia de subvencions per fer inversions a 
l’escola, és evident que s’acolliran, és una oportunitat on se signa el conveni  
amb un cost de 72.000 €, sufragat per parts iguals per Ajuntament, Bisbat i 
Diputació, s’aprofita la oportunitat política per recuperar el patrimoni 

ectònic històric de Llançà. Ell considera que fer aquesta consulta al poble, 
quan no s’ha fet pels focs o lloguer més cars que això, entén que no és 

creu que el poble voldrà aquesta recuperació per més de 30 anys i 
per ampliar l’oferta de servei als turistes i visitants de Llançà, a nivell d’oferta 

El Sr. Cusí conclou que no és qüestió del cost sinó del fet, i els exigiria que, 
com bé saben, el Bisbat té a Llançà fa molts anys que no inverteix en el 
manteniment de cap dels seus edificis, la capella del Port està molt deteriorada 
i també a l’església de Sant Vicenç, a més no paguen l’IBI, el seu grup creu qu

com qualsevol altre ciutadà i si un edifici està en mal estat es 
requereix al propietaris que faci les actuacions oportunes, si pot provocar un 

e cara a un futur es tingui el mateix tracte que es té amb 
e paga respectuosament els impostos, cosa que no fa 

l’església, és una qüestió d’on es destinen els diners. 

Sotmesa la proposta a votació,  amb set vots a favor, dels grups municipals 
CP; i quatre en contra, dels grups municipals ERC

L’Ajuntament de Llançà i el Bisbat de Girona, propietari de la Torre de l’Abad 
adjunta a l’església parroquial de Sant Vicenç de Llançà, han redactat un 
conveni de col·laboració per promoure la conservació com a monument històric

la Torre i donar la possibilitat d’obrir-la al públic en general per a la 

S’ha emès informe de Secretaria sobre la Legislació aplicable i el procediment 
a seguir, i d’Intervenció sobre els aspectes econòmics que comporta la 

 
De conformitat amb el que disposa l'article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, i 47 de la Llei 40/2015, de 1 de 
octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 

una planificació respecte la sala polivalent, la residència 
només a la Torre de 

que no ha volgut ser demagògic, només comparava despeses, cada 
a quan l’ajuntament 

, es paguen lloguer més alts a 
està d’acord amb 

de Llançà no entén perquè el Sr. Cusí 
, és un patrimoni únic en el municipi. Pel 

€ que es gastarien a l’escola li diu que també, és una qüestió 
ca no d’oportunisme, ve lligada a una línia de subvencions 

per part de la Diputació, si arriba una línia de subvencions per fer inversions a 
l’escola, és evident que s’acolliran, és una oportunitat on se signa el conveni  

per parts iguals per Ajuntament, Bisbat i 
er recuperar el patrimoni 

ectònic històric de Llançà. Ell considera que fer aquesta consulta al poble, 
tén que no és 

creu que el poble voldrà aquesta recuperació per més de 30 anys i 
per ampliar l’oferta de servei als turistes i visitants de Llançà, a nivell d’oferta 

t, i els exigiria que, 
com bé saben, el Bisbat té a Llançà fa molts anys que no inverteix en el 
manteniment de cap dels seus edificis, la capella del Port està molt deteriorada 
i també a l’església de Sant Vicenç, a més no paguen l’IBI, el seu grup creu que 

si un edifici està en mal estat es 
requereix al propietaris que faci les actuacions oportunes, si pot provocar un 

que es té amb 
e paga respectuosament els impostos, cosa que no fa 

Sotmesa la proposta a votació,  amb set vots a favor, dels grups municipals 
CP; i quatre en contra, dels grups municipals ERC-AM i APL, 

L’Ajuntament de Llançà i el Bisbat de Girona, propietari de la Torre de l’Abad 
adjunta a l’església parroquial de Sant Vicenç de Llançà, han redactat un 
conveni de col·laboració per promoure la conservació com a monument històric 

la al públic en general per a la 

S’ha emès informe de Secretaria sobre la Legislació aplicable i el procediment 
a seguir, i d’Intervenció sobre els aspectes econòmics que comporta la 

De conformitat amb el que disposa l'article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, i 47 de la Llei 40/2015, de 1 de 
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El Ple de  l’Ajuntament ACORD
 
Primer.- Aprovar el Conveni administratiu de col·laboració entre l'Ajuntament 
de Llançà i el Bisbat de Girona
termes en què figura en l'expedient.
Segon.- Notificar l'acord d'aprovació del Conveni als interessats, i emplaça
per a la signatura del mateix.
Tercer.- Publicar aquest acord en 
definitiu complet del Conveni 
mes següent a la seva aprovació.
Quart.- Facultar  l'Alcalde, com a President d'aquesta Corporació i en 
representació d'aquest Ajuntament de Llançà, per subscriure el citat Conveni 
de Col·laboració i quants documents siguin necessaris en la seva execució.
 
 
6.- Tramesa de dades de l’execució del pressupost
i seguiment deI Pla d'ajust.
 
El Regidor de l’Àrea, Sr. Francesc Guisset, llegeix el següent text del dictamen:
 
“La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera, estableix l’obligaci
al compliment d’obligacions contemplades a l’article 15.2 de l’Ordre 
HAP/2105/2012 de primer d’octubre.
L’Ordre HAP/2105/2012 d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d’informació p
LOEPSF, estableix l’obligació trimestral de subministrament d’informació per 
les Entitats Locals, l’article 16, que haurà d’efectuar
través del sistema que el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públ
als efectes. 
En data 31 de gener de 2017, s’ha realitzat la tramesa de la informació 
corresponent a l’execució pressupostària estimada pel quart trimestre de 2016, 
a través de l’oficina virtual per la coordinació amb les Entitats Locals del 
MINHAP. 
De les dades trameses d’execució estimada per al 4t trimestres de 2016; 
juntament amb l’informe d’avaluació emès per la Intervenció Municipal en 
resulten les següents dades:

- Compleix l’objectiu d’Estabilitat Pressupostària.
- Compleix l’objectiu 

Pel què fa al seguiment del Pla d’Ajust, l’article 10 del Reial Decret
de 9 de març, pel qual es crea el Fons de Finançament de Pagament a 
proveïdors, es recull l’obligació general, que les Entitats Locals que concert
operacions d’endeutament previstes en l’esmentat decret
presentar anualment al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, un 
informe del Interventor sobre l’execució dels plans d’ajust contemplats en 
l’article 7 del Reial Decret
compte al Ple de la Corporació Local.
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ACORDA: 

Aprovar el Conveni administratiu de col·laboració entre l'Ajuntament 
de Llançà i el Bisbat de Girona-Parròquia de Sant Vicenç de Llançà en els 
termes en què figura en l'expedient. 

Notificar l'acord d'aprovació del Conveni als interessats, i emplaça
per a la signatura del mateix. 

Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província i 
definitiu complet del Conveni a la seu electrònica d'aquest Ajuntament 
mes següent a la seva aprovació. 

l'Alcalde, com a President d'aquesta Corporació i en 
representació d'aquest Ajuntament de Llançà, per subscriure el citat Conveni 
de Col·laboració i quants documents siguin necessaris en la seva execució.

Tramesa de dades de l’execució del pressupost quart trimestre de 2016 
i seguiment deI Pla d'ajust. 

El Regidor de l’Àrea, Sr. Francesc Guisset, llegeix el següent text del 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 a l’article 15.2 de l’Ordre 
HAP/2105/2012 de primer d’octubre. 
L’Ordre HAP/2105/2012 d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d’informació previstes en la LO 2/2012, 
LOEPSF, estableix l’obligació trimestral de subministrament d’informació per 
les Entitats Locals, l’article 16, que haurà d’efectuar-se per mitjans electrònics a 
través del sistema que el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públ

En data 31 de gener de 2017, s’ha realitzat la tramesa de la informació 
corresponent a l’execució pressupostària estimada pel quart trimestre de 2016, 
a través de l’oficina virtual per la coordinació amb les Entitats Locals del 

De les dades trameses d’execució estimada per al 4t trimestres de 2016; 
juntament amb l’informe d’avaluació emès per la Intervenció Municipal en 
resulten les següents dades: 

Compleix l’objectiu d’Estabilitat Pressupostària. 
Compleix l’objectiu de la Regla de la Despesa. 

Pel què fa al seguiment del Pla d’Ajust, l’article 10 del Reial Decret
de 9 de març, pel qual es crea el Fons de Finançament de Pagament a 
proveïdors, es recull l’obligació general, que les Entitats Locals que concert
operacions d’endeutament previstes en l’esmentat decret-llei, hauran de 
presentar anualment al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, un 
informe del Interventor sobre l’execució dels plans d’ajust contemplats en 
l’article 7 del Reial Decret-Llei 4/2012, de 24 de febrer, del qual se’n donarà 
compte al Ple de la Corporació Local. 

Aprovar el Conveni administratiu de col·laboració entre l'Ajuntament 
Parròquia de Sant Vicenç de Llançà en els 

Notificar l'acord d'aprovació del Conveni als interessats, i emplaçar-los 

el Butlletí Oficial de la Província i el text 
seu electrònica d'aquest Ajuntament dins del 

l'Alcalde, com a President d'aquesta Corporació i en 
representació d'aquest Ajuntament de Llançà, per subscriure el citat Conveni 
de Col·laboració i quants documents siguin necessaris en la seva execució. 

quart trimestre de 2016 

El Regidor de l’Àrea, Sr. Francesc Guisset, llegeix el següent text del dictamen: 

“La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i 
ó de subministrar informació referent 

al compliment d’obligacions contemplades a l’article 15.2 de l’Ordre 

L’Ordre HAP/2105/2012 d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les 
revistes en la LO 2/2012, 

LOEPSF, estableix l’obligació trimestral de subministrament d’informació per 
se per mitjans electrònics a 

través del sistema que el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques habiliti 

En data 31 de gener de 2017, s’ha realitzat la tramesa de la informació 
corresponent a l’execució pressupostària estimada pel quart trimestre de 2016, 
a través de l’oficina virtual per la coordinació amb les Entitats Locals del 

De les dades trameses d’execució estimada per al 4t trimestres de 2016; 
juntament amb l’informe d’avaluació emès per la Intervenció Municipal en 

Pel què fa al seguiment del Pla d’Ajust, l’article 10 del Reial Decret-Llei 7/2012 
de 9 de març, pel qual es crea el Fons de Finançament de Pagament a 
proveïdors, es recull l’obligació general, que les Entitats Locals que concertin 

llei, hauran de 
presentar anualment al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, un 
informe del Interventor sobre l’execució dels plans d’ajust contemplats en 

ei 4/2012, de 24 de febrer, del qual se’n donarà 
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En data 31 de gener de 2017, s’ha realitzat la tramesa de la informació 
corresponent a l’execució i seguiment del pla d’ajust corresponent a l’exercici 
2016, a través de l’oficina virtual per la coordinació amb les Entitats Locals del 
MINHAP. 
Que en l’expedient consta informe de la Interventora accidental pel què fa al 
Pla d’Ajust en relació a les dades previstes sobre l’execució del quart trimestre 
de 2016. 
 
Per tot això, aquesta Regidoria proposa el següent
 
Primer.- DONAR COMPTE al Ple de l’informe d’avaluació emès per la 
Intervenció municipal, d’acord am els resultats assenyalats a la part expositiva 
d’aquest acord, de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 2/2012, de 
27 d’abril d’Estabilitat Pressupostària
l’obligació de subministrar informació referent al compliment d’obligacions 
contemplades a l’article 15 i 16 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre. 
Segon.-  DONAR COMPTE al Ple de l’execució i seguiment del Pla d’
regulat pel Reial Decret-
Finançament del Pagament a proveïdors, es recull l’obligació general, que les 
Entitats Locals que concertin les operacions d’endeutament previstes en 
l’esmentat decret-llei, hauran de presentar anualment al Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques. 
 
El Ple de la Corporació e
 
 
7.- Modificació provisional de la Ordenança Fiscal número 5.1 de Preus 
Públics del Museu de l’Aquarel.la.
 
El Regidor de l’Àrea, Sr. Francesc Guisset, 
públic per import de 2 € per
Museu de l’Aquarel.la i fomentar el coneixement de l’aquarel.lista Martínez 
Lozano, es vol modificar l’Ord
de 2 € i d’acord amb la redacció que consta a l’expedient.
text del dictamen. 
 
Fa ús de la paraula el Sr. Guillem Cusí, del grup municipal ERC
que la taxa es va incloure a
l’anterior govern estava d’acord. E
anual del Patronat del Museu i es va aprovar en aquella reunió com suposa que 
constarà en acta per majoria dels membres que 
del Patronat; la intenció dels 2 
anys i no fossin residents a Llançà
de 4.000 i escaig visitants, s’intentava una recaptació suficient per
promoció del Museu i divulgació en revistes, fulletons,
visitants al Museu i fer que aquest cost “irrisori” que no impedeix a ningú entrar 
al Museu si es compara amb altres i es fa pagar molt més car; la gent que es 
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En data 31 de gener de 2017, s’ha realitzat la tramesa de la informació 
corresponent a l’execució i seguiment del pla d’ajust corresponent a l’exercici 

l’oficina virtual per la coordinació amb les Entitats Locals del 

Que en l’expedient consta informe de la Interventora accidental pel què fa al 
Pla d’Ajust en relació a les dades previstes sobre l’execució del quart trimestre 

, aquesta Regidoria proposa el següent ACORD: 

DONAR COMPTE al Ple de l’informe d’avaluació emès per la 
Intervenció municipal, d’acord am els resultats assenyalats a la part expositiva 
d’aquest acord, de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 2/2012, de 
27 d’abril d’Estabilitat Pressupostària i Estabilitat Financera, que estableix 
l’obligació de subministrar informació referent al compliment d’obligacions 
contemplades a l’article 15 i 16 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre. 

DONAR COMPTE al Ple de l’execució i seguiment del Pla d’
-Llei 7/2012, de 9 de març, pel qual es crea el Fons de 

Finançament del Pagament a proveïdors, es recull l’obligació general, que les 
Entitats Locals que concertin les operacions d’endeutament previstes en 

ei, hauran de presentar anualment al Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques.  

El Ple de la Corporació es dóna per assabentat. 

Modificació provisional de la Ordenança Fiscal número 5.1 de Preus 
Públics del Museu de l’Aquarel.la. 

de l’Àrea, Sr. Francesc Guisset, indica que s’havia intro
€ però s’ha considerat que per incentivar les visites al 

Museu de l’Aquarel.la i fomentar el coneixement de l’aquarel.lista Martínez 
Lozano, es vol modificar l’Ordenança Fiscal 5.1 eliminant el preu de l’entrada 

€ i d’acord amb la redacció que consta a l’expedient. Tot seguit 

Fa ús de la paraula el Sr. Guillem Cusí, del grup municipal ERC
que la taxa es va incloure a proposta del Regidor de Cultura, Sr. Grande i en 
anterior govern estava d’acord. Era una taxa que es va sotmetre a la reunió 

anual del Patronat del Museu i es va aprovar en aquella reunió com suposa que 
constarà en acta per majoria dels membres que formaven part aquell moment 
del Patronat; la intenció dels 2 € no era recaptatòria, es cobrava de 18 a 65 
anys i no fossin residents a Llançà. Es pretenia que la mitjana d’assistència és 

000 i escaig visitants, s’intentava una recaptació suficient per
promoció del Museu i divulgació en revistes, fulletons, etc. per atreure més 
visitants al Museu i fer que aquest cost “irrisori” que no impedeix a ningú entrar 
al Museu si es compara amb altres i es fa pagar molt més car; la gent que es 

En data 31 de gener de 2017, s’ha realitzat la tramesa de la informació 
corresponent a l’execució i seguiment del pla d’ajust corresponent a l’exercici 

l’oficina virtual per la coordinació amb les Entitats Locals del 

Que en l’expedient consta informe de la Interventora accidental pel què fa al 
Pla d’Ajust en relació a les dades previstes sobre l’execució del quart trimestre 

DONAR COMPTE al Ple de l’informe d’avaluació emès per la 
Intervenció municipal, d’acord am els resultats assenyalats a la part expositiva 
d’aquest acord, de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 2/2012, de 

i Estabilitat Financera, que estableix 
l’obligació de subministrar informació referent al compliment d’obligacions 
contemplades a l’article 15 i 16 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre.  

DONAR COMPTE al Ple de l’execució i seguiment del Pla d’Ajust 
Llei 7/2012, de 9 de març, pel qual es crea el Fons de 

Finançament del Pagament a proveïdors, es recull l’obligació general, que les 
Entitats Locals que concertin les operacions d’endeutament previstes en 

ei, hauran de presentar anualment al Ministeri d’Hisenda i 

Modificació provisional de la Ordenança Fiscal número 5.1 de Preus 

indica que s’havia introduït un preu 
ò s’ha considerat que per incentivar les visites al 

Museu de l’Aquarel.la i fomentar el coneixement de l’aquarel.lista Martínez 
enança Fiscal 5.1 eliminant el preu de l’entrada 

Tot seguit llegeix el 

Fa ús de la paraula el Sr. Guillem Cusí, del grup municipal ERC-AM, explicant 
proposta del Regidor de Cultura, Sr. Grande i en 

ra una taxa que es va sotmetre a la reunió 
anual del Patronat del Museu i es va aprovar en aquella reunió com suposa que 

formaven part aquell moment 
òria, es cobrava de 18 a 65 

s pretenia que la mitjana d’assistència és 
000 i escaig visitants, s’intentava una recaptació suficient per destinar a la 

per atreure més 
visitants al Museu i fer que aquest cost “irrisori” que no impedeix a ningú entrar 
al Museu si es compara amb altres i es fa pagar molt més car; la gent que es 
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desplaça expressament per veure obres de Martínez Lozano, Santos Torroella
d’altres. Els agradaria saber si l’abolició de la taxa s’ha consultat prèviament 
amb el Patronat, si la majoria dels membres estan d’acord en treure
funció de la resposta s’ab
 
El Sr. Claudio Grande, del grup municipal APL, diu que votaran en contra 
perquè va ser el seu grup que va proposar el preu simbòlic d’entrada al Museu i 
també per a un millor control de visitants, i segon per recaptar uns diners per a
manteniment del Museu que també li fa falta.
 
El Sr. Guisset respon que establir aquesta taxa no té un nivell recaptatori, el 
Patronat del Museu compta amb el seu propi pressupost, i el que s’ha fet 
arribar des de l’Àrea de Cultura i del Director del Museu sembla q
impediment o fre a la visita al Museu i dificulta d’alguna manera l’assistència i 
per aquest motiu als efectes d’incentivar l’obra de Martínez Lozano han 
considerat que eliminar aquest preu públic aconseguirà major assistència; 
quant al control d’entrada hi ha altres mitjans per comprovar
arribar informes sobre com es promociona, el seguiment i quin és el grau 
d’assistència i per part de la Regidora de Cultura, el Director i el Patronat 
adoptaran les mesures més adequades per 
 
El Sr. Cusí manifesta que entenen que no s’ha fet la consulta o sotmès 
l’Ordenança als membres del Patronat
Cultura i el Director del Museu
s’hauria recaptat amb la taxa i aquest import es pugui posar  en el
del Museu de l’Aquarel.la per a la promoció d’aquest.
 
L’Alcalde manifesta com que no es cobrarà l’entrada al Museu, adopta el 
compromís d’incrementar l’aportació del pressupost per
activitat. 
 
Sotmesa la proposta a votació,  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
 
Analitzada l’Ordenança que r
per a l’escola d’arts i oficis de Llançà, es proposa una modificació que ve 
determinada per eliminar el preu per l’entrada al Museu de l’Aquarel.la per un 
import de 2.-€. 
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 
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.
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laça expressament per veure obres de Martínez Lozano, Santos Torroella
. Els agradaria saber si l’abolició de la taxa s’ha consultat prèviament 

amb el Patronat, si la majoria dels membres estan d’acord en treure
funció de la resposta s’abstindran. 

El Sr. Claudio Grande, del grup municipal APL, diu que votaran en contra 
perquè va ser el seu grup que va proposar el preu simbòlic d’entrada al Museu i 
també per a un millor control de visitants, i segon per recaptar uns diners per a

nt del Museu que també li fa falta. 

El Sr. Guisset respon que establir aquesta taxa no té un nivell recaptatori, el 
Patronat del Museu compta amb el seu propi pressupost, i el que s’ha fet 
arribar des de l’Àrea de Cultura i del Director del Museu sembla q
impediment o fre a la visita al Museu i dificulta d’alguna manera l’assistència i 
per aquest motiu als efectes d’incentivar l’obra de Martínez Lozano han 
considerat que eliminar aquest preu públic aconseguirà major assistència; 

d’entrada hi ha altres mitjans per comprovar-ho, el Director fa 
arribar informes sobre com es promociona, el seguiment i quin és el grau 
d’assistència i per part de la Regidora de Cultura, el Director i el Patronat 
adoptaran les mesures més adequades per incentivar les visites. 

El Sr. Cusí manifesta que entenen que no s’ha fet la consulta o sotmès 
l’Ordenança als membres del Patronat, simplement s’ha tractat amb l’Àrea de 
Cultura i el Director del Museu. Demana que es faci un càlcul estimatiu del que 

uria recaptat amb la taxa i aquest import es pugui posar  en el
Museu de l’Aquarel.la per a la promoció d’aquest. 

L’Alcalde manifesta com que no es cobrarà l’entrada al Museu, adopta el 
compromís d’incrementar l’aportació del pressupost perquè hi hagi una major 

Sotmesa la proposta a votació,  amb set vots a favor, dels grups municipals 
CP; un vot en contra, del grup municipal APL; i tres 

abstencions, del grup municipal ERC-AM;  s’aprova: 

Analitzada l’Ordenança que regula els preus públics del Museu de l’Aquarel.la i 
per a l’escola d’arts i oficis de Llançà, es proposa una modificació que ve 
determinada per eliminar el preu per l’entrada al Museu de l’Aquarel.la per un 

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.

laça expressament per veure obres de Martínez Lozano, Santos Torroella i 
. Els agradaria saber si l’abolició de la taxa s’ha consultat prèviament 

amb el Patronat, si la majoria dels membres estan d’acord en treure-la i en 

El Sr. Claudio Grande, del grup municipal APL, diu que votaran en contra 
perquè va ser el seu grup que va proposar el preu simbòlic d’entrada al Museu i 
també per a un millor control de visitants, i segon per recaptar uns diners per al 

El Sr. Guisset respon que establir aquesta taxa no té un nivell recaptatori, el 
Patronat del Museu compta amb el seu propi pressupost, i el que s’ha fet 
arribar des de l’Àrea de Cultura i del Director del Museu sembla que sí és un 
impediment o fre a la visita al Museu i dificulta d’alguna manera l’assistència i 
per aquest motiu als efectes d’incentivar l’obra de Martínez Lozano han 
considerat que eliminar aquest preu públic aconseguirà major assistència; 

ho, el Director fa 
arribar informes sobre com es promociona, el seguiment i quin és el grau 
d’assistència i per part de la Regidora de Cultura, el Director i el Patronat 

 

El Sr. Cusí manifesta que entenen que no s’ha fet la consulta o sotmès 
tractat amb l’Àrea de 

un càlcul estimatiu del que 
uria recaptat amb la taxa i aquest import es pugui posar  en el pressupost 

L’Alcalde manifesta com que no es cobrarà l’entrada al Museu, adopta el 
què hi hagi una major 

Sotmesa la proposta a votació,  amb set vots a favor, dels grups municipals 
CP; un vot en contra, del grup municipal APL; i tres 

egula els preus públics del Museu de l’Aquarel.la i 
per a l’escola d’arts i oficis de Llançà, es proposa una modificació que ve 
determinada per eliminar el preu per l’entrada al Museu de l’Aquarel.la per un 

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 

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. 
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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 
significatives que puguin tenir lloc tant en el món jurídic com en el món 
econòmic. 
Segons disposa l’article 41 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004 l’entitat 
local podrà establir preus públics per la pr
d’activitats de competència de l’entitat local, sempre que no concorrin cap de 
les circumstàncies especificades en l’article 20.1.B) de la mateixa llei. La 
quantitat dels preus públics haurà de cobrir com a mínim el cost
prestat o l’activitat realitzada. 
S’ha emès informe sobre la legislació aplicable en el sentit que consta dins de 
l’expedient per part del Secretari de l’Ajuntament, i s’ha emès informe 
d’Intervenció. 
 
Per tot això, el Ple de l’Ajunt
 
Primer.- APROVAR provisionalment la modificació de la Ordenança Fiscal 
número 5.1 de Preus Públics del Museu de l’Aquarel.la i per a l’Escola d’Arts i 
Oficis de Llançà, fent constar l’eliminació del preu de 2.
de l’Aquarel.la; i d’acord amb la redacció que consta a l’expedient.
Segon.-  SOTMETRE a informació pública el present expedient per termini de 
trenta dies hàbils, per tal que s’hi puguin presentar al•legacions, reclamacions o 
suggeriments, mitjançant la inserció de l’anu
de la Província de Girona (BOP), en el tauler d’anuncis de la Corporació i al 
web municipal.  
Tercer. DISPOSAR que, si no s’hi formula cap al•legació, reclamació o 
suggeriment durant el termini d’informació pública i d
l’Ordenança Fiscal número 5.1 de Preus Públics del Museu de l’Aquarel.la i per 
a l’Escola d’Arts i Oficis de Llançà, que ara s’aprova provisionalment, es 
considerarà aprovada definitivament sense necessitat de cap acord exprés. 
Quart. PUBLICAR íntegrament el seu text un cop aprovada definitivament en el 
Butlletí Oficial de la Província de Girona, al tauler d’anuncis i al web
entrarà en vigor a partir de la seva publicació, i regirà mentre no s’acordi la 
seva modificació o derogació. 
 
 
8.- Aprovació inicial del Reglament de participació ciutadana.
 
El Regidor de l’Àrea, Sr. Juanjo Serrán, 
que serà un eina bàsica que permetrà fer efectiva la participació dels ciutadans 
i ciutadanes de Llançà en la gestió municipal que va més enllà 
les eleccions, és un compromís davant la ciutadania de fer
decisions amb objectiu d’apropar el govern local als ciutadans i ciutadanes  i 
estrènyer llaços de col.laboració i 
coneixement i més propera la gestió municipal;  serà alhora una eina que 
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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 

Segons disposa l’article 41 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004 l’entitat 
local podrà establir preus públics per la prestació de serveis o la realització 
d’activitats de competència de l’entitat local, sempre que no concorrin cap de 
les circumstàncies especificades en l’article 20.1.B) de la mateixa llei. La 
quantitat dels preus públics haurà de cobrir com a mínim el cost
prestat o l’activitat realitzada.  
S’ha emès informe sobre la legislació aplicable en el sentit que consta dins de 
l’expedient per part del Secretari de l’Ajuntament, i s’ha emès informe 

Ajuntament ACORDA. 

APROVAR provisionalment la modificació de la Ordenança Fiscal 
número 5.1 de Preus Públics del Museu de l’Aquarel.la i per a l’Escola d’Arts i 
Oficis de Llançà, fent constar l’eliminació del preu de 2.-€ d’entrada al Museu 

i d’acord amb la redacció que consta a l’expedient.
SOTMETRE a informació pública el present expedient per termini de 

trenta dies hàbils, per tal que s’hi puguin presentar al•legacions, reclamacions o 
suggeriments, mitjançant la inserció de l’anunci corresponents al Butlletí Oficial 
de la Província de Girona (BOP), en el tauler d’anuncis de la Corporació i al 

DISPOSAR que, si no s’hi formula cap al•legació, reclamació o 
suggeriment durant el termini d’informació pública i d’audiència als interessats, 
l’Ordenança Fiscal número 5.1 de Preus Públics del Museu de l’Aquarel.la i per 
a l’Escola d’Arts i Oficis de Llançà, que ara s’aprova provisionalment, es 
considerarà aprovada definitivament sense necessitat de cap acord exprés. 

PUBLICAR íntegrament el seu text un cop aprovada definitivament en el 
Butlletí Oficial de la Província de Girona, al tauler d’anuncis i al web
entrarà en vigor a partir de la seva publicació, i regirà mentre no s’acordi la 

derogació.  

Aprovació inicial del Reglament de participació ciutadana.

El Regidor de l’Àrea, Sr. Juanjo Serrán,  explica que es presenta un reglament 
que serà un eina bàsica que permetrà fer efectiva la participació dels ciutadans 

ançà en la gestió municipal que va més enllà de
les eleccions, és un compromís davant la ciutadania de fer-la partícip de les 
decisions amb objectiu d’apropar el govern local als ciutadans i ciutadanes  i 
estrènyer llaços de col.laboració i confiança que permetrà tenir un major 
coneixement i més propera la gestió municipal;  serà alhora una eina que 

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 

les puntualment a les modificacions 
significatives que puguin tenir lloc tant en el món jurídic com en el món 

Segons disposa l’article 41 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004 l’entitat 
estació de serveis o la realització 

d’activitats de competència de l’entitat local, sempre que no concorrin cap de 
les circumstàncies especificades en l’article 20.1.B) de la mateixa llei. La 
quantitat dels preus públics haurà de cobrir com a mínim el cost del servei 

S’ha emès informe sobre la legislació aplicable en el sentit que consta dins de 
l’expedient per part del Secretari de l’Ajuntament, i s’ha emès informe 

APROVAR provisionalment la modificació de la Ordenança Fiscal 
número 5.1 de Preus Públics del Museu de l’Aquarel.la i per a l’Escola d’Arts i 

€ d’entrada al Museu 
i d’acord amb la redacció que consta a l’expedient. 

SOTMETRE a informació pública el present expedient per termini de 
trenta dies hàbils, per tal que s’hi puguin presentar al•legacions, reclamacions o 

nci corresponents al Butlletí Oficial 
de la Província de Girona (BOP), en el tauler d’anuncis de la Corporació i al 

DISPOSAR que, si no s’hi formula cap al•legació, reclamació o 
’audiència als interessats, 

l’Ordenança Fiscal número 5.1 de Preus Públics del Museu de l’Aquarel.la i per 
a l’Escola d’Arts i Oficis de Llançà, que ara s’aprova provisionalment, es 
considerarà aprovada definitivament sense necessitat de cap acord exprés.  

PUBLICAR íntegrament el seu text un cop aprovada definitivament en el 
Butlletí Oficial de la Província de Girona, al tauler d’anuncis i al web  municipal i 
entrarà en vigor a partir de la seva publicació, i regirà mentre no s’acordi la 

Aprovació inicial del Reglament de participació ciutadana. 

explica que es presenta un reglament 
que serà un eina bàsica que permetrà fer efectiva la participació dels ciutadans 

del dret a vot en 
la partícip de les 

decisions amb objectiu d’apropar el govern local als ciutadans i ciutadanes  i 
confiança que permetrà tenir un major 

coneixement i més propera la gestió municipal;  serà alhora una eina que 
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permetrà l’ajuntament tenir major coneixement de les inquietuds de la 
ciutadania, així el reglament regula la participació ciutadana en aspectes 
en iniciatives populars, propostes al govern municipal, intervenció en sessions 
públiques municipals o la consulta popular; el reglament recull un nou òrgan 
consultiu municipal per vetllarà per la participació ciutadana a més de fomentar
la i tutelar-la, serà el Consell Municipal de Participació ciutadana. Seguidament 
llegeix el text del dictamen.
 
Intervé el Sr. Guillem Cusí, del grup municipal ERC
s’abstindran ja que és tramitació inicial 
detectat alguna incongruència i presentaran al.legacions, espera que les puguin 
debatre i crear una comissió si fos necessari per al màxim consens ja que el 
reglament de participació ciutadana és important
 
Fa ús de la paraula el Sr. Claudio Grande, del grup
vot contrari perquè hi ha molts punts 
associacions hagin de tenir 600 associats empadronats a Llançà, creuen que el 
Reglament s’ha fet amb presses o bé s’ha copiat i no té massa utilitat.
 
Sotmesa la proposta a votació,  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
 
L’Ajuntament de Llançà, en compliment del mandat constituciona
l’article 9.2 que ordena als poders públics facilitar la participació de tota la 
ciutadania en la vida política, econòmica, cultural i social, ha impulsat el 
Reglament de Participació Ciutadana
dels ciutadans i ciutadanes i de les associacions i entitats de caràcter local en 
el bon funcionament de la vida col·lectiva del municipi. 
Aquest Reglament vol sistematitzar i actualitzar els sistemes i mecanismes 
ordinaris de participació ciutadana, però 
referència  que orienti els criteris que han de regir la relació entre ciutadania i 
administració durant els propers anys.
En virtut del que disposen els articles
reguladora de les bases de règim local, i  50.2.d) i 162, de la Llei 8/1987, de 15 
d’abril, municipal i de règim local de Catalunya. 
 
El Ple de l’Ajuntament ACORDA:
 
Primer. Aprovar inicialment el 
l'Ajuntament de Llançà. 
Segon. Sotmetre a informació pública el present expedient i el text del 
Reglament per termini de trenta dies hàbils, per tal que s’hi puguin presentar 
al•legacions, reclamacions o suggeriments, mitjançant la inserció de l’anunci 
corresponents al Butlletí Oficial
Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació 
escrita diària, en el tauler d’anuncis de la Corporació i al web municipal. 
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permetrà l’ajuntament tenir major coneixement de les inquietuds de la 
ciutadania, així el reglament regula la participació ciutadana en aspectes 
en iniciatives populars, propostes al govern municipal, intervenció en sessions 
públiques municipals o la consulta popular; el reglament recull un nou òrgan 
consultiu municipal per vetllarà per la participació ciutadana a més de fomentar

a, serà el Consell Municipal de Participació ciutadana. Seguidament 
llegeix el text del dictamen. 

Intervé el Sr. Guillem Cusí, del grup municipal ERC-AM, manifestant que 
és tramitació inicial , cal estudiar el reglament a fons

ectat alguna incongruència i presentaran al.legacions, espera que les puguin 
debatre i crear una comissió si fos necessari per al màxim consens ja que el 
reglament de participació ciutadana és important. 

Fa ús de la paraula el Sr. Claudio Grande, del grup municipal APL,  indicant el 
perquè hi ha molts punts que no acaben d’entendre com que les 

associacions hagin de tenir 600 associats empadronats a Llançà, creuen que el 
Reglament s’ha fet amb presses o bé s’ha copiat i no té massa utilitat.

Sotmesa la proposta a votació,  amb set vots a favor, dels grups municipals 
CP; un vot en contra, del grup municipal APL; i tres 

abstencions, del grup municipal ERC-AM;  s’aprova: 

L’Ajuntament de Llançà, en compliment del mandat constituciona
l’article 9.2 que ordena als poders públics facilitar la participació de tota la 
ciutadania en la vida política, econòmica, cultural i social, ha impulsat el 
Reglament de Participació Ciutadana, amb l’objectiu de millorar la implicació 

tadans i ciutadanes i de les associacions i entitats de caràcter local en 
el bon funcionament de la vida col·lectiva del municipi.  
Aquest Reglament vol sistematitzar i actualitzar els sistemes i mecanismes 
ordinaris de participació ciutadana, però sobretot vol establir un marc de 
referència  que orienti els criteris que han de regir la relació entre ciutadania i 
administració durant els propers anys. 
En virtut del que disposen els articles 25.2 i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 

bases de règim local, i  50.2.d) i 162, de la Llei 8/1987, de 15 
d’abril, municipal i de règim local de Catalunya.  

ACORDA: 

Aprovar inicialment el Reglament de Participació Ciutadana 
 

Sotmetre a informació pública el present expedient i el text del 
Reglament per termini de trenta dies hàbils, per tal que s’hi puguin presentar 
al•legacions, reclamacions o suggeriments, mitjançant la inserció de l’anunci 
corresponents al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP), 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació 
escrita diària, en el tauler d’anuncis de la Corporació i al web municipal. 

permetrà l’ajuntament tenir major coneixement de les inquietuds de la 
ciutadania, així el reglament regula la participació ciutadana en aspectes com 
en iniciatives populars, propostes al govern municipal, intervenció en sessions 
públiques municipals o la consulta popular; el reglament recull un nou òrgan 
consultiu municipal per vetllarà per la participació ciutadana a més de fomentar-

a, serà el Consell Municipal de Participació ciutadana. Seguidament 

manifestant que 
al estudiar el reglament a fons, han 

ectat alguna incongruència i presentaran al.legacions, espera que les puguin 
debatre i crear una comissió si fos necessari per al màxim consens ja que el 

municipal APL,  indicant el 
que no acaben d’entendre com que les 

associacions hagin de tenir 600 associats empadronats a Llançà, creuen que el 
Reglament s’ha fet amb presses o bé s’ha copiat i no té massa utilitat. 

Sotmesa la proposta a votació,  amb set vots a favor, dels grups municipals 
CP; un vot en contra, del grup municipal APL; i tres 

L’Ajuntament de Llançà, en compliment del mandat constitucional inclòs en 
l’article 9.2 que ordena als poders públics facilitar la participació de tota la 
ciutadania en la vida política, econòmica, cultural i social, ha impulsat el 

, amb l’objectiu de millorar la implicació 
tadans i ciutadanes i de les associacions i entitats de caràcter local en 

Aquest Reglament vol sistematitzar i actualitzar els sistemes i mecanismes 
sobretot vol establir un marc de 

referència  que orienti els criteris que han de regir la relació entre ciutadania i 

25.2 i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
bases de règim local, i  50.2.d) i 162, de la Llei 8/1987, de 15 

Reglament de Participació Ciutadana de 

Sotmetre a informació pública el present expedient i el text del 
Reglament per termini de trenta dies hàbils, per tal que s’hi puguin presentar 
al•legacions, reclamacions o suggeriments, mitjançant la inserció de l’anunci 

de la Província de Girona (BOP), 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 al web municipal.  
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Tercer. Disposar que, si no s’hi formula cap al•legació, re
suggeriment durant el termini d’informació pública i d’audiència als interessats, 
el “Reglament de Participació Ciutadana 
s’aprova inicialment, es considerarà aprovat definitivament sense necessitat de 
cap acord exprés.  
Quart. Un cop aprovat definitivament, 
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. 
 
 
9.- Adhesió al Pla per a la igualtat de gènere 2016
 
La Regidora de l’Àrea, Sr
 
Intervé el Sr. Guillem Cusí, del grup municipal ERC
la continuïtat d’un Pla iniciat el  2005 que es du des del Consell Comarcal i té 
més de 10 anys i cap dels grups comarcals en sessió del Ple va presentar 
al.legacions i es va aprovar per unanimitat, votaran a favor.
 
El Sr. Claudio Grande, del grup municipal APL, també expressa el vot 
favorable.  
 
Sotmesa la proposta a votació,  per unanimitat  s’aprova:
 
El gerent del Consell Comarcal de l’Alt Empordà tramet a aquest Ajuntament e
Pla per a la Igualtat de Gènere 2016
22-11-2016. 
Aquest Pla dóna continuïtat al treball iniciat ja fa deu anys amb el primer Pla 
Comarcal de les polítiques d’Igualtat 2005
de les polítiques d’igualtat 2008
així com també al següent, el Pla d’Igualtat de Gènere de l’Alt Empordà 2013
2016. 
Aquest nou Pla per a la Igualtat de Gènere reforça amb sis objectius estratègics 
la universalització de la perspectiva de gènere i la interseccionalitat en l’acció 
comarcal i municipal i, sobretot, determina nous objectius operatius i línies 
d’acció que estan orientats a promoure la igualtat d’oportunitats entre dones i 
homes, que hauran de ser promoguts
Consell Comarcal. 
 
Per tot això, aquest Ple municipal 
 
Primer.- ADHERIR-SE al 
termes que consten a l’expedient.
Segon.- FACULTAR l’Alcalde, Sr. Pere Vila i 
documents que resultin necessaris per a l’efectivitat del present acord.
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Disposar que, si no s’hi formula cap al•legació, re
suggeriment durant el termini d’informació pública i d’audiència als interessats, 

Reglament de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Llançà
s’aprova inicialment, es considerarà aprovat definitivament sense necessitat de 

Un cop aprovat definitivament, 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 

nt, i es trametrà còpia a l’Administració de l’Estat i de la Generalitat 

Adhesió al Pla per a la igualtat de gènere 2016-2019. 

La Regidora de l’Àrea, Sra. Sílvia Barris, llegeix el text del dictamen

Intervé el Sr. Guillem Cusí, del grup municipal ERC-AM, dient que atès que és 
la continuïtat d’un Pla iniciat el  2005 que es du des del Consell Comarcal i té 
més de 10 anys i cap dels grups comarcals en sessió del Ple va presentar 

ovar per unanimitat, votaran a favor. 

El Sr. Claudio Grande, del grup municipal APL, també expressa el vot 

Sotmesa la proposta a votació,  per unanimitat  s’aprova: 

El gerent del Consell Comarcal de l’Alt Empordà tramet a aquest Ajuntament e
Pla per a la Igualtat de Gènere 2016-2019, aprovat per aquella corporació el 

Aquest Pla dóna continuïtat al treball iniciat ja fa deu anys amb el primer Pla 
Comarcal de les polítiques d’Igualtat 2005-2007, el Pla Comarcal de promoció 

olítiques d’igualtat 2008-2011 al qual es va adherir aquest ajuntament,  
així com també al següent, el Pla d’Igualtat de Gènere de l’Alt Empordà 2013

Aquest nou Pla per a la Igualtat de Gènere reforça amb sis objectius estratègics 
de la perspectiva de gènere i la interseccionalitat en l’acció 

comarcal i municipal i, sobretot, determina nous objectius operatius i línies 
d’acció que estan orientats a promoure la igualtat d’oportunitats entre dones i 
homes, que hauran de ser promoguts pels serveis, programes i projectes del 

Per tot això, aquest Ple municipal ACORDA: 

SE al Pla per a la Igualtat de Gènere 2016
termes que consten a l’expedient. 

FACULTAR l’Alcalde, Sr. Pere Vila i Fulcarà, per a la signatura dels 
documents que resultin necessaris per a l’efectivitat del present acord.

Disposar que, si no s’hi formula cap al•legació, reclamació o 
suggeriment durant el termini d’informació pública i d’audiència als interessats, 

de l'Ajuntament de Llançà”, que ara 
s’aprova inicialment, es considerarà aprovat definitivament sense necessitat de 

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 

nt, i es trametrà còpia a l’Administració de l’Estat i de la Generalitat 

a. Sílvia Barris, llegeix el text del dictamen 

AM, dient que atès que és 
la continuïtat d’un Pla iniciat el  2005 que es du des del Consell Comarcal i té 
més de 10 anys i cap dels grups comarcals en sessió del Ple va presentar 

El Sr. Claudio Grande, del grup municipal APL, també expressa el vot 

El gerent del Consell Comarcal de l’Alt Empordà tramet a aquest Ajuntament el 
2019, aprovat per aquella corporació el 

Aquest Pla dóna continuïtat al treball iniciat ja fa deu anys amb el primer Pla 
2007, el Pla Comarcal de promoció 

2011 al qual es va adherir aquest ajuntament,  
així com també al següent, el Pla d’Igualtat de Gènere de l’Alt Empordà 2013-

Aquest nou Pla per a la Igualtat de Gènere reforça amb sis objectius estratègics 
de la perspectiva de gènere i la interseccionalitat en l’acció 

comarcal i municipal i, sobretot, determina nous objectius operatius i línies 
d’acció que estan orientats a promoure la igualtat d’oportunitats entre dones i 

pels serveis, programes i projectes del 

Pla per a la Igualtat de Gènere 2016-2019, ens els 

Fulcarà, per a la signatura dels 
documents que resultin necessaris per a l’efectivitat del present acord. 
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Tercer.- NOTIFICAR-HO a la Gerència del Consell Comarcal de l’Alt Empo
 
 
10.- Moció per a l’acollida
migrants. 
 
El Regidor  Guillem Cusí, del grup municipal ERC
Moció. 
 
Intervé el SR. Claudio Grande, del grup municipal APL, dient que s’abstindran.
 
Fa ús de la paraula el Sr. Frances
municipal votaran a favor, però pel que fa al punt quart 
referent a penjar la banderola de la campanya en el balcó de l’ajuntament 
manifesta que s’estudiarà el lloc més adient atès que e
reservat per a les banderes oficials i s’estudiarà el lloc més adient per donar 
públic coneixement d’aquesta Moció/campanya.
 
El Sr. Cusí manifesta que si s’estudia a qualsevol edifici municipal, no té 
inconvenient que sigui altre ll
 
Sotmesa la proposta a votació
a favor, dels grups municipals PDeCAT, PSC
del grup municipal APL;  s’aprova:
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’acollida de les persones refugiad
part de la ciutadania i les entitats catalanes i ha estat una prioritat de l’acció de 
la Generalitat en col·laboració amb els ens locals. Fruit d’aquesta col·laboració, 
el Govern de la Generalitat ha comunicat al
l’ACNUR que posa a disposició un mínim de 4.500 places per acollir a 
persones refugiades. Tot i això, les demandes de la Generalitat per fer possible 
l’acollida de més persones refugiades no han estat ateses i s’ha constatat
falta de voluntat de cooperació per part de l’Estat.
La Generalitat disposa de competències per acollir a les persones refugiades 
que arriben a Catalunya amb l’objectiu d’assolir la plena ciutadania. El treball 
conjunt entre les organitzacions no gover
Treball, Afers Social i Famílies ha identificat 271 casos de persones refugiades 
amb diferents nivells de vulnerabilitat que necessiten poder venir urgentment a 
Catalunya. Els entrebancs i la ineficiència de la burocràcia espa
provocat que només 14 d’aquestes hagin pogut arribar a dia d’avui al nostre 
país.  La pressió de la Generalitat a l’Estat espanyol per augmentar el nombre 
de persones refugiades ha estat constant i s’ha basat en propostes concretes 
com l’extensió de permisos d’estudi a estudiants que acollirien les universitats 
catalanes o l’extensió de visats humanitaris als consolats i ambaixades 
espanyoles, interpretant adequadament la Llei d’Asil de l’Estat.
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HO a la Gerència del Consell Comarcal de l’Alt Empo

’acollida immediata a Catalunya de persones refugiades i 

El Regidor  Guillem Cusí, del grup municipal ERC-AM, llegeix el text de la 

Intervé el SR. Claudio Grande, del grup municipal APL, dient que s’abstindran.

Fa ús de la paraula el Sr. Francesc Guisset manifestant que per part del govern 
municipal votaran a favor, però pel que fa al punt quart de la part dispositiva, 
eferent a penjar la banderola de la campanya en el balcó de l’ajuntament 

manifesta que s’estudiarà el lloc més adient atès que el balcó municipal està 
reservat per a les banderes oficials i s’estudiarà el lloc més adient per donar 
públic coneixement d’aquesta Moció/campanya. 

El Sr. Cusí manifesta que si s’estudia a qualsevol edifici municipal, no té 
inconvenient que sigui altre lloc més idoni. 

Sotmesa la proposta a votació i introduïda l’esmena proposada,  amb deu vots 
a favor, dels grups municipals PDeCAT, PSC-CP i ERC-AM; i una abstenció, 
del grup municipal APL;  s’aprova: 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
L’acollida de les persones refugiades i migrants s’ha convertit en un clam per 
part de la ciutadania i les entitats catalanes i ha estat una prioritat de l’acció de 
la Generalitat en col·laboració amb els ens locals. Fruit d’aquesta col·laboració, 
el Govern de la Generalitat ha comunicat al Govern de l’Estat espanyol i a 
l’ACNUR que posa a disposició un mínim de 4.500 places per acollir a 
persones refugiades. Tot i això, les demandes de la Generalitat per fer possible 
l’acollida de més persones refugiades no han estat ateses i s’ha constatat
falta de voluntat de cooperació per part de l’Estat. 
La Generalitat disposa de competències per acollir a les persones refugiades 
que arriben a Catalunya amb l’objectiu d’assolir la plena ciutadania. El treball 
conjunt entre les organitzacions no governamentals i el Departament de 
Treball, Afers Social i Famílies ha identificat 271 casos de persones refugiades 
amb diferents nivells de vulnerabilitat que necessiten poder venir urgentment a 
Catalunya. Els entrebancs i la ineficiència de la burocràcia espa
provocat que només 14 d’aquestes hagin pogut arribar a dia d’avui al nostre 
país.  La pressió de la Generalitat a l’Estat espanyol per augmentar el nombre 
de persones refugiades ha estat constant i s’ha basat en propostes concretes 

de permisos d’estudi a estudiants que acollirien les universitats 
catalanes o l’extensió de visats humanitaris als consolats i ambaixades 
espanyoles, interpretant adequadament la Llei d’Asil de l’Estat. 

HO a la Gerència del Consell Comarcal de l’Alt Empordà. 

immediata a Catalunya de persones refugiades i 

AM, llegeix el text de la 

Intervé el SR. Claudio Grande, del grup municipal APL, dient que s’abstindran. 

c Guisset manifestant que per part del govern 
de la part dispositiva, 

eferent a penjar la banderola de la campanya en el balcó de l’ajuntament 
l balcó municipal està 

reservat per a les banderes oficials i s’estudiarà el lloc més adient per donar 

El Sr. Cusí manifesta que si s’estudia a qualsevol edifici municipal, no té 

,  amb deu vots 
AM; i una abstenció, 

es i migrants s’ha convertit en un clam per 
part de la ciutadania i les entitats catalanes i ha estat una prioritat de l’acció de 
la Generalitat en col·laboració amb els ens locals. Fruit d’aquesta col·laboració, 

Govern de l’Estat espanyol i a 
l’ACNUR que posa a disposició un mínim de 4.500 places per acollir a 
persones refugiades. Tot i això, les demandes de la Generalitat per fer possible 
l’acollida de més persones refugiades no han estat ateses i s’ha constatat la 

La Generalitat disposa de competències per acollir a les persones refugiades 
que arriben a Catalunya amb l’objectiu d’assolir la plena ciutadania. El treball 

namentals i el Departament de 
Treball, Afers Social i Famílies ha identificat 271 casos de persones refugiades 
amb diferents nivells de vulnerabilitat que necessiten poder venir urgentment a 
Catalunya. Els entrebancs i la ineficiència de la burocràcia espanyola ha 
provocat que només 14 d’aquestes hagin pogut arribar a dia d’avui al nostre 
país.  La pressió de la Generalitat a l’Estat espanyol per augmentar el nombre 
de persones refugiades ha estat constant i s’ha basat en propostes concretes 

de permisos d’estudi a estudiants que acollirien les universitats 
catalanes o l’extensió de visats humanitaris als consolats i ambaixades 
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Tot i tenir les competències, com en tants altres àmb
transferirà a Catalunya ni un euro dels 32.000 M
Europeu d’Asil, Migracions i Integració (FAMI). Aquest fet i les traves 
administratives i polítiques limiten en gran mesura la possibilitat d’acollida del
poble català que no pot fer
sentències avalen la invasió de competències de l’Estat en matèria d’acollida i 
immigració. 
El treball transversal per a l’acollida de persones refugiades ha portat el Govern 
a treballar en programes d’educació i refugi, de salut i salut mental, l’increment 
dels recursos d’aprenentatge intensiu de català amb el Consorci per la 
Normalització Lingüística (CPNL) i l’obertura d’un nou protocol a les oficines del 
SOC perquè les persones re
d’Ocupació quan tenen permís de residència i encara no de treball, entre altres. 
Tota aquesta tasca quedarà recollida en el Programa Català de Refugi, pioner 
a Europa, i que a partir de bones pràctiques local
la mentoria i en el compromís per part de la persona refugiada a seguir un Pla 
Individual d’Activitats (PIA).
La voluntat del món local per contribuir a l’acollida de persones refugiades ha 
estat evident els darrers mesos mi
Recursos amb aportacions de la Generalitat, d’Ajuntaments, Entitats i 
Particulars d’on han sortit el 52% de les places del programa d’acollida estatal. 
A més, tots els municipis disposen d’un Servei de Primera A
altres funcions, coordina tots els serveis públics municipals i de la Generalitat 
per a l’acollida. En el marc del nou Programa Català de Refugi, la implicació 
dels ens locals continuarà essent essencial a través del seguiment dels PIA d
de la proximitat. 
 
Per tots aquests motius, 
 
Primer. Reclamar que l’Estat espanyol traspassi a la Generalitat la totalitat de 
les competències en matèria d’acollida
efectives. 
Segon. Manifestar el suport d’aquest Ajuntament al Programa Català de Refugi 
i garantir la seva col·laboració.
Tercer.  Reclamar l’establiment de vies legals i segures de manera que les 
persones refugiades puguin arribar a Catalunya amb plenes garanties i puguin 
ser reconegudes ràpidament com a sol·licitants d’asil.
Quart. Penjar al balcó de l’Ajuntament
campanya “Casa nostra, casa vostra” i convidar a la ciutadania a
participar activament de les iniciatives d’acollida i en defensa dels drets de les 
persones refugiades. 
Cinquè. Comunicar aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies, a l’Associació pel refugi Casa Nostra Casa Vostra, a Sto
Mortum, al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a les entitats 
municipalistes i al govern de l’Estat. 
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Tot i tenir les competències, com en tants altres àmbits, l’Estat espanyol no 
transferirà a Catalunya ni un euro dels 32.000 M€ que l’Estat rebr
Europeu d’Asil, Migracions i Integració (FAMI). Aquest fet i les traves 
administratives i polítiques limiten en gran mesura la possibilitat d’acollida del
poble català que no pot fer-ho sense els recursos adients, encara que 14 
sentències avalen la invasió de competències de l’Estat en matèria d’acollida i 

El treball transversal per a l’acollida de persones refugiades ha portat el Govern 
llar en programes d’educació i refugi, de salut i salut mental, l’increment 

dels recursos d’aprenentatge intensiu de català amb el Consorci per la 
Normalització Lingüística (CPNL) i l’obertura d’un nou protocol a les oficines del 
SOC perquè les persones refugiades tinguin accés a les Polítiques Actives 
d’Ocupació quan tenen permís de residència i encara no de treball, entre altres. 
Tota aquesta tasca quedarà recollida en el Programa Català de Refugi, pioner 
a Europa, i que a partir de bones pràctiques locals i internacionals es basarà en 
la mentoria i en el compromís per part de la persona refugiada a seguir un Pla 
Individual d’Activitats (PIA). 
La voluntat del món local per contribuir a l’acollida de persones refugiades ha 
estat evident els darrers mesos mitjançant la col·laboració amb l’Inventari de 
Recursos amb aportacions de la Generalitat, d’Ajuntaments, Entitats i 
Particulars d’on han sortit el 52% de les places del programa d’acollida estatal. 
A més, tots els municipis disposen d’un Servei de Primera Acollida que, entre 
altres funcions, coordina tots els serveis públics municipals i de la Generalitat 
per a l’acollida. En el marc del nou Programa Català de Refugi, la implicació 
dels ens locals continuarà essent essencial a través del seguiment dels PIA d

Per tots aquests motius, el Ple de l’Ajuntament de Llançà ACORDA:

Reclamar que l’Estat espanyol traspassi a la Generalitat la totalitat de 
les competències en matèria d’acollida i immigració i els recursos per fer

Manifestar el suport d’aquest Ajuntament al Programa Català de Refugi 
i garantir la seva col·laboració. 

Reclamar l’establiment de vies legals i segures de manera que les 
s puguin arribar a Catalunya amb plenes garanties i puguin 

ser reconegudes ràpidament com a sol·licitants d’asil. 
Penjar al balcó de l’Ajuntament o en un lloc adient la banderola de la 

campanya “Casa nostra, casa vostra” i convidar a la ciutadania a
participar activament de les iniciatives d’acollida i en defensa dels drets de les 

Comunicar aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies, a l’Associació pel refugi Casa Nostra Casa Vostra, a Sto
Mortum, al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a les entitats 
municipalistes i al govern de l’Estat.  

its, l’Estat espanyol no 
€ que l’Estat rebrà del Fons 

Europeu d’Asil, Migracions i Integració (FAMI). Aquest fet i les traves 
administratives i polítiques limiten en gran mesura la possibilitat d’acollida del 

ho sense els recursos adients, encara que 14 
sentències avalen la invasió de competències de l’Estat en matèria d’acollida i 

El treball transversal per a l’acollida de persones refugiades ha portat el Govern 
llar en programes d’educació i refugi, de salut i salut mental, l’increment 

dels recursos d’aprenentatge intensiu de català amb el Consorci per la 
Normalització Lingüística (CPNL) i l’obertura d’un nou protocol a les oficines del 

fugiades tinguin accés a les Polítiques Actives 
d’Ocupació quan tenen permís de residència i encara no de treball, entre altres. 
Tota aquesta tasca quedarà recollida en el Programa Català de Refugi, pioner 

s i internacionals es basarà en 
la mentoria i en el compromís per part de la persona refugiada a seguir un Pla 

La voluntat del món local per contribuir a l’acollida de persones refugiades ha 
tjançant la col·laboració amb l’Inventari de 

Recursos amb aportacions de la Generalitat, d’Ajuntaments, Entitats i 
Particulars d’on han sortit el 52% de les places del programa d’acollida estatal. 

collida que, entre 
altres funcions, coordina tots els serveis públics municipals i de la Generalitat 
per a l’acollida. En el marc del nou Programa Català de Refugi, la implicació 
dels ens locals continuarà essent essencial a través del seguiment dels PIA des 

ACORDA: 

Reclamar que l’Estat espanyol traspassi a la Generalitat la totalitat de 
i immigració i els recursos per fer-les 

Manifestar el suport d’aquest Ajuntament al Programa Català de Refugi 

Reclamar l’establiment de vies legals i segures de manera que les 
s puguin arribar a Catalunya amb plenes garanties i puguin 

la banderola de la 
campanya “Casa nostra, casa vostra” i convidar a la ciutadania a fer-ho i a 
participar activament de les iniciatives d’acollida i en defensa dels drets de les 

Comunicar aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies, a l’Associació pel refugi Casa Nostra Casa Vostra, a Stop Mare 
Mortum, al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a les entitats 
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11.- Moció referent a la Taxa per a l’ús privatiu o aprofitament especial del 
domini públic local de les instal.lacions de transport d’
gas, aigua i hidrocarburs.
 
L’Alcalde manifesta, tal i com es va dir en la Comissió Informativa, que es 
retirés el punt 2, atès que ja s’està aplicant.
 
El Regidor  Guillem Cusí, del grup municipal ERC
Moció.   
 
Seguidament  el Sr. Claudio Grande, del grup municipal APL, manifesta el vot 
favorable. 
 
Fa ús de la paraula el Sr. Guisset dient que el govern municipal votarà a favor 
havent-se retirat el punt on es referia a aplicar una taxa que ja s’aplica en 
aquest Ajuntament. 
 
Sotmesa la proposta a votació i amb l’esmena de retirar 
part dispositiva, per unanimitat   s’aprova:
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
 
Els darrers anys les com
particularment les elèctriques, han vist incrementats els seus ingressos alhora 
que la ciutadania ha patit un increment desmesurat de les tarifes. Aquesta 
situació ha posat en risc l’accés de moltes famílies al
essencials, accentuant la problemàtica de la pobresa energètica.
Per la seva banda, l’Estat espanyol enlloc de vetllar pels interessos dels 
ciutadans ha optat per prioritzar els interessos econòmics de les grans 
corporacions, algunes veg
ajuntaments també hem patit la posició de poder d’aquestes companyies que, 
amb la complicitat de l’Estat, sovint han trobat els mecanismes legals per eludir 
el pagament de taxes municipals.
Un exemple clar és la taxa per l’ús privatiu o aprofitament especial del domini 
públic que han d’abonar les empreses de subministraments per les 
instal·lacions de generació, transport i distribució. La llei d’hisendes locals recull 
a l’article 20.3.k) la possibilitat d’es
de transport d’energia elèctrica, aigua i gas que ocupin el sòl, subsòl o el vol de 
vies públiques o d’altres terrenys de domini públic local.
A més, l’article 24  de la llei d’hisendes locals defineix els mèto
la quota tributària ja sigui a través de la valoració de la utilitat de mercat 
derivada de l’ús o aprofitament o bé de l’1,5% dels ingressos bruts procedents 
de la facturació que obtingui l’empresa subministradora al terme municipal per 
l’aprofitament especial del sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals.
Les companyies afectades per aquestes taxes han presentat nombrosos 
recursos davant els tribunals demanant l’anul·lació de les ordenances fiscals 
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Moció referent a la Taxa per a l’ús privatiu o aprofitament especial del 
domini públic local de les instal.lacions de transport d’energia elèctrica, 
gas, aigua i hidrocarburs. 

L’Alcalde manifesta, tal i com es va dir en la Comissió Informativa, que es 
, atès que ja s’està aplicant. 

El Regidor  Guillem Cusí, del grup municipal ERC-AM, llegeix el text de la 

Seguidament  el Sr. Claudio Grande, del grup municipal APL, manifesta el vot 

Fa ús de la paraula el Sr. Guisset dient que el govern municipal votarà a favor 
retirat el punt on es referia a aplicar una taxa que ja s’aplica en 

Sotmesa la proposta a votació i amb l’esmena de retirar el segon
part dispositiva, per unanimitat   s’aprova: 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Els darrers anys les companyies subministradores de serveis bàsics, i 
particularment les elèctriques, han vist incrementats els seus ingressos alhora 
que la ciutadania ha patit un increment desmesurat de les tarifes. Aquesta 
situació ha posat en risc l’accés de moltes famílies als subministraments 
essencials, accentuant la problemàtica de la pobresa energètica. 
Per la seva banda, l’Estat espanyol enlloc de vetllar pels interessos dels 
ciutadans ha optat per prioritzar els interessos econòmics de les grans 
corporacions, algunes vegades per acció i altres vegades per omissió. Els 
ajuntaments també hem patit la posició de poder d’aquestes companyies que, 
amb la complicitat de l’Estat, sovint han trobat els mecanismes legals per eludir 
el pagament de taxes municipals. 

és la taxa per l’ús privatiu o aprofitament especial del domini 
públic que han d’abonar les empreses de subministraments per les 
instal·lacions de generació, transport i distribució. La llei d’hisendes locals recull 
a l’article 20.3.k) la possibilitat d’establir una taxa per gravar les instal·lacions 
de transport d’energia elèctrica, aigua i gas que ocupin el sòl, subsòl o el vol de 
vies públiques o d’altres terrenys de domini públic local. 
A més, l’article 24  de la llei d’hisendes locals defineix els mètodes de càlcul
la quota tributària ja sigui a través de la valoració de la utilitat de mercat 
derivada de l’ús o aprofitament o bé de l’1,5% dels ingressos bruts procedents 
de la facturació que obtingui l’empresa subministradora al terme municipal per 
aprofitament especial del sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals.

Les companyies afectades per aquestes taxes han presentat nombrosos 
recursos davant els tribunals demanant l’anul·lació de les ordenances fiscals 

Moció referent a la Taxa per a l’ús privatiu o aprofitament especial del 
energia elèctrica, 

L’Alcalde manifesta, tal i com es va dir en la Comissió Informativa, que es 

AM, llegeix el text de la 

Seguidament  el Sr. Claudio Grande, del grup municipal APL, manifesta el vot 

Fa ús de la paraula el Sr. Guisset dient que el govern municipal votarà a favor 
retirat el punt on es referia a aplicar una taxa que ja s’aplica en 

el segon punt de la 

panyies subministradores de serveis bàsics, i 
particularment les elèctriques, han vist incrementats els seus ingressos alhora 
que la ciutadania ha patit un increment desmesurat de les tarifes. Aquesta 

s subministraments 
 

Per la seva banda, l’Estat espanyol enlloc de vetllar pels interessos dels 
ciutadans ha optat per prioritzar els interessos econòmics de les grans 

ades per acció i altres vegades per omissió. Els 
ajuntaments també hem patit la posició de poder d’aquestes companyies que, 
amb la complicitat de l’Estat, sovint han trobat els mecanismes legals per eludir 

és la taxa per l’ús privatiu o aprofitament especial del domini 
públic que han d’abonar les empreses de subministraments per les 
instal·lacions de generació, transport i distribució. La llei d’hisendes locals recull 

tablir una taxa per gravar les instal·lacions 
de transport d’energia elèctrica, aigua i gas que ocupin el sòl, subsòl o el vol de 

des de càlcul de 
la quota tributària ja sigui a través de la valoració de la utilitat de mercat 
derivada de l’ús o aprofitament o bé de l’1,5% dels ingressos bruts procedents 
de la facturació que obtingui l’empresa subministradora al terme municipal per 
aprofitament especial del sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals. 

Les companyies afectades per aquestes taxes han presentat nombrosos 
recursos davant els tribunals demanant l’anul·lació de les ordenances fiscals 
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que les regulen, argumentant que
o bé era desproporcionada. 
Atès que mitjançant les ordenances fiscals els municipis poden exigir 
alguns ja fan des de fa temps
subministraments que, actuant com a
presten serveis que resulten d’interès general o afecten a la generalitat o a una 
part important del municipi una taxa de l’1,5 per cent sobre els ingressos bruts 
generats al municipi.  
Atès que les sentències del Tr
també podran establir una taxa per a les empreses que compten amb xarxes 
que travessen el terme municipal, però que no van directament vinculades a la 
prestació de serveis al municipi.
Atès que segons el que es
determinar com a base imposable el valor de la utilitat que reporta l’ús privatiu o 
aprofitament especial del domini públic, i aquesta utilitat pot calcular
del valor cadastral del sòl amb construcc
pròpies línies elèctriques d’alta tensió, així com altres elements de la
instal·lació. 
 
Per tot l’exposat, el Ple de 
 
Primer. Dur a terme els tràmits necessaris per aprovar l’ordenança fis
relativa a l’ús privatiu o aprofitament del domini públic fet per aquelles 
empreses que, sense prestar directament serveis de subministraments bàsics 
al municipi, compten amb instal·lacions de transport d’energia elèctrica, gas, 
aigua o hidrocarburs que transcorren pel terme municipal, aplicant com a base 
imposable el valor de la utilitat derivada de l’aprofitament especial o l’ús privatiu 
del domini públic local, calculat aquest valor a partir dels valors cadastrals amb 
construcció. 
Segon.  Destinar els majors ingressos obtinguts per l’aplicació d’aquestes 
taxes a  implementar polítiques per combatre situacions de pobresa energètica, 
reposició i millora de l’enllumenat públic o altres iniciatives que s’aprovin en 
sessió plenària.  
Tercer .- Exigir al govern de l’Estat espanyol que, en cap cas, traslladi el major 
cost suportat per les companyies a les tarifes o peatges que paguen els usuaris 
per serveis essencials com el gas, aigua o electricitat.
Quart. Comunicar aquest acord al Govern espanyol, a la Gen
Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis 
de Catalunya. 
 
 
12.- Moció de suport al referèndum i al procés constituent.
 
El Regidor  Guillem Cusí, del grup municipal ERC
Moció. 
 
El Sr. Claudio Grande, del grup municipal APL, manifesta que s’abstidran.
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que les regulen, argumentant que la quota exigida no estava prou fonamentada 
o bé era desproporcionada.  
Atès que mitjançant les ordenances fiscals els municipis poden exigir 
alguns ja fan des de fa temps- a les empreses explotadores de serveis de 
subministraments que, actuant com a distribuïdores i/o comercialitzadores, 
presten serveis que resulten d’interès general o afecten a la generalitat o a una 
part important del municipi una taxa de l’1,5 per cent sobre els ingressos bruts 

Atès que les sentències del Tribunal Suprem estableixen que els ajuntaments 
també podran establir una taxa per a les empreses que compten amb xarxes 
que travessen el terme municipal, però que no van directament vinculades a la 
prestació de serveis al municipi. 
Atès que segons el que estableix la doctrina del Tribunal Suprem es pot 
determinar com a base imposable el valor de la utilitat que reporta l’ús privatiu o 
aprofitament especial del domini públic, i aquesta utilitat pot calcular
del valor cadastral del sòl amb construccions, considerant construccions les 
pròpies línies elèctriques d’alta tensió, així com altres elements de la

el Ple de l’Ajuntament de Llançà  ACORDA: 

Dur a terme els tràmits necessaris per aprovar l’ordenança fis
relativa a l’ús privatiu o aprofitament del domini públic fet per aquelles 
empreses que, sense prestar directament serveis de subministraments bàsics 
al municipi, compten amb instal·lacions de transport d’energia elèctrica, gas, 

e transcorren pel terme municipal, aplicant com a base 
imposable el valor de la utilitat derivada de l’aprofitament especial o l’ús privatiu 
del domini públic local, calculat aquest valor a partir dels valors cadastrals amb 

s majors ingressos obtinguts per l’aplicació d’aquestes 
taxes a  implementar polítiques per combatre situacions de pobresa energètica, 
reposició i millora de l’enllumenat públic o altres iniciatives que s’aprovin en 

vern de l’Estat espanyol que, en cap cas, traslladi el major 
cost suportat per les companyies a les tarifes o peatges que paguen els usuaris 
per serveis essencials com el gas, aigua o electricitat. 

Comunicar aquest acord al Govern espanyol, a la Gen
Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis 

Moció de suport al referèndum i al procés constituent. 

El Regidor  Guillem Cusí, del grup municipal ERC-AM, llegeix el text de la 

El Sr. Claudio Grande, del grup municipal APL, manifesta que s’abstidran.

la quota exigida no estava prou fonamentada 

Atès que mitjançant les ordenances fiscals els municipis poden exigir –com 
a les empreses explotadores de serveis de 

distribuïdores i/o comercialitzadores, 
presten serveis que resulten d’interès general o afecten a la generalitat o a una 
part important del municipi una taxa de l’1,5 per cent sobre els ingressos bruts 

ibunal Suprem estableixen que els ajuntaments 
també podran establir una taxa per a les empreses que compten amb xarxes 
que travessen el terme municipal, però que no van directament vinculades a la 

tableix la doctrina del Tribunal Suprem es pot 
determinar com a base imposable el valor de la utilitat que reporta l’ús privatiu o 
aprofitament especial del domini públic, i aquesta utilitat pot calcular-se partint 

ions, considerant construccions les 
pròpies línies elèctriques d’alta tensió, així com altres elements de la 

Dur a terme els tràmits necessaris per aprovar l’ordenança fiscal 
relativa a l’ús privatiu o aprofitament del domini públic fet per aquelles 
empreses que, sense prestar directament serveis de subministraments bàsics 
al municipi, compten amb instal·lacions de transport d’energia elèctrica, gas, 

e transcorren pel terme municipal, aplicant com a base 
imposable el valor de la utilitat derivada de l’aprofitament especial o l’ús privatiu 
del domini públic local, calculat aquest valor a partir dels valors cadastrals amb 

s majors ingressos obtinguts per l’aplicació d’aquestes 
taxes a  implementar polítiques per combatre situacions de pobresa energètica, 
reposició i millora de l’enllumenat públic o altres iniciatives que s’aprovin en 

vern de l’Estat espanyol que, en cap cas, traslladi el major 
cost suportat per les companyies a les tarifes o peatges que paguen els usuaris 

Comunicar aquest acord al Govern espanyol, a la Generalitat de 
Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis 

AM, llegeix el text de la 

El Sr. Claudio Grande, del grup municipal APL, manifesta que s’abstidran. 
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Intervé el Sr. Francesc Guisset, del grup municipal socialista, dient que 
s’abstindran perquè estan d’acord ga
si no entén malament, parl
a la celebració d’un referèndum vinculant per a la independència”, estan 
d’acord però hauria d’estar consensuat amb l’estat espanyol dins del marc 
normatiu de l’estat de dret i una pregunta clara i respo
si ens remetem al text del dictamen es diu que “en cas que el setembre de 
2017 no s’arriba a cap mena d’acord es mantindrà fins i tot en absència d’acord 
polític” això suposa trencar el marc legal i ens col.loca altra vegada en un
sentències ja dictades per part del TSJC amb condemna del President Mas, les 
Conselleres Ortega i Rigau i el Suprem que condemna el Diputat Francesc 
Homs per un presumpte delicte de desobediència i condemnes d’inhabilitació  i 
multa. El seu grup estaria
espanyol, si suposa trencar la normativa legal sense una empara, encara que 
el dictamen ho diu, no aclareix quina empara, per part de la UE, del propi estat 
espanyol, .. com que el 1r acord podria comportar la i
directa o indirecta en un presumpte delicte de desobediència, s’abstenen.
que sigui facilitar a la societat civil l’entorn de crear, promoure la consciència 
sempre que estigui en el marc legal i segur, si s’ha de traspassar i 
il.legalitat com a responsables polítics són els primers a ser prudents i podria 
donar-se el cas de respota per part del TSJC i del Suprem, entenen que el seu 
vot no és contrari ni a favor sinó l’abstenció.
 
Fa ús de la paraula el Sr. Joan Carles
manifestant el vot favorable.
 
El Sr. Cusí vol agrair el suport del grup del PDeCAT i lamenta les abstencions, i 
referint-se al que ha dit el Sr. Guisset, portaveu socialista, que si ens hem 
d’emparar sempre en la legalita
seguirien sense votar, i com que ha referit l’església, esmenta en Desmond 
Tutu lluitant per abolir l’apartheid, va dir que si ets neutral com està essent el 
socialista, en situacions d’injustícia, estàs tr
 
Sotmesa la proposta a votació,  amb vuit vots a favor, dels grups municipals 
PDeCAT i ERC-AM; i tres abstencions, dels grups municipals PSC
s’aprova: 
 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El Parlament de Catalunya va reafirmar al 
imprescriptible i inalienable de Catalunya a l’autodeterminació i va aprovar 
propostes de resolució en relació als propers passos que s’hauran de fer en el 
marc del Procés Constituent.
El Govern de la Generalitat ha adopta
vinculant sobre la independència de Catalunya, com a molt tard el setembre de 
2017 amb una pregunta clara i de resposta binària. Per fer
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Intervé el Sr. Francesc Guisset, del grup municipal socialista, dient que 
tindran perquè estan d’acord gairebé en tot el dictamen però en l’acord 1r, 

si no entén malament, parla de “manifestar el suport de l’Ajuntament de Llançà 
a la celebració d’un referèndum vinculant per a la independència”, estan 
d’acord però hauria d’estar consensuat amb l’estat espanyol dins del marc 
normatiu de l’estat de dret i una pregunta clara i resposta binària; però diu que 
si ens remetem al text del dictamen es diu que “en cas que el setembre de 
2017 no s’arriba a cap mena d’acord es mantindrà fins i tot en absència d’acord 
polític” això suposa trencar el marc legal i ens col.loca altra vegada en un
sentències ja dictades per part del TSJC amb condemna del President Mas, les 
Conselleres Ortega i Rigau i el Suprem que condemna el Diputat Francesc 

per un presumpte delicte de desobediència i condemnes d’inhabilitació  i 
multa. El seu grup estaria d’acord sempre que fos acordada amb l’Estat 
espanyol, si suposa trencar la normativa legal sense una empara, encara que 
el dictamen ho diu, no aclareix quina empara, per part de la UE, del propi estat 
espanyol, .. com que el 1r acord podria comportar la inducció o la col.laboració 
directa o indirecta en un presumpte delicte de desobediència, s’abstenen.
que sigui facilitar a la societat civil l’entorn de crear, promoure la consciència 
sempre que estigui en el marc legal i segur, si s’ha de traspassar i 
il.legalitat com a responsables polítics són els primers a ser prudents i podria 

se el cas de respota per part del TSJC i del Suprem, entenen que el seu 
vot no és contrari ni a favor sinó l’abstenció. 

Fa ús de la paraula el Sr. Joan Carles Mora, del grup municipal PDeCAT,
manifestant el vot favorable. 

El Sr. Cusí vol agrair el suport del grup del PDeCAT i lamenta les abstencions, i 
se al que ha dit el Sr. Guisset, portaveu socialista, que si ens hem 

d’emparar sempre en la legalitat els esclaus seguirien essent esclau i les dones 
seguirien sense votar, i com que ha referit l’església, esmenta en Desmond 
Tutu lluitant per abolir l’apartheid, va dir que si ets neutral com està essent el 
socialista, en situacions d’injustícia, estàs triant el costat de l’opressor.

Sotmesa la proposta a votació,  amb vuit vots a favor, dels grups municipals 
AM; i tres abstencions, dels grups municipals PSC

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
El Parlament de Catalunya va reafirmar al Debat de Política General el dret 
imprescriptible i inalienable de Catalunya a l’autodeterminació i va aprovar 
propostes de resolució en relació als propers passos que s’hauran de fer en el 
marc del Procés Constituent. 
El Govern de la Generalitat ha adoptat el compromís de celebrar un referèndum 
vinculant sobre la independència de Catalunya, com a molt tard el setembre de 
2017 amb una pregunta clara i de resposta binària. Per fer-ho possible, el 

Intervé el Sr. Francesc Guisset, del grup municipal socialista, dient que 
ctamen però en l’acord 1r, 

el suport de l’Ajuntament de Llançà 
a la celebració d’un referèndum vinculant per a la independència”, estan 
d’acord però hauria d’estar consensuat amb l’estat espanyol dins del marc 

sta binària; però diu que 
si ens remetem al text del dictamen es diu que “en cas que el setembre de 
2017 no s’arriba a cap mena d’acord es mantindrà fins i tot en absència d’acord 
polític” això suposa trencar el marc legal i ens col.loca altra vegada en unes 
sentències ja dictades per part del TSJC amb condemna del President Mas, les 
Conselleres Ortega i Rigau i el Suprem que condemna el Diputat Francesc 

per un presumpte delicte de desobediència i condemnes d’inhabilitació  i 
d’acord sempre que fos acordada amb l’Estat 

espanyol, si suposa trencar la normativa legal sense una empara, encara que 
el dictamen ho diu, no aclareix quina empara, per part de la UE, del propi estat 

nducció o la col.laboració 
directa o indirecta en un presumpte delicte de desobediència, s’abstenen. El 
que sigui facilitar a la societat civil l’entorn de crear, promoure la consciència 
sempre que estigui en el marc legal i segur, si s’ha de traspassar i entrar en 
il.legalitat com a responsables polítics són els primers a ser prudents i podria 

se el cas de respota per part del TSJC i del Suprem, entenen que el seu 

Mora, del grup municipal PDeCAT, 

El Sr. Cusí vol agrair el suport del grup del PDeCAT i lamenta les abstencions, i 
se al que ha dit el Sr. Guisset, portaveu socialista, que si ens hem 

t els esclaus seguirien essent esclau i les dones 
seguirien sense votar, i com que ha referit l’església, esmenta en Desmond 
Tutu lluitant per abolir l’apartheid, va dir que si ets neutral com està essent el 

iant el costat de l’opressor. 

Sotmesa la proposta a votació,  amb vuit vots a favor, dels grups municipals 
AM; i tres abstencions, dels grups municipals PSC-CP i APL;  

Debat de Política General el dret 
imprescriptible i inalienable de Catalunya a l’autodeterminació i va aprovar 
propostes de resolució en relació als propers passos que s’hauran de fer en el 

t el compromís de celebrar un referèndum 
vinculant sobre la independència de Catalunya, com a molt tard el setembre de 

ho possible, el 
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Parlament de Catalunya s’ha compromès a activar tots els dispo
legislatius necessaris per dur a terme la celebració del referèndum i per donar
al mateix temps cobertura legal. Així mateix, abans del 31 de desembre de 
2016 es constituirà una comissió de seguiment per l’impuls, control i execució 
del referèndum. El compromís per a la realització del referèndum en els termes 
indicats es mantindrà fins i tot en absència d’acord polític amb el govern de 
l’Estat espanyol. 
El Govern de la Generalitat endegarà la preparació dels procediments i 
reglaments necessaris p
pluralisme, publicitat i democràcia, seguint els estàndards internacionals, amb 
especial èmfasi en la creació d’espais de debat i propaganda electoral que 
garanteixin la presència dels arguments i prior
a la independència en igualtat de condicions.
El Govern de la Generalitat convocarà de forma immediata una cimera de totes 
les forces polítiques i socials favorables al dret a l’autodeterminació per tal de 
treballar políticament en la definició i fermesa d’aquesta convocatòria de 
referèndum. 
El text de la ponència conjunta sobre règim jurídic ha d’estar enllestit abans del 
31 de desembre de 2016, i ha de contenir com a mínim la regulació sobre la 
successió d’ordenaments
sistema institucional, la potestat financera i el poder judicial durant el període 
de transitorietat existent entre la proclamació de la República catalana i 
l’aprovació de la Constitució, així com el r
El Parlament de Catalunya encoratja als Ajuntaments a impulsar debats 
constituents des de l’àmbit local promovent la participació de la societat civil i 
facilitar els recursos i espais propis necessaris pel correcte des
del debat ciutadà. 
 
Per tots aquests motius, 
 
Primer. Manifestar el recolzament de l’Ajuntament de Llançà a la celebració 
d’un referèndum vinculant sobre la independència de Catalunya, com a molt 
tard el setembre de 2017 amb una pregunta clara i de resposta binària.
Segon. Assumir l’encàrrec del Parlament de Catalunya d’impulsar els debats 
constituents des de l’àmbit local al nostre municipi promovent la participació de 
la societat civil i facilitar els recursos i esp
desenvolupament del debat ciutadà.
Tercer. Participar en la creació d’un espai de municipis per la República en el 
marc del procés constituent on es debatin i consensuïn les aportacions que el 
món local pugui fer al procé
competencial dels municipis a la futura República.
Quart.  Comunicar aquest acord als grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya. 
 
 
13.- Moció per a la sobirania energètica.
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Parlament de Catalunya s’ha compromès a activar tots els dispo
legislatius necessaris per dur a terme la celebració del referèndum i per donar
al mateix temps cobertura legal. Així mateix, abans del 31 de desembre de 
2016 es constituirà una comissió de seguiment per l’impuls, control i execució 

m. El compromís per a la realització del referèndum en els termes 
indicats es mantindrà fins i tot en absència d’acord polític amb el govern de 

El Govern de la Generalitat endegarà la preparació dels procediments i 
reglaments necessaris per fer efectiu el referèndum, obeint els principis de 
pluralisme, publicitat i democràcia, seguint els estàndards internacionals, amb 
especial èmfasi en la creació d’espais de debat i propaganda electoral que 
garanteixin la presència dels arguments i prioritats dels partidaris del sí i del no 
a la independència en igualtat de condicions. 
El Govern de la Generalitat convocarà de forma immediata una cimera de totes 
les forces polítiques i socials favorables al dret a l’autodeterminació per tal de 

líticament en la definició i fermesa d’aquesta convocatòria de 

El text de la ponència conjunta sobre règim jurídic ha d’estar enllestit abans del 
31 de desembre de 2016, i ha de contenir com a mínim la regulació sobre la 
successió d’ordenaments jurídics, la nacionalitat, els drets fonamentals, el 
sistema institucional, la potestat financera i el poder judicial durant el període 
de transitorietat existent entre la proclamació de la República catalana i 
l’aprovació de la Constitució, així com el reglament de l’Assemblea Constituent.
El Parlament de Catalunya encoratja als Ajuntaments a impulsar debats 
constituents des de l’àmbit local promovent la participació de la societat civil i 
facilitar els recursos i espais propis necessaris pel correcte des

Per tots aquests motius, el  Ple municipal ACORDA: 

Manifestar el recolzament de l’Ajuntament de Llançà a la celebració 
d’un referèndum vinculant sobre la independència de Catalunya, com a molt 

2017 amb una pregunta clara i de resposta binària.
Assumir l’encàrrec del Parlament de Catalunya d’impulsar els debats 

constituents des de l’àmbit local al nostre municipi promovent la participació de 
la societat civil i facilitar els recursos i espais propis necessaris pel correcte 
desenvolupament del debat ciutadà. 

Participar en la creació d’un espai de municipis per la República en el 
marc del procés constituent on es debatin i consensuïn les aportacions que el 
món local pugui fer al procés constituent i es defineixi el model i el nivell 
competencial dels municipis a la futura República. 

Comunicar aquest acord als grups parlamentaris del Parlament de 

Moció per a la sobirania energètica. 

Parlament de Catalunya s’ha compromès a activar tots els dispositius 
legislatius necessaris per dur a terme la celebració del referèndum i per donar-li 
al mateix temps cobertura legal. Així mateix, abans del 31 de desembre de 
2016 es constituirà una comissió de seguiment per l’impuls, control i execució 

m. El compromís per a la realització del referèndum en els termes 
indicats es mantindrà fins i tot en absència d’acord polític amb el govern de 

El Govern de la Generalitat endegarà la preparació dels procediments i 
er fer efectiu el referèndum, obeint els principis de 

pluralisme, publicitat i democràcia, seguint els estàndards internacionals, amb 
especial èmfasi en la creació d’espais de debat i propaganda electoral que 

itats dels partidaris del sí i del no 

El Govern de la Generalitat convocarà de forma immediata una cimera de totes 
les forces polítiques i socials favorables al dret a l’autodeterminació per tal de 

líticament en la definició i fermesa d’aquesta convocatòria de 

El text de la ponència conjunta sobre règim jurídic ha d’estar enllestit abans del 
31 de desembre de 2016, i ha de contenir com a mínim la regulació sobre la 

jurídics, la nacionalitat, els drets fonamentals, el 
sistema institucional, la potestat financera i el poder judicial durant el període 
de transitorietat existent entre la proclamació de la República catalana i 

eglament de l’Assemblea Constituent. 
El Parlament de Catalunya encoratja als Ajuntaments a impulsar debats 
constituents des de l’àmbit local promovent la participació de la societat civil i 
facilitar els recursos i espais propis necessaris pel correcte desenvolupament 

Manifestar el recolzament de l’Ajuntament de Llançà a la celebració 
d’un referèndum vinculant sobre la independència de Catalunya, com a molt 

2017 amb una pregunta clara i de resposta binària. 
Assumir l’encàrrec del Parlament de Catalunya d’impulsar els debats 

constituents des de l’àmbit local al nostre municipi promovent la participació de 
ais propis necessaris pel correcte 

Participar en la creació d’un espai de municipis per la República en el 
marc del procés constituent on es debatin i consensuïn les aportacions que el 

s constituent i es defineixi el model i el nivell 

Comunicar aquest acord als grups parlamentaris del Parlament de 
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El Regidor  Guillem Cusí, d
Moció. 
 
Fa ús de la paraula el Sr. Claudio Grande, del grup municipal APL, indicant el 
vot favorable. 
 
El Sr. Francesc Guisset, diu que per part del govern municipal voten a favor i 
demana si és possible introduir en el 2n punt, donar suport ... no cal esperar i 
es dóna ja ara mateix, i en el 2n i 3r afegir “ i que sigui econòmicament 
sostenible”.  
El Sr. Cusí diu que no es pot dur a terme aquest model amb lleis i legalitat de 
l’estat espanyol, per això parla de reestructurar l’actual model, seria i
esmenar el punt segon, demana que es deixi igual, és un supòsit de futur, el 
100 % d’energies renovab
constituent;  a la segona esmena no té inconvenient.
El Sr. Guisset indica que aleshores estan d’acord que només s’esmeni el final 
dels apartats segon i tercer de la part dispositiva.
 
Sotmesa la proposta a vo
i tercer la part dispositiva, per unanimitat   s’aprova:
 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Entre els anys 2008 i 2014 l’increment del preu mig de l’electricitat a l’Estat 
espanyol ha duplicat l’increment de la mitj
de la Unió Europea. El nou marc regulador del preu de l’electricitat ha provocat, 
per exemple, que al gener del 2017 el preu per MWh hagi estat un 117% més 
elevat que al gener de 2016. 
A més de l’energia consumida, el g
cost de les xarxes i altres costos del sistema. Entre aquests altres costos 
trobem la cogeneració i residus i l’anualitat del dèficit tarifari. El model actual no 
prima, doncs, l’eficiència ni l’estalvi energèt
l’electricitat no es basa en el consum. Els interessos econòmics de les 
elèctriques han passat fins ara per davant de l’interès general amb la 
connivència de l’Estat, explicant en gran part l’increment del rebut que paguen 
les famílies.  
La manca de competència real del model energètic espanyol es tradueix en 
una política tarifària erràtica que acaba penalitzant els actors més febles de la 
cadena, consumidors domèstics i petites empreses. En aquest sentit, segons el 
document de treball de la Comissió Europea “
Internal Energy Market” el mercat energètic espanyol és dels pitjors valorats per 
la ciutadania a Europa. 
Entenem que és necessària una transició de l’actual mercat energètic 
oligopolístic cap a un model de competència real amb igualtat de condicions. 
Això permetria proporcionar energia de forma sostenible, assequible i fiable a 
tota la ciutadania sense afectar la competitivitat de la indústria catalana i 

AJUNTAMENT DE LLANÇÀ   (ALT EMPORDÀ) 

El Regidor  Guillem Cusí, del grup municipal ERC-AM, llegeix el text de la 

Fa ús de la paraula el Sr. Claudio Grande, del grup municipal APL, indicant el 

El Sr. Francesc Guisset, diu que per part del govern municipal voten a favor i 
demana si és possible introduir en el 2n punt, donar suport ... no cal esperar i 
es dóna ja ara mateix, i en el 2n i 3r afegir “ i que sigui econòmicament 

usí diu que no es pot dur a terme aquest model amb lleis i legalitat de 
l’estat espanyol, per això parla de reestructurar l’actual model, seria i

, demana que es deixi igual, és un supòsit de futur, el 
100 % d’energies renovables com diu el punt 2n és en el cas del procés 
constituent;  a la segona esmena no té inconvenient. 
El Sr. Guisset indica que aleshores estan d’acord que només s’esmeni el final 
dels apartats segon i tercer de la part dispositiva. 

a a votació i amb l’esmena introduïda en els apartats segon 
i tercer la part dispositiva, per unanimitat   s’aprova: 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
Entre els anys 2008 i 2014 l’increment del preu mig de l’electricitat a l’Estat 
espanyol ha duplicat l’increment de la mitjana de la resta dels Estats membres 
de la Unió Europea. El nou marc regulador del preu de l’electricitat ha provocat, 
per exemple, que al gener del 2017 el preu per MWh hagi estat un 117% més 
elevat que al gener de 2016.  
A més de l’energia consumida, el gruix del rebut de l’electricitat correspon al 
cost de les xarxes i altres costos del sistema. Entre aquests altres costos 
trobem la cogeneració i residus i l’anualitat del dèficit tarifari. El model actual no 
prima, doncs, l’eficiència ni l’estalvi energètic ja que gran part del cost de 
l’electricitat no es basa en el consum. Els interessos econòmics de les 
elèctriques han passat fins ara per davant de l’interès general amb la 
connivència de l’Estat, explicant en gran part l’increment del rebut que paguen 

La manca de competència real del model energètic espanyol es tradueix en 
una política tarifària erràtica que acaba penalitzant els actors més febles de la 
cadena, consumidors domèstics i petites empreses. En aquest sentit, segons el 

de treball de la Comissió Europea “Progress towards completing the 
” el mercat energètic espanyol és dels pitjors valorats per 

Entenem que és necessària una transició de l’actual mercat energètic 
oligopolístic cap a un model de competència real amb igualtat de condicions. 
Això permetria proporcionar energia de forma sostenible, assequible i fiable a 

iutadania sense afectar la competitivitat de la indústria catalana i 

AM, llegeix el text de la 

Fa ús de la paraula el Sr. Claudio Grande, del grup municipal APL, indicant el 

El Sr. Francesc Guisset, diu que per part del govern municipal voten a favor i 
demana si és possible introduir en el 2n punt, donar suport ... no cal esperar i 
es dóna ja ara mateix, i en el 2n i 3r afegir “ i que sigui econòmicament 

usí diu que no es pot dur a terme aquest model amb lleis i legalitat de 
l’estat espanyol, per això parla de reestructurar l’actual model, seria incoherent 

, demana que es deixi igual, és un supòsit de futur, el 
les com diu el punt 2n és en el cas del procés 

El Sr. Guisset indica que aleshores estan d’acord que només s’esmeni el final 

duïda en els apartats segon 

Entre els anys 2008 i 2014 l’increment del preu mig de l’electricitat a l’Estat 
ana de la resta dels Estats membres 

de la Unió Europea. El nou marc regulador del preu de l’electricitat ha provocat, 
per exemple, que al gener del 2017 el preu per MWh hagi estat un 117% més 

ruix del rebut de l’electricitat correspon al 
cost de les xarxes i altres costos del sistema. Entre aquests altres costos 
trobem la cogeneració i residus i l’anualitat del dèficit tarifari. El model actual no 

ic ja que gran part del cost de 
l’electricitat no es basa en el consum. Els interessos econòmics de les 
elèctriques han passat fins ara per davant de l’interès general amb la 
connivència de l’Estat, explicant en gran part l’increment del rebut que paguen 

La manca de competència real del model energètic espanyol es tradueix en 
una política tarifària erràtica que acaba penalitzant els actors més febles de la 
cadena, consumidors domèstics i petites empreses. En aquest sentit, segons el 

Progress towards completing the 
” el mercat energètic espanyol és dels pitjors valorats per 

Entenem que és necessària una transició de l’actual mercat energètic 
oligopolístic cap a un model de competència real amb igualtat de condicions. 
Això permetria proporcionar energia de forma sostenible, assequible i fiable a 

iutadania sense afectar la competitivitat de la indústria catalana i 
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protegir la població més vulnerable. El nou model també reduiria l’excessiva 
dependència energètica i les ineficiències econòmiques que genera.
També cal tenir present que una aposta deci
permetria un important abaratiment del cost de la producció elèctrica en 
comparació a altres mètodes molt més costosos i contaminants. L’actual model 
beneficia sempre l’energia més ineficient i contaminant, ja que dóna 
preeminència a l’energia més cara. Ara per ara, les limitacions normatives a 
l’autoconsum energètic dificulten que els usuaris domèstics puguin obtenir un 
cost més baix per l’energia que produeixen ells mateixos. En contraposició a 
les polítiques de l’Estat el
renovables a les llars i les empreses. Cal tenir present que a mode d’incentiu el 
Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, aprovat pel RD legislatiu 2/2004, recull 
la possibilitat que els ajuntaments apl
tributàries pel fet de comptar amb sistemes d’autogeneració d’energia. La 
sobirania energètica a l’àmbit municipal suposa tenir municipis amb capacitat 
de decisió sobre l’energia que necessiten, respectuosos amb l
sostenibles energèticament.
La ciutadania, i sobretot aquells col·lectius amb major vulnerabilitat, és qui 
pateix en major mesura aquesta situació. No només ha de suportar l’augment 
tarifari, sinó que a més pateix les implicacions sobre la salut 
sistema basat en la generació a partir de combustibles fòssils. La implantació 
del bo social no ha estat suficient per atendre les necessitats de les famílies 
amb majors dificultats econòmiques. Les mesures per mitigar l’impacte de la 
pobresa energètica han comportat un esforç per part de les administracions 
locals que han intentat donar resposta a través d’ajuts per al pagament dels 
rebuts.  
Els operadors energètics estan obligats a garantir els drets de les persones 
més vulnerables segons el que estableix la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de 
mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la 
pobresa energètica. Les operadores han d’informar necessàriament 
l’Ajuntament abans d’efectuar un tall de subministrament pe
principi de precaució. En aquells casos en què no se segueix aquest 
procediment, els ajuntaments poden iniciar un procés sancionador contra les 
empreses subministradores que fan talls de llum indeguts i que incompleixin el 
protocol de garantia de subministrament a persones o famílies vulnerables, tal 
com ja està fent l’Ajuntament de Sabadell.
 
Per tots aquests motius, 
 
Primer. Instar a l’Estat espanyol a reestructurar l’actual model i establir un 
mercat energètic, amb control públic, lliure d’oligopolis i amb un sistema de 
preus de les energies just, equitatiu, competitiu, sostenible ambientalment i 
transparent.  
Segon. Donar suport al canvi de model energètic en el marc del procés 
constituent de la nova República Catalana apostant per un model 100% 
renovable en base a energia distribuïda i que la ciutadania sigui, més enllà de 
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protegir la població més vulnerable. El nou model també reduiria l’excessiva 
dependència energètica i les ineficiències econòmiques que genera.
També cal tenir present que una aposta decidida per les energies renovables 
permetria un important abaratiment del cost de la producció elèctrica en 
comparació a altres mètodes molt més costosos i contaminants. L’actual model 
beneficia sempre l’energia més ineficient i contaminant, ja que dóna 

minència a l’energia més cara. Ara per ara, les limitacions normatives a 
l’autoconsum energètic dificulten que els usuaris domèstics puguin obtenir un 
cost més baix per l’energia que produeixen ells mateixos. En contraposició a 
les polítiques de l’Estat el món local té mecanismes per incentivar les energies 
renovables a les llars i les empreses. Cal tenir present que a mode d’incentiu el 
Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, aprovat pel RD legislatiu 2/2004, recull 
la possibilitat que els ajuntaments apliquin bonificacions sobre diverses figures 
tributàries pel fet de comptar amb sistemes d’autogeneració d’energia. La 
sobirania energètica a l’àmbit municipal suposa tenir municipis amb capacitat 
de decisió sobre l’energia que necessiten, respectuosos amb l
sostenibles energèticament. 
La ciutadania, i sobretot aquells col·lectius amb major vulnerabilitat, és qui 
pateix en major mesura aquesta situació. No només ha de suportar l’augment 
tarifari, sinó que a més pateix les implicacions sobre la salut provocades per un 
sistema basat en la generació a partir de combustibles fòssils. La implantació 
del bo social no ha estat suficient per atendre les necessitats de les famílies 
amb majors dificultats econòmiques. Les mesures per mitigar l’impacte de la 

resa energètica han comportat un esforç per part de les administracions 
locals que han intentat donar resposta a través d’ajuts per al pagament dels 

Els operadors energètics estan obligats a garantir els drets de les persones 
s el que estableix la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de 

mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la 
pobresa energètica. Les operadores han d’informar necessàriament 
l’Ajuntament abans d’efectuar un tall de subministrament per fer prevaldre el 
principi de precaució. En aquells casos en què no se segueix aquest 
procediment, els ajuntaments poden iniciar un procés sancionador contra les 
empreses subministradores que fan talls de llum indeguts i que incompleixin el 

rantia de subministrament a persones o famílies vulnerables, tal 
com ja està fent l’Ajuntament de Sabadell. 

Per tots aquests motius, el Ple municipal ACORDA: 

Instar a l’Estat espanyol a reestructurar l’actual model i establir un 
mercat energètic, amb control públic, lliure d’oligopolis i amb un sistema de 
preus de les energies just, equitatiu, competitiu, sostenible ambientalment i 

port al canvi de model energètic en el marc del procés 
constituent de la nova República Catalana apostant per un model 100% 
renovable en base a energia distribuïda i que la ciutadania sigui, més enllà de 

protegir la població més vulnerable. El nou model també reduiria l’excessiva 
dependència energètica i les ineficiències econòmiques que genera. 

dida per les energies renovables 
permetria un important abaratiment del cost de la producció elèctrica en 
comparació a altres mètodes molt més costosos i contaminants. L’actual model 
beneficia sempre l’energia més ineficient i contaminant, ja que dóna 

minència a l’energia més cara. Ara per ara, les limitacions normatives a 
l’autoconsum energètic dificulten que els usuaris domèstics puguin obtenir un 
cost més baix per l’energia que produeixen ells mateixos. En contraposició a 

món local té mecanismes per incentivar les energies 
renovables a les llars i les empreses. Cal tenir present que a mode d’incentiu el 
Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, aprovat pel RD legislatiu 2/2004, recull 

iquin bonificacions sobre diverses figures 
tributàries pel fet de comptar amb sistemes d’autogeneració d’energia. La 
sobirania energètica a l’àmbit municipal suposa tenir municipis amb capacitat 
de decisió sobre l’energia que necessiten, respectuosos amb l’entorn i 

La ciutadania, i sobretot aquells col·lectius amb major vulnerabilitat, és qui 
pateix en major mesura aquesta situació. No només ha de suportar l’augment 

provocades per un 
sistema basat en la generació a partir de combustibles fòssils. La implantació 
del bo social no ha estat suficient per atendre les necessitats de les famílies 
amb majors dificultats econòmiques. Les mesures per mitigar l’impacte de la 

resa energètica han comportat un esforç per part de les administracions 
locals que han intentat donar resposta a través d’ajuts per al pagament dels 

Els operadors energètics estan obligats a garantir els drets de les persones 
s el que estableix la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de 

mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la 
pobresa energètica. Les operadores han d’informar necessàriament 

r fer prevaldre el 
principi de precaució. En aquells casos en què no se segueix aquest 
procediment, els ajuntaments poden iniciar un procés sancionador contra les 
empreses subministradores que fan talls de llum indeguts i que incompleixin el 

rantia de subministrament a persones o famílies vulnerables, tal 

Instar a l’Estat espanyol a reestructurar l’actual model i establir un 
mercat energètic, amb control públic, lliure d’oligopolis i amb un sistema de 
preus de les energies just, equitatiu, competitiu, sostenible ambientalment i 

port al canvi de model energètic en el marc del procés 
constituent de la nova República Catalana apostant per un model 100% 
renovable en base a energia distribuïda i que la ciutadania sigui, més enllà de 
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consumidora, també productora i distribuïdora, sempr
econòmicament sostenible.
Tercer. Promoure als propers contractes de subministrament municipal que 
tinguin com a objecte 
econòmicament sostenible. 
Quart. Crear un Pla Energètic a nivell municip
d’estalvi energètic, de foment de les energies renovables i d’impuls del vehicle 
elèctric i fomentar la creació d'agències locals i/o comarcals d'energia per a 
ajudar a fer la transició energètica als propis ens locals i a la ciut
Cinquè. Promoure la instal·lació de sistemes d’autoconsum energètic basat en 
energies renovables aplicant bonificacions d’una part de la quota de l’IBI, IAE o 
ICIO  en favor d’aquells ciutadans o empreses que disposin de sistemes 
d’aprofitament d’energies renovables, així com també bonificar l’impost de 
circulació per als vehicles elèctrics i híbrids.
Sisè. Posar a disposició de la ciutadania un punt d’informació sobre el bo social 
i sobre els ajuts existents per fer front a la pobresa energètica.
Setè. Iniciar un procés sancionador contra les empreses de subministraments 
que incompleixin el protocol de garantia de subministrament a persones o 
famílies vulnerables i per talls de llum indeguts com ja ha començat a fer 
l’Ajuntament de Sabadell.
Vuitè. Comunicar aquest acord als grups parlamentaris al Parlament de 
Catalunya i a les entitats municipalistes.
 
 
 
14.- Moció per aconseguir el desplegament de la fibra òptica.
 
El Regidor  Guillem Cusí, del grup municipal ERC
Moció. 
 
Intervé el Sr. Claudio Grande, del grup municipal APL, dient que voten a favor
perquè creuen que és molt necessari.
 
El Sr. Francesc Guisset indica el vot favorable del govern municipal.
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat  s’aprova:
 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que l’accés a les xarxes de telecomunicacions d’alta capacitat són molt 
necessàries per a àmbits tant diversos com l’educatiu, l’empresarial o l’oci.
Atès que les companyies de telecomunicacions tenen plans de desplegament 
que venen determinats exclusivament pel retorn econòmic de la inversió feta i 
que sovint els entorns rurals queden exclosos d’aquests desplegaments de 
fibra òptica. 
Atesa la necessitat que té el nostre municipi que es faci un desplegament de 
fibra òptica i es doni servei a
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ambé productora i distribuïdora, sempre que sigui 
econòmicament sostenible.  

Promoure als propers contractes de subministrament municipal que 
 proveir-se d’energia renovable, sempre que sigui 

econòmicament sostenible.  
Crear un Pla Energètic a nivell municipal que contempli elements 

d’estalvi energètic, de foment de les energies renovables i d’impuls del vehicle 
elèctric i fomentar la creació d'agències locals i/o comarcals d'energia per a 
ajudar a fer la transició energètica als propis ens locals i a la ciutadania.

Promoure la instal·lació de sistemes d’autoconsum energètic basat en 
energies renovables aplicant bonificacions d’una part de la quota de l’IBI, IAE o 
ICIO  en favor d’aquells ciutadans o empreses que disposin de sistemes 

nergies renovables, així com també bonificar l’impost de 
circulació per als vehicles elèctrics i híbrids. 

Posar a disposició de la ciutadania un punt d’informació sobre el bo social 
i sobre els ajuts existents per fer front a la pobresa energètica. 

Iniciar un procés sancionador contra les empreses de subministraments 
que incompleixin el protocol de garantia de subministrament a persones o 
famílies vulnerables i per talls de llum indeguts com ja ha començat a fer 
l’Ajuntament de Sabadell. 

Comunicar aquest acord als grups parlamentaris al Parlament de 
a les entitats municipalistes. 

Moció per aconseguir el desplegament de la fibra òptica.

El Regidor  Guillem Cusí, del grup municipal ERC-AM, llegeix el text de la 

Intervé el Sr. Claudio Grande, del grup municipal APL, dient que voten a favor
perquè creuen que és molt necessari. 

. Francesc Guisset indica el vot favorable del govern municipal.

Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat  s’aprova: 

DE MOTIUS 
Atès que l’accés a les xarxes de telecomunicacions d’alta capacitat són molt 
necessàries per a àmbits tant diversos com l’educatiu, l’empresarial o l’oci.
Atès que les companyies de telecomunicacions tenen plans de desplegament 

nats exclusivament pel retorn econòmic de la inversió feta i 
que sovint els entorns rurals queden exclosos d’aquests desplegaments de 

Atesa la necessitat que té el nostre municipi que es faci un desplegament de 
fibra òptica i es doni servei a institucions, empreses i als veïns i veïnes.

e que sigui 

Promoure als propers contractes de subministrament municipal que 
se d’energia renovable, sempre que sigui 

al que contempli elements 
d’estalvi energètic, de foment de les energies renovables i d’impuls del vehicle 
elèctric i fomentar la creació d'agències locals i/o comarcals d'energia per a 

adania. 
Promoure la instal·lació de sistemes d’autoconsum energètic basat en 

energies renovables aplicant bonificacions d’una part de la quota de l’IBI, IAE o 
ICIO  en favor d’aquells ciutadans o empreses que disposin de sistemes 

nergies renovables, així com també bonificar l’impost de 

Posar a disposició de la ciutadania un punt d’informació sobre el bo social 

Iniciar un procés sancionador contra les empreses de subministraments 
que incompleixin el protocol de garantia de subministrament a persones o 
famílies vulnerables i per talls de llum indeguts com ja ha començat a fer 

Comunicar aquest acord als grups parlamentaris al Parlament de 

Moció per aconseguir el desplegament de la fibra òptica. 

AM, llegeix el text de la 

Intervé el Sr. Claudio Grande, del grup municipal APL, dient que voten a favor 

. Francesc Guisset indica el vot favorable del govern municipal. 

Atès que l’accés a les xarxes de telecomunicacions d’alta capacitat són molt 
necessàries per a àmbits tant diversos com l’educatiu, l’empresarial o l’oci. 
Atès que les companyies de telecomunicacions tenen plans de desplegament 

nats exclusivament pel retorn econòmic de la inversió feta i 
que sovint els entorns rurals queden exclosos d’aquests desplegaments de 

Atesa la necessitat que té el nostre municipi que es faci un desplegament de 
institucions, empreses i als veïns i veïnes. 
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Atesa l’existència del Consorci local Localret, que entre els seus objectius està 
el “desplegament de les xarxes de telecomunicacions i l’equilibri territorial 
d’aquest desplegament” i l’assessorament als munic
telecomunicacions. 
Atès el contracte de telecomunicacions fet per la Generalitat on es deixa la 
porta oberta que els Ajuntaments puguem aprofitar
per l’operador adjudicatari amb unes condicions estipulades.
 
Per tots aquests motius, 
 
Primer. Instar les principals companyies de telecomunicacions a presentar els 
seus plans de desplegament al municipi i negociar amb elles accelerar
tal de tenir servei de Fibra Òptica abans d’un 
Segon. Que el govern municipal estableixi les sinergies necessàries amb el 
Consell Comarcal, la Diputació, el Consorci Localret i la Generalitat de 
Catalunya per fer més atractiu el desplegament de Fibra Òptica al nostre 
municipi. 
Tercer.  Que el govern municipal valori la possibilitat d’altres formes de 
desplegament de Fibra Òptica al municipi, contactant amb operadors locals i 
estudiant les diferents implicacions que pot tenir el consistori en aquest 
desplegament. 
Quart. Instar a la Generalitat de Ca
xarxa de fibra òptica en tot el territori català, així mateix com potenciar aquest 
desplegament gracies als contractes de servei que te aquesta amb diferents 
operadors de telecomunicacions.
Cinquè. Comunicar aquest
Consorci Localret. 
 
 
15.- Moció  per a l’adopció a l’Ajuntament del salari mínim de mil euros.
 
El Regidor  Guillem Cusí, del grup municipal ERC
Moció. 
 
Fa ús de la paraula el Sr. Claudio Grande, del grup municipal APL, 
que  voten a  favor. 
 
Intervé el Sr. Francesc Guisset expressant el vot a favor del govern
afegeix que en l’acord 1r, 
2n s’entén que la fixació del salari mínim quant a
fixació del SMI són de competència estatal
l’Ajuntament  ho incentivarà sense interferir
competències són les que són
 
El Sr. Cusí aclareix que el punt 2n demana
compromís abans que acabi el mandat ,
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Atesa l’existència del Consorci local Localret, que entre els seus objectius està 
el “desplegament de les xarxes de telecomunicacions i l’equilibri territorial 
d’aquest desplegament” i l’assessorament als municipis en l’àmbit de les 

Atès el contracte de telecomunicacions fet per la Generalitat on es deixa la 
porta oberta que els Ajuntaments puguem aprofitar-nos del desplegament fet 
per l’operador adjudicatari amb unes condicions estipulades. 

Per tots aquests motius, el Ple municipal  ACORDA: 

Instar les principals companyies de telecomunicacions a presentar els 
seus plans de desplegament al municipi i negociar amb elles accelerar
tal de tenir servei de Fibra Òptica abans d’un any. 

Que el govern municipal estableixi les sinergies necessàries amb el 
Consell Comarcal, la Diputació, el Consorci Localret i la Generalitat de 
Catalunya per fer més atractiu el desplegament de Fibra Òptica al nostre 

rn municipal valori la possibilitat d’altres formes de 
desplegament de Fibra Òptica al municipi, contactant amb operadors locals i 
estudiant les diferents implicacions que pot tenir el consistori en aquest 

Instar a la Generalitat de Catalunya a potenciar el desplegament de la 
xarxa de fibra òptica en tot el territori català, així mateix com potenciar aquest 
desplegament gracies als contractes de servei que te aquesta amb diferents 
operadors de telecomunicacions. 

Comunicar aquest acord al Consell Comarcal, la Diputació i el 

Moció  per a l’adopció a l’Ajuntament del salari mínim de mil euros.

El Regidor  Guillem Cusí, del grup municipal ERC-AM, llegeix el text de la 

Fa ús de la paraula el Sr. Claudio Grande, del grup municipal APL, 

. Francesc Guisset expressant el vot a favor del govern
en l’acord 1r, l’Ajuntament ja hi avança cap aquest objectiu 

la fixació del salari mínim quant a les mesures normatives
són de competència estatal el consell de Ministres a Madrid

ho incentivarà sense interferir cap aquest objectiu, però que les 
s són les que són. 

. Cusí aclareix que el punt 2n demana, ja que el punt 1r agafa el 
compromís abans que acabi el mandat , que tota obra 

Atesa l’existència del Consorci local Localret, que entre els seus objectius està 
el “desplegament de les xarxes de telecomunicacions i l’equilibri territorial 

ipis en l’àmbit de les 

Atès el contracte de telecomunicacions fet per la Generalitat on es deixa la 
nos del desplegament fet 

Instar les principals companyies de telecomunicacions a presentar els 
seus plans de desplegament al municipi i negociar amb elles accelerar-lo per 

Que el govern municipal estableixi les sinergies necessàries amb el 
Consell Comarcal, la Diputació, el Consorci Localret i la Generalitat de 
Catalunya per fer més atractiu el desplegament de Fibra Òptica al nostre 

rn municipal valori la possibilitat d’altres formes de 
desplegament de Fibra Òptica al municipi, contactant amb operadors locals i 
estudiant les diferents implicacions que pot tenir el consistori en aquest 

talunya a potenciar el desplegament de la 
xarxa de fibra òptica en tot el territori català, així mateix com potenciar aquest 
desplegament gracies als contractes de servei que te aquesta amb diferents 

acord al Consell Comarcal, la Diputació i el 

Moció  per a l’adopció a l’Ajuntament del salari mínim de mil euros. 

AM, llegeix el text de la 

Fa ús de la paraula el Sr. Claudio Grande, del grup municipal APL, manifestant 

. Francesc Guisset expressant el vot a favor del govern municipal, 
cap aquest objectiu , i en el 
les mesures normatives, la 

el consell de Ministres a Madrid, i 
cap aquest objectiu, però que les 

, ja que el punt 1r agafa el 
 que adjudiqui 
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l’Ajuntament en concursos públic, 
treballadores gaudeixin de nòmina neta
 
L’Alcalde conclou que com diu l’acord, informaran i treballaran en la línia de 
poder-ho fer, després cal saber si legalment es pot fer.
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat  s’aprova:
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La Plataforma ANEM A MIL és una iniciativa ciutadana que té com a objectiu 
aconseguir un salari digne per a totes les persones que treballen al nostre país. 
Denuncia que l’actual Salari Mínim Interprofessional (SMI), fixat pel govern 
espanyol en 655€, és insuficient per cobrir les despeses mínimes a les quals ha 
de fer front una persona per poder viure a les ciutats catalanes. 
Aquest SMI de 655€ és considerat injust per les institucions europees, que 
recomanen augmentar-lo en més d’un terç, per tal de gar
decorós als treballadors i treballadores, i les seves famílies, tal i com exigeix 
l’article 4.1 de la Carta Social Europea que recomana un salari mínim 
equivalent al 60% del salari mitjà del territori. A Catalunya, el salari mig al 
va ser de 2.136,5 euros, segons dades del INE difoses a mitjans de març. Això 
permetria a Catalunya tenir un salari mínim de 1.098,77 euros per 14 pagues 
d’acord amb la recomanació europea. 
És alarmant la precarietat laboral actual: Una de cada cinc 
es troba en situació de risc de pobresa (més de 637.000 catalanes i catalans, 
segons les darreres estimacions oficials). El treball remunerat, sigui quin sigui, 
ha de permetre viure amb dignitat.
Cal reduir les desigualtats salarials. El
remunerades són gairebé un 400% més elevats que el de les ocupacions no 
qualificades. Necessitem un món laboral més just, per aconseguir una societat 
més justa. 
Per tot això, ANEM A MIL proposa que el salari mínim real a Ca
MIL EUROS mensuals a 14 pagues.
Un SM a mil euros de les persones treballadores amb un salari per sota 
d’aquest llindar, reduint així la pobresa i la desigualtat.
Cal treballar en la generació d’incentius per la formació i en la millora de
productivitat dels treballadors i treballadores. Amb un SM més alt augmentarà 
la capacitat de consum i l’activitat econòmica. Així, s’assolirà una distribució de 
la renda més justa i una societat més cohesionada. 
Un SM a mil euros comportarà un increm
de rendes del treball i de cotitzacions al sistema de seguretat social que han de 
servir per a incentivar l’ocupació i el seu manteniment via bonificacions a la 
contractació per a microempreses i pimes.
Amb el SM a mil euros s’impulsarà un canvi de model laboral i productiu al 
nostre país sobre la base de salaris dignes per a tothom. Un impuls que cal 
iniciar ja des de l’acció dels governs municipals de les ciutats en l’àmbit públic, i 
també en les negociacions col·lec
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l’Ajuntament en concursos públic,  hauria de tenir aquest compromís 
de nòmina neta de 1000 €. 

L’Alcalde conclou que com diu l’acord, informaran i treballaran en la línia de 
ho fer, després cal saber si legalment es pot fer. 

Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat  s’aprova: 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
La Plataforma ANEM A MIL és una iniciativa ciutadana que té com a objectiu 
aconseguir un salari digne per a totes les persones que treballen al nostre país. 
Denuncia que l’actual Salari Mínim Interprofessional (SMI), fixat pel govern 

insuficient per cobrir les despeses mínimes a les quals ha 
de fer front una persona per poder viure a les ciutats catalanes.  

€ és considerat injust per les institucions europees, que 
lo en més d’un terç, per tal de garantir un nivell de vida 

decorós als treballadors i treballadores, i les seves famílies, tal i com exigeix 
l’article 4.1 de la Carta Social Europea que recomana un salari mínim 
equivalent al 60% del salari mitjà del territori. A Catalunya, el salari mig al 
va ser de 2.136,5 euros, segons dades del INE difoses a mitjans de març. Això 
permetria a Catalunya tenir un salari mínim de 1.098,77 euros per 14 pagues 
d’acord amb la recomanació europea.  
És alarmant la precarietat laboral actual: Una de cada cinc persones amb feina 
es troba en situació de risc de pobresa (més de 637.000 catalanes i catalans, 
segons les darreres estimacions oficials). El treball remunerat, sigui quin sigui, 
ha de permetre viure amb dignitat. 
Cal reduir les desigualtats salarials. Els sous de les ocupacions més ben 
remunerades són gairebé un 400% més elevats que el de les ocupacions no 
qualificades. Necessitem un món laboral més just, per aconseguir una societat 

Per tot això, ANEM A MIL proposa que el salari mínim real a Catalunya sigui de 
MIL EUROS mensuals a 14 pagues. 
Un SM a mil euros de les persones treballadores amb un salari per sota 
d’aquest llindar, reduint així la pobresa i la desigualtat. 
Cal treballar en la generació d’incentius per la formació i en la millora de
productivitat dels treballadors i treballadores. Amb un SM més alt augmentarà 
la capacitat de consum i l’activitat econòmica. Així, s’assolirà una distribució de 
la renda més justa i una societat més cohesionada.  
Un SM a mil euros comportarà un increment dels ingressos públics en concepte 
de rendes del treball i de cotitzacions al sistema de seguretat social que han de 
servir per a incentivar l’ocupació i el seu manteniment via bonificacions a la 
contractació per a microempreses i pimes. 

l euros s’impulsarà un canvi de model laboral i productiu al 
nostre país sobre la base de salaris dignes per a tothom. Un impuls que cal 
iniciar ja des de l’acció dels governs municipals de les ciutats en l’àmbit públic, i 
també en les negociacions col·lectives en l’àmbit privat. Un impuls que ha de 

hauria de tenir aquest compromís que els 

L’Alcalde conclou que com diu l’acord, informaran i treballaran en la línia de 

La Plataforma ANEM A MIL és una iniciativa ciutadana que té com a objectiu 
aconseguir un salari digne per a totes les persones que treballen al nostre país.  
Denuncia que l’actual Salari Mínim Interprofessional (SMI), fixat pel govern 

insuficient per cobrir les despeses mínimes a les quals ha 
 

€ és considerat injust per les institucions europees, que 
antir un nivell de vida 

decorós als treballadors i treballadores, i les seves famílies, tal i com exigeix 
l’article 4.1 de la Carta Social Europea que recomana un salari mínim 
equivalent al 60% del salari mitjà del territori. A Catalunya, el salari mig al 2015 
va ser de 2.136,5 euros, segons dades del INE difoses a mitjans de març. Això 
permetria a Catalunya tenir un salari mínim de 1.098,77 euros per 14 pagues 

persones amb feina 
es troba en situació de risc de pobresa (més de 637.000 catalanes i catalans, 
segons les darreres estimacions oficials). El treball remunerat, sigui quin sigui, 

s sous de les ocupacions més ben 
remunerades són gairebé un 400% més elevats que el de les ocupacions no 
qualificades. Necessitem un món laboral més just, per aconseguir una societat 

talunya sigui de 

Un SM a mil euros de les persones treballadores amb un salari per sota 

Cal treballar en la generació d’incentius per la formació i en la millora de la 
productivitat dels treballadors i treballadores. Amb un SM més alt augmentarà 
la capacitat de consum i l’activitat econòmica. Així, s’assolirà una distribució de 

ent dels ingressos públics en concepte 
de rendes del treball i de cotitzacions al sistema de seguretat social que han de 
servir per a incentivar l’ocupació i el seu manteniment via bonificacions a la 

l euros s’impulsarà un canvi de model laboral i productiu al 
nostre país sobre la base de salaris dignes per a tothom. Un impuls que cal 
iniciar ja des de l’acció dels governs municipals de les ciutats en l’àmbit públic, i 

tives en l’àmbit privat. Un impuls que ha de 
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fer-se present en el procés de futur que viu el nostre país, entre tots els agents 
socials, econòmics i polítics.
 
Per tots aquests motius, 
 
Primer. Avançar cap a l’objectiu d’assegurar 
servei de l’Ajuntament no siguin inferior als 1.000 euros mensuals durant 
aquest mandat. 
Segon. L’Ajuntament informarà de les mesures adoptades per fer possibles 
aquests objectius, i treballarà amb les empreses del municipi 
que es presentin a licitacions públiques per tal de millorar les condicions 
salarials dels treballadors i treballadores amb sous més baixos per tendir al 
mínim de 1.000 euros. En aquest sentit, estudiar i si s’escau adoptar les 
mesures normatives que incentivin les empreses subcontractades o receptores 
de recursos municipals a adoptar el SM de 1.000
contractat, sempre que sigui compatible amb altres mesures socials.
Tercer. Fer arribar aquest acord a l’associació Anem a
parlamentaris del Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis 
i Comarques, a la Federació de Municipis de Catalunya.
 
 
 
16.- Moció per a la millora de les estacions i el servei de 
demarcació de Girona i en
 
El Regidor  Guillem Cusí, del grup municipal ERC
Moció. 
 
El Sr. Claudio Grande, del grup municipal APL, manifesta el vot a favor.
 
L’Alcalde expressa el vot favorable del govern municipal.
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat  s’aprova:
 
La vertebració d'una línia ferroviària eficaç assegura l'equilibri territorial, ja que 
possibilita i dóna accés a més oportunitats en el terreny laboral, formatiu i social 
de les persones. A més, la
directa a les possibilitats de comunicació d'aquelles persones que no disposen 
de vehicle propi, sent una vulneració dels seus drets fonamentals.
Al mateix temps, una oferta precaritzada
ferroviari obliga a fer una utilització compulsiva del vehicle privat, amb 
repercussions negatives per a la seguretat de les persones i el medi ambient.
La mala qualitat del servei que ofereix RENFE/ADIF a Catalunya 
gravíssimes molèsties a milers de ciutadans i ciutadanes en els seus 
desplaçaments i genera 
El dèficit d’inversions públiques acumulat durant els darrers anys sota governs 
espanyols de tot caire, ha contribuït a què 
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se present en el procés de futur que viu el nostre país, entre tots els agents 
socials, econòmics i polítics. 

Per tots aquests motius, el Ple municipal ACORDA: 

Avançar cap a l’objectiu d’assegurar que els salaris del personal al 
servei de l’Ajuntament no siguin inferior als 1.000 euros mensuals durant 

L’Ajuntament informarà de les mesures adoptades per fer possibles 
aquests objectius, i treballarà amb les empreses del municipi i les empreses 
que es presentin a licitacions públiques per tal de millorar les condicions 
salarials dels treballadors i treballadores amb sous més baixos per tendir al 
mínim de 1.000 euros. En aquest sentit, estudiar i si s’escau adoptar les 

tives que incentivin les empreses subcontractades o receptores 
de recursos municipals a adoptar el SM de 1.000€ entre el seu personal 
contractat, sempre que sigui compatible amb altres mesures socials.

Fer arribar aquest acord a l’associació Anem a Mil, a tots els grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis 
i Comarques, a la Federació de Municipis de Catalunya. 

Moció per a la millora de les estacions i el servei de 
demarcació de Girona i en especial a l’estació de Llançà. 

El Regidor  Guillem Cusí, del grup municipal ERC-AM, llegeix el text de la 

El Sr. Claudio Grande, del grup municipal APL, manifesta el vot a favor.

L’Alcalde expressa el vot favorable del govern municipal. 

Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat  s’aprova: 

La vertebració d'una línia ferroviària eficaç assegura l'equilibri territorial, ja que 
possibilita i dóna accés a més oportunitats en el terreny laboral, formatiu i social 
de les persones. A més, la manca d'aquest servei afecta d'una manera molt 
directa a les possibilitats de comunicació d'aquelles persones que no disposen 
de vehicle propi, sent una vulneració dels seus drets fonamentals.
Al mateix temps, una oferta precaritzada i insuficient de transport públic 
ferroviari obliga a fer una utilització compulsiva del vehicle privat, amb 
repercussions negatives per a la seguretat de les persones i el medi ambient.
La mala qualitat del servei que ofereix RENFE/ADIF a Catalunya 
gravíssimes molèsties a milers de ciutadans i ciutadanes en els seus 

 danys econòmics, socials i ambientals. 
El dèficit d’inversions públiques acumulat durant els darrers anys sota governs 
espanyols de tot caire, ha contribuït a què el transport públic a Catalunya 

se present en el procés de futur que viu el nostre país, entre tots els agents 

que els salaris del personal al 
servei de l’Ajuntament no siguin inferior als 1.000 euros mensuals durant 

L’Ajuntament informarà de les mesures adoptades per fer possibles 
i les empreses 

que es presentin a licitacions públiques per tal de millorar les condicions 
salarials dels treballadors i treballadores amb sous més baixos per tendir al 
mínim de 1.000 euros. En aquest sentit, estudiar i si s’escau adoptar les 

tives que incentivin les empreses subcontractades o receptores 
€ entre el seu personal 

contractat, sempre que sigui compatible amb altres mesures socials. 
Mil, a tots els grups 

parlamentaris del Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis 

Moció per a la millora de les estacions i el servei de RENFE a la 

AM, llegeix el text de la 

El Sr. Claudio Grande, del grup municipal APL, manifesta el vot a favor. 

La vertebració d'una línia ferroviària eficaç assegura l'equilibri territorial, ja que 
possibilita i dóna accés a més oportunitats en el terreny laboral, formatiu i social 

manca d'aquest servei afecta d'una manera molt 
directa a les possibilitats de comunicació d'aquelles persones que no disposen 
de vehicle propi, sent una vulneració dels seus drets fonamentals. 

i insuficient de transport públic 
ferroviari obliga a fer una utilització compulsiva del vehicle privat, amb 
repercussions negatives per a la seguretat de les persones i el medi ambient. 
La mala qualitat del servei que ofereix RENFE/ADIF a Catalunya causa 
gravíssimes molèsties a milers de ciutadans i ciutadanes en els seus 

El dèficit d’inversions públiques acumulat durant els darrers anys sota governs 
el transport públic a Catalunya sigui 
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especialment vulnerable. Els usuaris de la xarxa ferroviària són víctimes 
continuades d’un mal servei, patint freqüents incidències i retards pràcticament 
a diari. La mateixa RENFE, fins i tot, reconeix línies amb un 6
d’incompliment d’horaris, fet que pretén millorar canviant els horaris dels trens 
en comptes de millorar l’estat de les infraestructures i del material rodant. A 
Catalunya s’ha arribat a una situació esperpèntica en què els temps de trajecte 
són majors avui que dècades enrere. 
Aquesta falta d’inversió comporta una manca de seguretat i impedeix poder 
generalitzar una major freqüència de trànsit, limitant la possibilitat de poder 
acollir més ciutadans que utilitzin el transport públic. És cert que s’ha 
augmentat la freqüència en determinats trams, però la mesura no s’ha vist 
acompanyada amb les corresponents inversions en senyalització i control, per 
tant, s’ha precaritzat encara més la seguretat de la xarxa. Cal exigir de forma 
immediata la millora en els
mesura de precaució, la reducció de la velocitat dels combois, aplicada des de 
l’accident de l’Alvia a Santiago de Compostel·la, tot equiparant l’Alta Velocitat 
amb el sistema de Rodalies.
Malgrat els esforços del Govern català per tal d’intentar reconduir la situació i 
minimitzar les conseqüències dels incidents, el fet que sigui l’Estat qui pren les 
decisions, tingui la major part de les competències i decideixi les inversions, ha 
impedit l’aplicació efectiva de les mesures correctores proposades des de 
Catalunya. 
La política de planificació ferroviària espanyola s’ha centrat en invertir 
desmesuradament en línies d’AVE que pretenen potenciar la capitalitat de 
l’estat unint Madrid amb les capitals de provín
d’invertir per millorar les línies de regionals o rodalies. Així, mentre els AVE de 
la major part de l’Estat estan infrautilitzats, els regionals i rodalies catalans 
estan saturats i arriben amb retard. Afegir que més de tres any
seva inauguració, els AVE Girona
velocitat mitjana de 157 km/h, la mateixa que són capaços de desenvolupar els 
trens “Mitja Distància” en una via convencional. 
Els gironins i gironines pateixen diàriament 
nefasta gestió de Renfe per part del govern espanyol. 
línies Portbou-Girona-Barcelona (R11), Mataró
i Puigcerdà-Ripoll-Barcelona (R3), el tren social de la majoria de la ge
comarques gironines, i de part de les de Barcelona, es troba menysvalorat i 
menystingut. Fins i tot aquesta darrera línia ha vist amenaçada la seva 
existència com ho va ser la línia Lleida
Aquestes línies pateixen una falta d'i
en absolut amb l’augment del nombre de viatgers que hi ha hagut en els últims 
anys, ni amb el desenvolupament econòmic del territori. A part, la gran majoria 
de les 28 estacions de RENFE de la demarcació de Girona estan en pèssimes 
condicions. Estacions deshumanitzades sense personal d’ADIF o de RENFE 
que ofereixi atenció i informació als passatgers. Ni tan sols compten amb 
panells informatius on s’informi dels trens qu
màquines d’autovenda de bitllets, la il·luminació és insuficient i a vegades fins i 
tot inexistent i no hi ha lavabos públics. És cert que en algunes ocasions la 
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especialment vulnerable. Els usuaris de la xarxa ferroviària són víctimes 
continuades d’un mal servei, patint freqüents incidències i retards pràcticament 
a diari. La mateixa RENFE, fins i tot, reconeix línies amb un 6
d’incompliment d’horaris, fet que pretén millorar canviant els horaris dels trens 
en comptes de millorar l’estat de les infraestructures i del material rodant. A 
Catalunya s’ha arribat a una situació esperpèntica en què els temps de trajecte 

avui que dècades enrere.  
Aquesta falta d’inversió comporta una manca de seguretat i impedeix poder 
generalitzar una major freqüència de trànsit, limitant la possibilitat de poder 
acollir més ciutadans que utilitzin el transport públic. És cert que s’ha 

gmentat la freqüència en determinats trams, però la mesura no s’ha vist 
acompanyada amb les corresponents inversions en senyalització i control, per 
tant, s’ha precaritzat encara més la seguretat de la xarxa. Cal exigir de forma 
immediata la millora en els sistemes de control existents i no aplicar, com a 
mesura de precaució, la reducció de la velocitat dels combois, aplicada des de 
l’accident de l’Alvia a Santiago de Compostel·la, tot equiparant l’Alta Velocitat 
amb el sistema de Rodalies. 

rços del Govern català per tal d’intentar reconduir la situació i 
minimitzar les conseqüències dels incidents, el fet que sigui l’Estat qui pren les 
decisions, tingui la major part de les competències i decideixi les inversions, ha 

tiva de les mesures correctores proposades des de 

La política de planificació ferroviària espanyola s’ha centrat en invertir 
desmesuradament en línies d’AVE que pretenen potenciar la capitalitat de 
l’estat unint Madrid amb les capitals de província espanyoles, en comptes 
d’invertir per millorar les línies de regionals o rodalies. Així, mentre els AVE de 
la major part de l’Estat estan infrautilitzats, els regionals i rodalies catalans 
estan saturats i arriben amb retard. Afegir que més de tres anys després de la 
seva inauguració, els AVE Girona-Barcelona encara desenvolupen una 
velocitat mitjana de 157 km/h, la mateixa que són capaços de desenvolupar els 
trens “Mitja Distància” en una via convencional.  
Els gironins i gironines pateixen diàriament les conseqüències d'aquesta 
nefasta gestió de Renfe per part del govern espanyol. El tren convencional, les 

Barcelona (R11), Mataró-Blanes-Figueres-
Barcelona (R3), el tren social de la majoria de la ge

comarques gironines, i de part de les de Barcelona, es troba menysvalorat i 
menystingut. Fins i tot aquesta darrera línia ha vist amenaçada la seva 
existència com ho va ser la línia Lleida-la Pobla de Segur. 
Aquestes línies pateixen una falta d'inversions endèmica que no es correspon 
en absolut amb l’augment del nombre de viatgers que hi ha hagut en els últims 
anys, ni amb el desenvolupament econòmic del territori. A part, la gran majoria 

estacions de RENFE de la demarcació de Girona estan en pèssimes 
Estacions deshumanitzades sense personal d’ADIF o de RENFE 

que ofereixi atenció i informació als passatgers. Ni tan sols compten amb 
panells informatius on s’informi dels trens que hi han de tenir parada o 
màquines d’autovenda de bitllets, la il·luminació és insuficient i a vegades fins i 
tot inexistent i no hi ha lavabos públics. És cert que en algunes ocasions la 

especialment vulnerable. Els usuaris de la xarxa ferroviària són víctimes 
continuades d’un mal servei, patint freqüents incidències i retards pràcticament 
a diari. La mateixa RENFE, fins i tot, reconeix línies amb un 60% 
d’incompliment d’horaris, fet que pretén millorar canviant els horaris dels trens 
en comptes de millorar l’estat de les infraestructures i del material rodant. A 
Catalunya s’ha arribat a una situació esperpèntica en què els temps de trajecte 

Aquesta falta d’inversió comporta una manca de seguretat i impedeix poder 
generalitzar una major freqüència de trànsit, limitant la possibilitat de poder 
acollir més ciutadans que utilitzin el transport públic. És cert que s’ha 

gmentat la freqüència en determinats trams, però la mesura no s’ha vist 
acompanyada amb les corresponents inversions en senyalització i control, per 
tant, s’ha precaritzat encara més la seguretat de la xarxa. Cal exigir de forma 

sistemes de control existents i no aplicar, com a 
mesura de precaució, la reducció de la velocitat dels combois, aplicada des de 
l’accident de l’Alvia a Santiago de Compostel·la, tot equiparant l’Alta Velocitat 

rços del Govern català per tal d’intentar reconduir la situació i 
minimitzar les conseqüències dels incidents, el fet que sigui l’Estat qui pren les 
decisions, tingui la major part de les competències i decideixi les inversions, ha 

tiva de les mesures correctores proposades des de 

La política de planificació ferroviària espanyola s’ha centrat en invertir 
desmesuradament en línies d’AVE que pretenen potenciar la capitalitat de 

cia espanyoles, en comptes 
d’invertir per millorar les línies de regionals o rodalies. Així, mentre els AVE de 
la major part de l’Estat estan infrautilitzats, els regionals i rodalies catalans 

s després de la 
Barcelona encara desenvolupen una 

velocitat mitjana de 157 km/h, la mateixa que són capaços de desenvolupar els 

les conseqüències d'aquesta 
El tren convencional, les 

-Portbou (RG1) 
Barcelona (R3), el tren social de la majoria de la gent de les 

comarques gironines, i de part de les de Barcelona, es troba menysvalorat i 
menystingut. Fins i tot aquesta darrera línia ha vist amenaçada la seva 

nversions endèmica que no es correspon 
en absolut amb l’augment del nombre de viatgers que hi ha hagut en els últims 
anys, ni amb el desenvolupament econòmic del territori. A part, la gran majoria 

estacions de RENFE de la demarcació de Girona estan en pèssimes 
Estacions deshumanitzades sense personal d’ADIF o de RENFE 

que ofereixi atenció i informació als passatgers. Ni tan sols compten amb 
e hi han de tenir parada o 

màquines d’autovenda de bitllets, la il·luminació és insuficient i a vegades fins i 
tot inexistent i no hi ha lavabos públics. És cert que en algunes ocasions la 
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manca d’informació estàtica o d’il·luminació és deguda a actes vand
no és menys cert que ni RENFE ni ADIF han pres les mesures adequades per 
instal·lar sistemes antivandàlics per protegir la informació o els fanals 
adequadament. A aquestes mancances s’hi afegeix la degradació natural per la 
manca de manteniment
gironina. 
Aquesta manca d’inversió provoca que les estacions es trobin en pèssimes 
condicions, a moltes, les andanes no s’han adaptat al nou material rodant o a 
les seves composicions, dificultant a persone
baixar dels vagons amb una mínima seguretat. Aquest fet afecta especialment, 
entre altres, a les estacions de 
Fluvià, Sant Jordi Desvalls, Bordils
 
Per aquests motius, el Ple de l’Ajuntament de Llançà
 

1. Exigir a ADIF, i en conseqüència al Govern de l’Estat espanyol, que des 
del ministeri de Foment s’executin les mesures i la inversió necessària 
per portar a terme un 
ferroviàries R11, RG1 I R3, per tal de millorar la freqüència de pas, el 
servei, la seguretat i la reducció del temps emprat en els trajectes.
 

2. Instar el Govern de l’Estat
a les instal·lacions fixes, andanes
d’ADIF, de la demarcació de Girona per assegurar que totes les 
estacions disposin d’un accés adequat als trens per a les persones amb 
mobilitat reduïda, una bona il·luminació i senyalització a totes les 
estacions, un accés s
elevats, que s'anunciï per megafonia a més dels panells informatius els 
trens que hi han de tenir parada o pas i que disposin de lavabos públics 
adaptats. 
 

3. Instar el Govern de l’Estat
a les instal·lacions de RENFE i d’ADIF, de l’estació de Llançà per 
assegurar un bon accés adequat als trens per a les persones amb 
mobilitat reduïda, una bona il·luminació i senyalització, un accés segur a 
les andanes a través de 
megafonia a més dels panells informatius els trens que hi han de tenir 
parada o pas i que disposin de lavabos públics adaptats. Tanmateix, 
dotin de personal les instal·lacions existents per tal d’oferir un serv
als usuaris.  
 

4. Traslladar aquest acord al Govern de l’Estat espanyol, al president de 
RENFE i al president d’ADIF, al Govern de la Generalitat de Catalunya i 
a la Diputació de Girona. 

 
 
17.- Assumptes urgents
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manca d’informació estàtica o d’il·luminació és deguda a actes vand
no és menys cert que ni RENFE ni ADIF han pres les mesures adequades per 
instal·lar sistemes antivandàlics per protegir la informació o els fanals 
adequadament. A aquestes mancances s’hi afegeix la degradació natural per la 
manca de manteniment continuat de forma generalitzada a tota la xarxa 

Aquesta manca d’inversió provoca que les estacions es trobin en pèssimes 
condicions, a moltes, les andanes no s’han adaptat al nou material rodant o a 
les seves composicions, dificultant a persones amb mobilitat reduïda pujar i 
baixar dels vagons amb una mínima seguretat. Aquest fet afecta especialment, 
entre altres, a les estacions de Portbou, Llançà, Vilamalla, Sant Miquel de 
Fluvià, Sant Jordi Desvalls, Bordils-Juià i Celrà. 

l Ple de l’Ajuntament de Llançà ACORDA: 

Exigir a ADIF, i en conseqüència al Govern de l’Estat espanyol, que des 
del ministeri de Foment s’executin les mesures i la inversió necessària 
per portar a terme un pla urgent de millora i mantenint de les línies
ferroviàries R11, RG1 I R3, per tal de millorar la freqüència de pas, el 
servei, la seguretat i la reducció del temps emprat en els trajectes.

Govern de l’Estat espanyol a realitzar les inversions necessàries 
a les instal·lacions fixes, andanes i estacions, tant de RENFE com 
d’ADIF, de la demarcació de Girona per assegurar que totes les 
estacions disposin d’un accés adequat als trens per a les persones amb 
mobilitat reduïda, una bona il·luminació i senyalització a totes les 
estacions, un accés segur a les andanes a través de passos soterrats o 
elevats, que s'anunciï per megafonia a més dels panells informatius els 
trens que hi han de tenir parada o pas i que disposin de lavabos públics 

Govern de l’Estat espanyol a realitzar les inversions necessàries 
a les instal·lacions de RENFE i d’ADIF, de l’estació de Llançà per 
assegurar un bon accés adequat als trens per a les persones amb 
mobilitat reduïda, una bona il·luminació i senyalització, un accés segur a 
les andanes a través de passos soterrats o elevats, que s'anunciï per 
megafonia a més dels panells informatius els trens que hi han de tenir 
parada o pas i que disposin de lavabos públics adaptats. Tanmateix, 
dotin de personal les instal·lacions existents per tal d’oferir un serv

Traslladar aquest acord al Govern de l’Estat espanyol, al president de 
RENFE i al president d’ADIF, al Govern de la Generalitat de Catalunya i 
a la Diputació de Girona.  

Assumptes urgents 

manca d’informació estàtica o d’il·luminació és deguda a actes vandàlics, però 
no és menys cert que ni RENFE ni ADIF han pres les mesures adequades per 
instal·lar sistemes antivandàlics per protegir la informació o els fanals 
adequadament. A aquestes mancances s’hi afegeix la degradació natural per la 

continuat de forma generalitzada a tota la xarxa 

Aquesta manca d’inversió provoca que les estacions es trobin en pèssimes 
condicions, a moltes, les andanes no s’han adaptat al nou material rodant o a 

s amb mobilitat reduïda pujar i 
baixar dels vagons amb una mínima seguretat. Aquest fet afecta especialment, 

Portbou, Llançà, Vilamalla, Sant Miquel de 

 

Exigir a ADIF, i en conseqüència al Govern de l’Estat espanyol, que des 
del ministeri de Foment s’executin les mesures i la inversió necessària 

pla urgent de millora i mantenint de les línies 
ferroviàries R11, RG1 I R3, per tal de millorar la freqüència de pas, el 
servei, la seguretat i la reducció del temps emprat en els trajectes. 

espanyol a realitzar les inversions necessàries 
i estacions, tant de RENFE com 

d’ADIF, de la demarcació de Girona per assegurar que totes les 
estacions disposin d’un accés adequat als trens per a les persones amb 
mobilitat reduïda, una bona il·luminació i senyalització a totes les 

egur a les andanes a través de passos soterrats o 
elevats, que s'anunciï per megafonia a més dels panells informatius els 
trens que hi han de tenir parada o pas i que disposin de lavabos públics 

es inversions necessàries 
a les instal·lacions de RENFE i d’ADIF, de l’estació de Llançà per 
assegurar un bon accés adequat als trens per a les persones amb 
mobilitat reduïda, una bona il·luminació i senyalització, un accés segur a 

passos soterrats o elevats, que s'anunciï per 
megafonia a més dels panells informatius els trens que hi han de tenir 
parada o pas i que disposin de lavabos públics adaptats. Tanmateix, 
dotin de personal les instal·lacions existents per tal d’oferir un servei just 

Traslladar aquest acord al Govern de l’Estat espanyol, al president de 
RENFE i al president d’ADIF, al Govern de la Generalitat de Catalunya i 
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No se’n presenten. 
 
 
18.- Precs i preguntes 
 
Precs i preguntes del grup municipal d’ERC
d’abril de 2017 
 
 
Pregunta número 1: 
El Sr. Guillem Cusí formula la següent p
regidoria d’Urbanisme, o en el seu cas per l’
 
L’estació de tren de Llançà presenta una falta general de manteniment, 
incidències en el servei i demés deficiències. 
Ha realitzat l’actual govern o els anteriors alguna gestió per pal·liar aquesta 
greu problemàtica, que afecta de manera i
municipis veïns? 
 
Respon l’Alcalde que s’acaba d’aprovar la Moció anterior i emplaça a una 
millora, si l’Estat inverteix els 4.200 M
fins la frontera i així a Llançà. D’altra banda, so
Subdelegat de Govern han tractat per habilitar el pas a nivell per accedir els 
vehicles en serveu d’emergència cap a l’altra banda, hi ha resposta afirmativa i 
es veurà si és un fet en les properes setmanes. Quant a les accions ante
potser el Sr. Cusí les podrà descriure millor.
 
El Sr. Cusí manifesta que foren diverses accions amb ADIF i RENFE, amb 
compromisos que alguns no han complert, com sempre sol passar, com els 
4.200 M€ ja veurem si arribaran, i el pas a nivell que havi
no han fet, i els serveis d’emergència varen recolzar, esperen que abans de 
l’estiu ho facin i demana que insisteixin, varen fer gestions i les han dut al Senat 
i perquè consti en acta, unes preguntes que varen dirigir des del grup 
d’Esquerra a través del seu Senador a Madrid directament al Ministre, ens 
responen unes mentides que el manteniment ja fou adequat i les instal.lacions 
estan en perfectes estat, etc. Quan tots sabem que és mentida i ja sigui via 
ajuntament, via Diputació 
a la Diputació, a fi de millorar les condicions de l’estació de Llançà fins al punt 
que avui mateix, i que consti en acta, a les 5 de la tarda en Comissió de 
Foment en el Senat es tractava el tema
Senador Jordi Martí, amb qui es
Moció anterior i en particular de Llançà s’esmenin les irregularitats i ara es 
reben respostes d’accions anteriors, i prega la continuïtat d’a
posant l’èmfasi per pal.liar les múltiple deficiències de l’estació de Llançà.
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Precs i preguntes del grup municipal d’ERC-AM al Ple ordinari del dilluns 3 

El Sr. Guillem Cusí formula la següent pregunta  per tal sigui resposta per la 
regidoria d’Urbanisme, o en el seu cas per l’Alcalde si correspon. 

L’estació de tren de Llançà presenta una falta general de manteniment, 
incidències en el servei i demés deficiències.  
Ha realitzat l’actual govern o els anteriors alguna gestió per pal·liar aquesta 
greu problemàtica, que afecta de manera important al nostre municipi i als 

Respon l’Alcalde que s’acaba d’aprovar la Moció anterior i emplaça a una 
millora, si l’Estat inverteix els 4.200 M€ a Catalunya, veurem fins on arriben, 
fins la frontera i així a Llançà. D’altra banda, sobre les gestions amb el 
Subdelegat de Govern han tractat per habilitar el pas a nivell per accedir els 
vehicles en serveu d’emergència cap a l’altra banda, hi ha resposta afirmativa i 
es veurà si és un fet en les properes setmanes. Quant a les accions ante
potser el Sr. Cusí les podrà descriure millor. 

. Cusí manifesta que foren diverses accions amb ADIF i RENFE, amb 
compromisos que alguns no han complert, com sempre sol passar, com els 

€ ja veurem si arribaran, i el pas a nivell que havien d’adequar i encara 
no han fet, i els serveis d’emergència varen recolzar, esperen que abans de 

demana que insisteixin, varen fer gestions i les han dut al Senat 
i perquè consti en acta, unes preguntes que varen dirigir des del grup 

erra a través del seu Senador a Madrid directament al Ministre, ens 
responen unes mentides que el manteniment ja fou adequat i les instal.lacions 
estan en perfectes estat, etc. Quan tots sabem que és mentida i ja sigui via 

iputació ,amb aquesta mateixa Moció aprovada per unanimitat 
a la Diputació, a fi de millorar les condicions de l’estació de Llançà fins al punt 

i que consti en acta, a les 5 de la tarda en Comissió de 
Foment en el Senat es tractava el tema de l’estació de Llançà a través del 
Senador Jordi Martí, amb qui es posa èmfasi perquè totes les estacions de la 
Moció anterior i en particular de Llançà s’esmenin les irregularitats i ara es 
reben respostes d’accions anteriors, i prega la continuïtat d’a

iar les múltiple deficiències de l’estació de Llançà.

AM al Ple ordinari del dilluns 3 

regunta  per tal sigui resposta per la 
si correspon.  

L’estació de tren de Llançà presenta una falta general de manteniment, 

Ha realitzat l’actual govern o els anteriors alguna gestió per pal·liar aquesta 
mportant al nostre municipi i als 

Respon l’Alcalde que s’acaba d’aprovar la Moció anterior i emplaça a una 
€ a Catalunya, veurem fins on arriben, 

bre les gestions amb el 
Subdelegat de Govern han tractat per habilitar el pas a nivell per accedir els 
vehicles en serveu d’emergència cap a l’altra banda, hi ha resposta afirmativa i 
es veurà si és un fet en les properes setmanes. Quant a les accions anteriors, 

. Cusí manifesta que foren diverses accions amb ADIF i RENFE, amb 
compromisos que alguns no han complert, com sempre sol passar, com els 

en d’adequar i encara 
no han fet, i els serveis d’emergència varen recolzar, esperen que abans de 

demana que insisteixin, varen fer gestions i les han dut al Senat 
i perquè consti en acta, unes preguntes que varen dirigir des del grup municipal 

erra a través del seu Senador a Madrid directament al Ministre, ens 
responen unes mentides que el manteniment ja fou adequat i les instal.lacions 
estan en perfectes estat, etc. Quan tots sabem que és mentida i ja sigui via 

amb aquesta mateixa Moció aprovada per unanimitat 
a la Diputació, a fi de millorar les condicions de l’estació de Llançà fins al punt 

i que consti en acta, a les 5 de la tarda en Comissió de 
de l’estació de Llançà a través del 

posa èmfasi perquè totes les estacions de la 
Moció anterior i en particular de Llançà s’esmenin les irregularitats i ara es 
reben respostes d’accions anteriors, i prega la continuïtat d’aquesta feina 

iar les múltiple deficiències de l’estació de Llançà. 
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Pregunta número 2: 
El Sr. Guillem Cusí formula la següent p
regidoria d’Urbanisme, o en el seu cas per l’
 
Fa pocs dies es va arranjar part de la carretera de Llançà a Port de la Selva, fet 
que incloïa trams urbans com la rotonda de l’avinguda Pau Casals i la totalitat 
de l’avinguda Europa. Tanmateix, està pressupostat (en pressupostos 
municipals) l’arranjament i adequació de la vorera de l’avinguda Europa, 
sol·licitem se’ns informi si aquest ajuntament ha realitzat alguna gestió i/o tràmit 
per desencallar les obres de condicionament de la N
Si s’ha realitzat alguna gestió i/o tràmit amb les difere
implicades o amb altres organismes, els agrairíem ens informessin de quin han 
estat aquests. 
 
Contesta el Regidor Joan Carles Mora que en relació a la N
gestió, pel que fa a la GI
s’ha parlat amb els veïns des de l’Ajuntament fins a la c
convenis; com que ara s’aproven els pressupostos estatals esperen una reunió 
per saber les inversions que hi faran
 
El Sr. Cusí manifesta que és una problemàti
mesos ERC ho va  traslladar al Senat i se’ls va informar curtament que l’obra 
de condicionament de N260 no era compatible amb la solució integral i els 
problemes d’inundabilitat de Llançà, amb informe desfavorable de l’ACA
5-2010; una obra que Foment va licitar l’any 2008
no sap si cal aprofitar que Esquerra fa pressió al Senat i la important 
manifestació del President Rajoy conf
poder incloure prèvies 
desencallar la famosa rotonda de l’entrada al nostre municipi.
 
 
Pregunta número 3: 
La Sra. Anna Giralt  formula la següent p
regidoria de Cultura, o en el seu cas per 
 
Ens poden explicar si l’Ajuntament envia invitacions per els diferents actes que 
s’organitzen en el poble? En cas afirmatiu, ens poden explicar el criteri que es 
segueix i quina base de dades s’utilitza?
 
Respon la Sra. Sònia Saro
en paper; a dia d’avui s’han fet actualitzacions, canvis de noms de 
representants municipals, pubillatges i gent que demana ser informada; el 
criteri per convidar és mantenir la base de dades on s’a
llarg d’aquest any,  persones bàsicament interessades en el món cultural 
llançanenc, persones a qui per raó de càrrec entén que la institució ha de 
convidar formalment Alcalde, Regidors, pr
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El Sr. Guillem Cusí formula la següent pregunta per tal sigui contestada per la 
regidoria d’Urbanisme, o en el seu cas per l’Alcalde si correspon. 

Fa pocs dies es va arranjar part de la carretera de Llançà a Port de la Selva, fet 
que incloïa trams urbans com la rotonda de l’avinguda Pau Casals i la totalitat 
de l’avinguda Europa. Tanmateix, està pressupostat (en pressupostos 

jament i adequació de la vorera de l’avinguda Europa, 
sol·licitem se’ns informi si aquest ajuntament ha realitzat alguna gestió i/o tràmit 
per desencallar les obres de condicionament de la N-260.    
Si s’ha realitzat alguna gestió i/o tràmit amb les diferents administracions 
implicades o amb altres organismes, els agrairíem ens informessin de quin han 

Contesta el Regidor Joan Carles Mora que en relació a la N-260 no s’ha fet cap 
gestió, pel que fa a la GI-612 de la Generalitat, pel tema de la vorera sí que 
s’ha parlat amb els veïns des de l’Ajuntament fins a la corva, i es preparen els 

; com que ara s’aproven els pressupostos estatals esperen una reunió 
per saber les inversions que hi faran 

El Sr. Cusí manifesta que és una problemàtica local però també nacional i fa 
mesos ERC ho va  traslladar al Senat i se’ls va informar curtament que l’obra 
de condicionament de N260 no era compatible amb la solució integral i els 
problemes d’inundabilitat de Llançà, amb informe desfavorable de l’ACA

2010; una obra que Foment va licitar l’any 2008 i no es va dur a terme però 
no sap si cal aprofitar que Esquerra fa pressió al Senat i la important 
manifestació del President Rajoy conforme invertiran, no només en ro
poder incloure prèvies converses amb l’ACA que va tirar-ho enrere poder 
desencallar la famosa rotonda de l’entrada al nostre municipi. 

La Sra. Anna Giralt  formula la següent pregunta  per tal sigui resposta per la 
o en el seu cas per l’Alcalde si correspon.  

Ens poden explicar si l’Ajuntament envia invitacions per els diferents actes que 
s’organitzen en el poble? En cas afirmatiu, ens poden explicar el criteri que es 
segueix i quina base de dades s’utilitza? 

Respon la Sra. Sònia Sarola afirmativament a les invitacions, i per via digital i 
en paper; a dia d’avui s’han fet actualitzacions, canvis de noms de 
representants municipals, pubillatges i gent que demana ser informada; el 
criteri per convidar és mantenir la base de dades on s’afegeixe
llarg d’aquest any,  persones bàsicament interessades en el món cultural 
llançanenc, persones a qui per raó de càrrec entén que la institució ha de 
convidar formalment Alcalde, Regidors, president d’associacions, treballadors, 

regunta per tal sigui contestada per la 
on.  

Fa pocs dies es va arranjar part de la carretera de Llançà a Port de la Selva, fet 
que incloïa trams urbans com la rotonda de l’avinguda Pau Casals i la totalitat 
de l’avinguda Europa. Tanmateix, està pressupostat (en pressupostos 

jament i adequació de la vorera de l’avinguda Europa, 
sol·licitem se’ns informi si aquest ajuntament ha realitzat alguna gestió i/o tràmit 

nts administracions 
implicades o amb altres organismes, els agrairíem ens informessin de quin han 

260 no s’ha fet cap 
a vorera sí que 

, i es preparen els 
; com que ara s’aproven els pressupostos estatals esperen una reunió 

ca local però també nacional i fa 
mesos ERC ho va  traslladar al Senat i se’ls va informar curtament que l’obra 
de condicionament de N260 no era compatible amb la solució integral i els 
problemes d’inundabilitat de Llançà, amb informe desfavorable de l’ACA el 19-

no es va dur a terme però 
no sap si cal aprofitar que Esquerra fa pressió al Senat i la important 

rme invertiran, no només en rodalies, 
ho enrere poder 

regunta  per tal sigui resposta per la 

Ens poden explicar si l’Ajuntament envia invitacions per els diferents actes que 
s’organitzen en el poble? En cas afirmatiu, ens poden explicar el criteri que es 

i per via digital i 
en paper; a dia d’avui s’han fet actualitzacions, canvis de noms de 
representants municipals, pubillatges i gent que demana ser informada; el  

eixen persones al 
llarg d’aquest any,  persones bàsicament interessades en el món cultural 
llançanenc, persones a qui per raó de càrrec entén que la institució ha de 

sident d’associacions, treballadors, 
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sol haver prop de 200 persones convidades en paper i unes 150 convidades via 
e-mail. 
 
La Sra. Giralt demana a quins actes han enviat invitacions.
La Sra. Sarola respon que pels actes culturals a tots.
La Sra. Giralt diu que e
rebre. 
La Sra. Sarola manifesta que totes, teatre, inauguracions a la Casa de Cultura,
etc. 
La Sra. Giralt replica que el seu grup no ha rebut invitació sobre el 
Martínez Lozano, demana que potser ja no estan a la base de dades i q
revisin. 
 
 
Pregunta número 4: 
El Sr. Guillem Cusí formula la següent p
regidoria d’Obres i Serveis, o en el seu cas per l’alcalde si correspon.
 
El passat 27 de febrer, durant la jornada d'una reunió sectorial de 
turisme, el ponent i regidor de Turisme, Obres i Serveis, va fer esment 
d'algunes de les obres que l'ajuntament duria a terme al llarg del 2017. Una de 
les obres programades, ja per l'anterior govern i que l'actual va mantenir, era la 
passera de vianants paral·lela
a l'estació. El Sr. Mora va comentar que no es podia dur a terme
a "problemes amb l'ACA
la problemàtica? Hi ha informe desfavorable
s'han realitzat per instal·lar la passera?
 
El Sr. Joan Carles Mora respon que
hidrològics  del moment del tema de la rotonda el 2008
la franja dels 20m per fer una actuació, i ara es tenen converses i una propera 
reunió per veure si es desencalla, si ho han modificat o no, si hi
possibilitat de tirar endavant. Paral.lelament, s’ha treballat amb Carreteres de la 
Generalitat, per si el tema de l’ACA segueix igual o hi ha possibilitat de fer 
quelcom diferent, intenten que a la carretera es posi una vorera alçada, s’havia 
proposat una volada pel pont i pel cost i informe desfavorable econòmic, el 
govern ha proposat si es poden fer per fora, fer nou asfalt i una vorera que 
pugui fer 1,5 m alçat per diferenciar els vehicles i pas de vianants.
 
El Sr. Cusí celebra que es busquin
l’havien contemplada com a últim remei, entenen que el pas és molt estret i per 
la seguretat, la vorera alçada dóna com a mínim més sensació de seguretat 
amb una tanca que protegeixi el vianant al passar pel pon
“baixi del burro” i ajudi en aquest sentit, és una passera i no veuen que afecti 
tant com es preveia abans.
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r prop de 200 persones convidades en paper i unes 150 convidades via 

La Sra. Giralt demana a quins actes han enviat invitacions. 
La Sra. Sarola respon que pels actes culturals a tots. 

els representants polítics de l’oposició 

La Sra. Sarola manifesta que totes, teatre, inauguracions a la Casa de Cultura,

La Sra. Giralt replica que el seu grup no ha rebut invitació sobre el 
Martínez Lozano, demana que potser ja no estan a la base de dades i q

El Sr. Guillem Cusí formula la següent pregunta per tal sigui resposta per la 
regidoria d’Obres i Serveis, o en el seu cas per l’alcalde si correspon.

El passat 27 de febrer, durant la jornada d'una reunió sectorial de 
turisme, el ponent i regidor de Turisme, Obres i Serveis, va fer esment 
d'algunes de les obres que l'ajuntament duria a terme al llarg del 2017. Una de 
les obres programades, ja per l'anterior govern i que l'actual va mantenir, era la 

paral·lela al pont de la cruïlla de la N-260 que
a l'estació. El Sr. Mora va comentar que no es podia dur a terme

ACA (Agència Catalana de l'Aigua)". Ens poden explicar 
problemàtica? Hi ha informe desfavorable per part de l'ACA? Quins tràmits 

s'han realitzat per instal·lar la passera? 

El Sr. Joan Carles Mora respon que l’ACA no ha informat, hi ha  estudis 
hidrològics  del moment del tema de la rotonda el 2008-2010 i l’informe marca 
la franja dels 20m per fer una actuació, i ara es tenen converses i una propera 

re si es desencalla, si ho han modificat o no, si hi
possibilitat de tirar endavant. Paral.lelament, s’ha treballat amb Carreteres de la 
Generalitat, per si el tema de l’ACA segueix igual o hi ha possibilitat de fer 
quelcom diferent, intenten que a la carretera es posi una vorera alçada, s’havia 

oposat una volada pel pont i pel cost i informe desfavorable econòmic, el 
govern ha proposat si es poden fer per fora, fer nou asfalt i una vorera que 
pugui fer 1,5 m alçat per diferenciar els vehicles i pas de vianants.

El Sr. Cusí celebra que es busquin solucions o opcions; la vorera alçada també 
l’havien contemplada com a últim remei, entenen que el pas és molt estret i per 
la seguretat, la vorera alçada dóna com a mínim més sensació de seguretat 
amb una tanca que protegeixi el vianant al passar pel pont, esperen que l’ACA 
“baixi del burro” i ajudi en aquest sentit, és una passera i no veuen que afecti 
tant com es preveia abans. 

r prop de 200 persones convidades en paper i unes 150 convidades via 

 quines han de 

La Sra. Sarola manifesta que totes, teatre, inauguracions a la Casa de Cultura, 

La Sra. Giralt replica que el seu grup no ha rebut invitació sobre el llibre de 
Martínez Lozano, demana que potser ja no estan a la base de dades i que la 

regunta per tal sigui resposta per la 
regidoria d’Obres i Serveis, o en el seu cas per l’alcalde si correspon. 

El passat 27 de febrer, durant la jornada d'una reunió sectorial de comerç i 
turisme, el ponent i regidor de Turisme, Obres i Serveis, va fer esment 
d'algunes de les obres que l'ajuntament duria a terme al llarg del 2017. Una de 
les obres programades, ja per l'anterior govern i que l'actual va mantenir, era la 

que dóna accés 
a l'estació. El Sr. Mora va comentar que no es podia dur a terme degut 

(Agència Catalana de l'Aigua)". Ens poden explicar 
? Quins tràmits 

no ha informat, hi ha  estudis 
2010 i l’informe marca 

la franja dels 20m per fer una actuació, i ara es tenen converses i una propera 
re si es desencalla, si ho han modificat o no, si hi ha altra 

possibilitat de tirar endavant. Paral.lelament, s’ha treballat amb Carreteres de la 
Generalitat, per si el tema de l’ACA segueix igual o hi ha possibilitat de fer 
quelcom diferent, intenten que a la carretera es posi una vorera alçada, s’havia 

oposat una volada pel pont i pel cost i informe desfavorable econòmic, el 
govern ha proposat si es poden fer per fora, fer nou asfalt i una vorera que 
pugui fer 1,5 m alçat per diferenciar els vehicles i pas de vianants. 

la vorera alçada també 
l’havien contemplada com a últim remei, entenen que el pas és molt estret i per 
la seguretat, la vorera alçada dóna com a mínim més sensació de seguretat 

t, esperen que l’ACA 
“baixi del burro” i ajudi en aquest sentit, és una passera i no veuen que afecti 
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Pregunta número 5: 
La Sra. Anna Giralt  formula la següent p
regidoria de Medi Ambient,
 
Ens poden informar quan arbres ha tallat i/o arrencat l’ajuntament dansà de 
l’entrada del nou govern?
 
Respon el Sr. Joan Carles Mora que se n’han tret tres, segons informe del 
tècnic de jardineria Emili Gispert, dos plàtans de c/ Palandriu que estaven secs 
i morts, l’altre una alzina al costat de la capella del Port i estava malalta, la 
caparreta. 
La Sra. Giralt demana per l’arbre que hi havia a la porta del camp de futbol.
 
El Sr. Mora diu que la soca impedia girar i s’ha eliminat, i els de l’Av. Europa hi 
havia una palmera morta i s’ha tret també la soca.
 
Pregunta número 6: 
El Sr. Guillem Cusí formula la
regidoria d’Urbanisme, o en el seu cas per l’alcalde si correspon.
 
Preguem se’ns informi si ja s’han determinat els carrers i/o altres vies/pàrquings 
de la partida destinada a asfalt. Si és així, ens poden 
 
Contesta el Sr. Joan Carles Mora que es preveuen tres segur
Xiprers, al costat del cementiri del Port; el Grifeu pel mal estat i perill que 
presenta; i el c/ Almogàvers a la sortida de Llançà està intransitable. 
més el “parxejat” a zones de Grifeu, Fané, La Bateria... c/ Anselm Clavé amb 
Josep M. de Sagarra, amb paviment aixecat; i altres zones que estan concloent 
amb les queixes de veïns que recullen a Atenció ciutadana.
 
El Sr. Cusí demana si de la partida ded
borsa de carrers i hi hauria consulta pública del 30%.
El Sr. Mora manifesta que continua igual i que el govern esperarà a fer la 
participació ciutadana i el 30% es consultarà per decidir.
El Sr. Cusí diu que sumant
tot es destinarà a asfalt o 
El Sr. Mora contesta que els 130 000 
El Sr. Cusí agraeix que es continuï l’acció de l’antic govern.
 
 
Pregunta número 7: 
El Sr. Guillem Cusí formula la següent p
regidoria d’Obres i Serveis, o en el seu cas per l’alcalde si correspon.
 
El passat 20 de març se'ns va notificar resposta referent als mòduls de la platja 
del Port. Aquests s'han retirat degut que restaven instal·lats dins la zona de 
domini públic marítimo terrestre, fora del període que estableix el Pla d'usos. 
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La Sra. Anna Giralt  formula la següent pregunta  per tal sigui resposta per la 
Ambient, o en el seu cas per l’Alcalde si correspon.

Ens poden informar quan arbres ha tallat i/o arrencat l’ajuntament dansà de 
l’entrada del nou govern? 

Respon el Sr. Joan Carles Mora que se n’han tret tres, segons informe del 
tècnic de jardineria Emili Gispert, dos plàtans de c/ Palandriu que estaven secs 
i morts, l’altre una alzina al costat de la capella del Port i estava malalta, la 

Giralt demana per l’arbre que hi havia a la porta del camp de futbol.

El Sr. Mora diu que la soca impedia girar i s’ha eliminat, i els de l’Av. Europa hi 
havia una palmera morta i s’ha tret també la soca. 

El Sr. Guillem Cusí formula la següent pregunta  per tal sigui resposta per la 
regidoria d’Urbanisme, o en el seu cas per l’alcalde si correspon. 

Preguem se’ns informi si ja s’han determinat els carrers i/o altres vies/pàrquings 
de la partida destinada a asfalt. Si és així, ens poden informar quins son?

Contesta el Sr. Joan Carles Mora que es preveuen tres segur
Xiprers, al costat del cementiri del Port; el Grifeu pel mal estat i perill que 
presenta; i el c/ Almogàvers a la sortida de Llançà està intransitable. 

a zones de Grifeu, Fané, La Bateria... c/ Anselm Clavé amb 
Josep M. de Sagarra, amb paviment aixecat; i altres zones que estan concloent 

de veïns que recullen a Atenció ciutadana. 

El Sr. Cusí demana si de la partida dedicada a asfalt de 130.000 
borsa de carrers i hi hauria consulta pública del 30%. 
El Sr. Mora manifesta que continua igual i que el govern esperarà a fer la 
participació ciutadana i el 30% es consultarà per decidir. 
El Sr. Cusí diu que sumant la despesa encara sobrarà un gruix de la bossa, si 
tot es destinarà a asfalt o canvi  de partides, si opcionalment es podia fer.
El Sr. Mora contesta que els 130 000 € serà per asfalt. 
El Sr. Cusí agraeix que es continuï l’acció de l’antic govern. 

El Sr. Guillem Cusí formula la següent pregunta per tal sigui resposta per la 
regidoria d’Obres i Serveis, o en el seu cas per l’alcalde si correspon.

El passat 20 de març se'ns va notificar resposta referent als mòduls de la platja 
. Aquests s'han retirat degut que restaven instal·lats dins la zona de 

terrestre, fora del període que estableix el Pla d'usos. 

regunta  per tal sigui resposta per la 
lcalde si correspon. 

Ens poden informar quan arbres ha tallat i/o arrencat l’ajuntament dansà de 

Respon el Sr. Joan Carles Mora que se n’han tret tres, segons informe del 
tècnic de jardineria Emili Gispert, dos plàtans de c/ Palandriu que estaven secs 
i morts, l’altre una alzina al costat de la capella del Port i estava malalta, la 

Giralt demana per l’arbre que hi havia a la porta del camp de futbol. 

El Sr. Mora diu que la soca impedia girar i s’ha eliminat, i els de l’Av. Europa hi 

regunta  per tal sigui resposta per la 
 

Preguem se’ns informi si ja s’han determinat els carrers i/o altres vies/pàrquings 
informar quins son? 

Contesta el Sr. Joan Carles Mora que es preveuen tres segurs: els carrers 
Xiprers, al costat del cementiri del Port; el Grifeu pel mal estat i perill que 
presenta; i el c/ Almogàvers a la sortida de Llançà està intransitable. Es farà a 

a zones de Grifeu, Fané, La Bateria... c/ Anselm Clavé amb 
Josep M. de Sagarra, amb paviment aixecat; i altres zones que estan concloent 

icada a asfalt de 130.000 € es faria una 

El Sr. Mora manifesta que continua igual i que el govern esperarà a fer la 

la despesa encara sobrarà un gruix de la bossa, si 
t es podia fer. 

regunta per tal sigui resposta per la 
regidoria d’Obres i Serveis, o en el seu cas per l’alcalde si correspon. 

El passat 20 de març se'ns va notificar resposta referent als mòduls de la platja 
. Aquests s'han retirat degut que restaven instal·lats dins la zona de 

terrestre, fora del període que estableix el Pla d'usos. 
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Ens poden indicar el motiu pel qual
socorrisme i els de WC's?
 
El Sr. Joan Carles Mora respon que Costes no va exigir
que és queda sobre la platja, va demanar
lavabos. 
 
El Sr. Cusí diu que l’anterior govern volia demanar la concessió permanent i no 
sap com està el tràmit, i es poden trobar que Costes primer demana els mòduls 
de lavabos i socorrisme però demà pode
la sorra de la platja, això comportaria un cost elevat i és un greuge que no 
hauríem de patir,  si es confirma la
que s’atorgui aviat i saber com està el Pla d’Usos, quan es tramitarà per 
aprovar i quan es tornen a instal.lar els mòduls retirats.
 
El Sr. Mora indica que el nou Pla d’usos no està confirmat atès que Costes no 
ens l’ha tramitat encara, si es fa el que es proposi es tira endavant i si hi ha 
modificacions ja es tramitaria, els lavabos ja es posen per Setmana Santa, i 
confia poder fer la tramitació al més aviat.
 
 
Pregunta Registre d’Entrada núm. 3438
 
El Sr. Claudio Grande, del grup municipal d’APL,  formula la següent pregunta:
 
“Ens agradaria que ens expliquessin perquè s’han pagat 13.280 
seva última legislatura a la revista CRAE. Pensen continuar fent
l’escrit contra un treballador d’aques
publicitat es refereixen les factures a on només posa “publicitat revista CRAE”? 
Voldríem saber exactament quina publicitat es va fer i quins actes es van 
anunciar.” 
 
L’Alcalde respon que el Sr. Grande ja ho diu
actes, anuncis, entrevistes, escrits, és un concepte genèric. El que refereix a 
continuar diu que no, en xarxes socials manifestaven el disgust i protesta pel 
que va passar, era una legislatura passada que feia bé la fei
mitjans de comunicació, hagués estat ben feta, seguirien però com que no és el 
cas, s’ha deixat de fer. 
 
 
Pregunta Registre d’Entrada núm. 343
 
El Sr. Claudio Grande, del grup municipal d’APL,  formula la següent pregunta:
 
“Ens podrien explicar els criteris que s’han seguit per crear l’Àrea de 
Coordinació de Cultura? Quines tasques exactament desenvoluparà la persona 
que ocupa la plaça d’aquesta Àrea? Aquesta persona disposa de formació 

AJUNTAMENT DE LLANÇÀ   (ALT EMPORDÀ) 

Ens poden indicar el motiu pel qual només s'han retirat els mòduls de 
socorrisme i els de WC's? 

El Sr. Joan Carles Mora respon que Costes no va exigir-ho per a la Biblioplatja 
que és queda sobre la platja, va demanar-ho per als mòduls mòbils dels 

. Cusí diu que l’anterior govern volia demanar la concessió permanent i no 
tràmit, i es poden trobar que Costes primer demana els mòduls 

bos i socorrisme però demà poden fer treure fins i tot els gronxadors de 
la sorra de la platja, això comportaria un cost elevat i és un greuge que no 
hauríem de patir,  si es confirma la concessió permanent ho celebra i espera 
que s’atorgui aviat i saber com està el Pla d’Usos, quan es tramitarà per 
aprovar i quan es tornen a instal.lar els mòduls retirats. 

El Sr. Mora indica que el nou Pla d’usos no està confirmat atès que Costes no 
l’ha tramitat encara, si es fa el que es proposi es tira endavant i si hi ha 

modificacions ja es tramitaria, els lavabos ja es posen per Setmana Santa, i 
confia poder fer la tramitació al més aviat. 

Pregunta Registre d’Entrada núm. 3438 

Grande, del grup municipal d’APL,  formula la següent pregunta:

agradaria que ens expliquessin perquè s’han pagat 13.280 
seva última legislatura a la revista CRAE. Pensen continuar fent-
l’escrit contra un treballador d’aquest Ajuntament? I exactament, a quina 
publicitat es refereixen les factures a on només posa “publicitat revista CRAE”? 
Voldríem saber exactament quina publicitat es va fer i quins actes es van 

L’Alcalde respon que el Sr. Grande ja ho diu, que el concepte és publicitat dels 
actes, anuncis, entrevistes, escrits, és un concepte genèric. El que refereix a 
continuar diu que no, en xarxes socials manifestaven el disgust i protesta pel 
que va passar, era una legislatura passada que feia bé la feina i, com altres 
mitjans de comunicació, hagués estat ben feta, seguirien però com que no és el 

Pregunta Registre d’Entrada núm. 3439 

El Sr. Claudio Grande, del grup municipal d’APL,  formula la següent pregunta:

xplicar els criteris que s’han seguit per crear l’Àrea de 
Coordinació de Cultura? Quines tasques exactament desenvoluparà la persona 
que ocupa la plaça d’aquesta Àrea? Aquesta persona disposa de formació 

s'han retirat els mòduls de 

ho per a la Biblioplatja 
ho per als mòduls mòbils dels 

. Cusí diu que l’anterior govern volia demanar la concessió permanent i no 
tràmit, i es poden trobar que Costes primer demana els mòduls 

n fer treure fins i tot els gronxadors de 
la sorra de la platja, això comportaria un cost elevat i és un greuge que no 

concessió permanent ho celebra i espera 
que s’atorgui aviat i saber com està el Pla d’Usos, quan es tramitarà per 

El Sr. Mora indica que el nou Pla d’usos no està confirmat atès que Costes no 
l’ha tramitat encara, si es fa el que es proposi es tira endavant i si hi ha 

modificacions ja es tramitaria, els lavabos ja es posen per Setmana Santa, i 

Grande, del grup municipal d’APL,  formula la següent pregunta: 

agradaria que ens expliquessin perquè s’han pagat 13.280 € durant la 
-ho després de 

t Ajuntament? I exactament, a quina 
publicitat es refereixen les factures a on només posa “publicitat revista CRAE”? 
Voldríem saber exactament quina publicitat es va fer i quins actes es van 

que el concepte és publicitat dels 
actes, anuncis, entrevistes, escrits, és un concepte genèric. El que refereix a 
continuar diu que no, en xarxes socials manifestaven el disgust i protesta pel 

na i, com altres 
mitjans de comunicació, hagués estat ben feta, seguirien però com que no és el 

El Sr. Claudio Grande, del grup municipal d’APL,  formula la següent pregunta: 

xplicar els criteris que s’han seguit per crear l’Àrea de 
Coordinació de Cultura? Quines tasques exactament desenvoluparà la persona 
que ocupa la plaça d’aquesta Àrea? Aquesta persona disposa de formació 
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específica en l’Àrea de Cultura? Hi ha hagut unanimi
govern (Regidors del PSC) a l’hora de posar a la persona que està ocupant la 
plaça de l’Àrea esmentada? 
 
La Sra. Sònia Sarola contesta que l’Àrea ja es va crear fa molts anys, i el Sr. 
Grande com a Regidor de Cultura deu saber 
diferents edificis i instal.lacions culturals municipals; promou i coordin
actes festius, lúdics i culturals, 
l’Escola Municipal d’Arts plàstiques, organitza i coordina
manteniments de la zona 
El Sr. Grande pregunta perquè abans era Àrea de coordinació i ara és Area de 
Cultura, si s’ha tret de la signatura dels e
La Sra. Sarola indica que ara no hi consta i si es refe
concreta. 
 
El Sr. Serrán vol afegir, pel que fa al 
servir el de l’Ajuntament
diu per la Regidora Giralt deia que no les rebien. 
El Sr. Grande puntualitza 
alguns no els rep. 
El Sr. Serran demana si aleshores rep o no rep els actes als que se’ls convida,  
via e-mail corporatiu, ja que ara parla d’un e
setmana. 
El Sr. Grande respon afirmativament, que una cosa es rebre agenda cultural i 
altra és rebre invitacions a actes.
El Sr. Serrán demana que comuniqui quin i on vol rebre
base de dades. 
 
Pregunta Registre d’Entrada núm. 3440
 
El Sr. Claudio Grande, del grup municipal d’APL,  formula la següent pregunta:
 
“Voldríem saber com està el tema de l’auditoria i que ens expliquin quin tipus 
d’auditoria volen fer.” 
 
Contesta el Sr. Francesc Guisset que es va incoar expedient de contractació de 
servei d’una empresa amb el preu de licitació de 21.296 
pressupostat. Es varen convidar 4 empreses auditores i només una en va 
presentar oferta; l’assessor extern 
aportada i s’ajusta amb la proposta de servei publicada i la millor proposta i 
única suposarà una adjudicació a preu final de 12.500 
amb un estalvi de 6.171 
econòmic, financer i pressupostari per exercicis 2011
liquidacions i estat comptables, romanents de tresoreria a 31
cada exercici: les línies fonamentals serà 
pressupostària tancats i si la informació 
Síndic de comptes i organismes de l’Estat, s’ajusta a les normes comptables i

AJUNTAMENT DE LLANÇÀ   (ALT EMPORDÀ) 

específica en l’Àrea de Cultura? Hi ha hagut unanimitat amb els socis del seu 
govern (Regidors del PSC) a l’hora de posar a la persona que està ocupant la 
plaça de l’Àrea esmentada? “ 

contesta que l’Àrea ja es va crear fa molts anys, i el Sr. 
a Regidor de Cultura deu saber que el Regidor coordina els 

diferents edificis i instal.lacions culturals municipals; promou i coordin
culturals, coordina la festa de les Llances, 

al d’Arts plàstiques, organitza i coordina 
la zona Sant Silvestre, etc. 

El Sr. Grande pregunta perquè abans era Àrea de coordinació i ara és Area de 
Cultura, si s’ha tret de la signatura dels e-mail. 

a. Sarola indica que ara no hi consta i si es refereix a alguna person

El Sr. Serrán vol afegir, pel que fa al mailing, si els Regidors a l’oposició fan 
el de l’Ajuntament, llanca.cat, aleshores si que rebran les invitacions

la Regidora Giralt deia que no les rebien.  
El Sr. Grande puntualitza que es referia a les invitacions i que suposa que 

El Sr. Serran demana si aleshores rep o no rep els actes als que se’ls convida,  
mail corporatiu, ja que ara parla d’un e-mail de les activitats de cada 

n afirmativament, que una cosa es rebre agenda cultural i 
altra és rebre invitacions a actes. 
El Sr. Serrán demana que comuniqui quin i on vol rebre-ho per actualitzar la 

Entrada núm. 3440 

El Sr. Claudio Grande, del grup municipal d’APL,  formula la següent pregunta:

“Voldríem saber com està el tema de l’auditoria i que ens expliquin quin tipus 

el Sr. Francesc Guisset que es va incoar expedient de contractació de 
servei d’una empresa amb el preu de licitació de 21.296 € impostos inclosos i 

varen convidar 4 empreses auditores i només una en va 
presentar oferta; l’assessor extern i economista ha comprovat la documentació 
aportada i s’ajusta amb la proposta de servei publicada i la millor proposta i 
única suposarà una adjudicació a preu final de 12.500 € i amb IVA 15.125 €
amb un estalvi de 6.171 € . Pel que fa a la proposta de contracte, serà estudi 

financer i pressupostari per exercicis 2011-2015, revisió de 
liquidacions i estat comptables, romanents de tresoreria a 31 de desembre de 

nies fonamentals serà l’anàlisi de la informació 
ats i si la informació que es publica i ha estat enviada al 

ganismes de l’Estat, s’ajusta a les normes comptables i

tat amb els socis del seu 
govern (Regidors del PSC) a l’hora de posar a la persona que està ocupant la 

contesta que l’Àrea ja es va crear fa molts anys, i el Sr. 
el Regidor coordina els 

diferents edificis i instal.lacions culturals municipals; promou i coordina els 
la festa de les Llances, coordina 

 els  usos i 

El Sr. Grande pregunta perquè abans era Àrea de coordinació i ara és Area de 

ix a alguna persona 

si els Regidors a l’oposició fan 
les invitacions. Ho 

invitacions i que suposa que 

El Sr. Serran demana si aleshores rep o no rep els actes als que se’ls convida,  
mail de les activitats de cada 

n afirmativament, que una cosa es rebre agenda cultural i 

ho per actualitzar la 

El Sr. Claudio Grande, del grup municipal d’APL,  formula la següent pregunta: 

“Voldríem saber com està el tema de l’auditoria i que ens expliquin quin tipus 

el Sr. Francesc Guisset que es va incoar expedient de contractació de 
mpostos inclosos i 

varen convidar 4 empreses auditores i només una en va 
i economista ha comprovat la documentació 

aportada i s’ajusta amb la proposta de servei publicada i la millor proposta i 
€ i amb IVA 15.125 € 

racte, serà estudi 
2015, revisió de 

de desembre de 
lisi de la informació 

ha estat enviada al 
ganismes de l’Estat, s’ajusta a les normes comptables i 



  

 
AJUNTAMENT DE LLANÇÀ
 

els principis d’acord amb la normativa legals. 
principals magnituds macroeconòmiques i pres
esmentats; el Decret d’adjudicació es redactarà aquesta setmana i formalització 
del contracte de serveis per iniciar els treballs.
 
El Sr. Cusí vol manifestar al Sr. Serrán que cap dels tres Regidors d’Esquerra 
no el reben ni al mail particular ni els corporatiu; i sobre aquesta pregunta en 
concret, si un cop signat si se’ls pots avisar per consultar l’expedient i les feines 
que farà l’empresa auditora i quina ho farà.
 
 
Pregunta Registre d’Entrada núm. 3441
 
El Sr. Claudio Grande, del grup municipal d’APL,  formula la següent pregunta:
 
“Durant la festa de Carnaval van haver
pensen solucionar aquest problema els pròxims anys?”
 
Respon l’Alcalde que s’ha de reconè
festa major, cada legislatura ho han pogut comprovar, per la seva implicació, el 
seu èxit, la seva despesa i la condició de tractament diferent i esforç general. 
Aquest any les mesures per intentar frenar els problemes endèmics, 
abalisament de carrers, mes agents policials i vigilants treballant, control a 
l’estació i accessos; però durant la rua es varen produir fets lamentables i 
intentaran reforçar fins i tot la rua, pensaven que els problemes serien a la 
carpa o aparcament, i va resultar que la gresca va comença
altes hores. Es compromet a augmentar les partides pressupostàries per a 
major seguretat en benefici de tothom que hi participa.
 
 
I sense cap més altre assumpte a tractar, el Sr. Alcalde aixe
quarts de nou del vespre, de la qual s’estén la present acta que, després de 
llegida i trobada conforme, signen les Regidores i els Regidors assistents amb 
mi, el Secretari, que certifico.

AJUNTAMENT DE LLANÇÀ   (ALT EMPORDÀ) 

els principis d’acord amb la normativa legals. Conclou que analitzarà les 
principals magnituds macroeconòmiques i pressupostàries durant els exercicis 
esmentats; el Decret d’adjudicació es redactarà aquesta setmana i formalització 
del contracte de serveis per iniciar els treballs. 

vol manifestar al Sr. Serrán que cap dels tres Regidors d’Esquerra 
ni al mail particular ni els corporatiu; i sobre aquesta pregunta en 

concret, si un cop signat si se’ls pots avisar per consultar l’expedient i les feines 
que farà l’empresa auditora i quina ho farà. 

Entrada núm. 3441 

El Sr. Claudio Grande, del grup municipal d’APL,  formula la següent pregunta:

la festa de Carnaval van haver-hi algunes baralles al carrer, com 
pensen solucionar aquest problema els pròxims anys?” 

ha de reconèixer que el Carnaval és com una tercera 
festa major, cada legislatura ho han pogut comprovar, per la seva implicació, el 
seu èxit, la seva despesa i la condició de tractament diferent i esforç general. 
Aquest any les mesures per intentar frenar els problemes endèmics, 

balisament de carrers, mes agents policials i vigilants treballant, control a 
l’estació i accessos; però durant la rua es varen produir fets lamentables i 
intentaran reforçar fins i tot la rua, pensaven que els problemes serien a la 

va resultar que la gresca va començar molt abans i no a 
s compromet a augmentar les partides pressupostàries per a 

benefici de tothom que hi participa. 

I sense cap més altre assumpte a tractar, el Sr. Alcalde aixeca la s
del vespre, de la qual s’estén la present acta que, després de 

llegida i trobada conforme, signen les Regidores i els Regidors assistents amb 
mi, el Secretari, que certifico. 

Conclou que analitzarà les 
supostàries durant els exercicis 

esmentats; el Decret d’adjudicació es redactarà aquesta setmana i formalització 

vol manifestar al Sr. Serrán que cap dels tres Regidors d’Esquerra 
ni al mail particular ni els corporatiu; i sobre aquesta pregunta en 

concret, si un cop signat si se’ls pots avisar per consultar l’expedient i les feines 

El Sr. Claudio Grande, del grup municipal d’APL,  formula la següent pregunta: 

hi algunes baralles al carrer, com 

arnaval és com una tercera 
festa major, cada legislatura ho han pogut comprovar, per la seva implicació, el 
seu èxit, la seva despesa i la condició de tractament diferent i esforç general. 
Aquest any les mesures per intentar frenar els problemes endèmics,  

balisament de carrers, mes agents policials i vigilants treballant, control a 
l’estació i accessos; però durant la rua es varen produir fets lamentables i 
intentaran reforçar fins i tot la rua, pensaven que els problemes serien a la 

r molt abans i no a 
s compromet a augmentar les partides pressupostàries per a 

ca la sessió a tres 
del vespre, de la qual s’estén la present acta que, després de 

llegida i trobada conforme, signen les Regidores i els Regidors assistents amb 


