
  
  

AJUNTAMENT DE LLANÇÀ
 

Exp. A110 07/2016 
Ple ordinari 
CF/jr 

 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE LLANÇÀ 
DE DATA 12-12-2016 
 
A la Casa Consistorial de Llançà, essent les vint hores del dia dotze de desembre de  
dos mil setze, es reuneix  l’Ajuntament Ple, en primera convocatòria, a l´objecte de 
celebrar sessió pública ordinària.
 
Sota la presidència de l’Alcalde, Sr. Guillem Cus
les regidores que a continuació s´indiquen: 
 
Sr. Simon Calsina i Comorera, Sr. Francesc Guisset i Lagresa, Sra. Sílvia Barris i 
Roca, Sr. Claudio Grande i Hernández, Sr. Pere Vila i Fulcarà, Sr. Joan C
i Torrent,  Sr. Juan José Serrán 
Mallol. 
Excusa la seva absència la 
 
Assisteix com a Secretari el Sr. Carles Fita i Alegre, titular de la Corporació.
 
L’Alcalde declara obert l’
l’ordre del dia: 
 
1.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior, de data 3 d’octubre de 2016.
 
L’Alcalde demana si es pot aprovar l’acta de la sessió anterior, de data 3 d’octubre 
de 2016, que ha estat repartida amb anterioritat junt amb la convocatòria.
Per unanimitat s’aprova l’acta de l
esmenes. 
 
 
2.- Donar compte de la gestió dels òrgans de govern municipal.
 
L’Alcalde indica que en pe
ROM i s’elevarà a definitiva l’aprovació
Afegeix que estan tramitant
perímetre  forestal de Llançà.
 
 
3.-  Atorgament de les Llances 2017.
 
L’Alcalde llegeix el text del dictamen.
mà alçada o que sigui secret
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE LLANÇÀ 

A la Casa Consistorial de Llançà, essent les vint hores del dia dotze de desembre de  
dos mil setze, es reuneix  l’Ajuntament Ple, en primera convocatòria, a l´objecte de 
celebrar sessió pública ordinària. 

Sota la presidència de l’Alcalde, Sr. Guillem Cusí i Batlle, assisteixen els  regidors i 
les regidores que a continuació s´indiquen:  

Sr. Simon Calsina i Comorera, Sr. Francesc Guisset i Lagresa, Sra. Sílvia Barris i 
Roca, Sr. Claudio Grande i Hernández, Sr. Pere Vila i Fulcarà, Sr. Joan C

orrent,  Sr. Juan José Serrán i Báez, Sra. Sònia Sarola i Vilà  

Excusa la seva absència la Sra. Anna Giralt i García. 

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 a conèixer els assumptes inclosos en 

Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior, de data 3 d’octubre de 2016.

L’Alcalde demana si es pot aprovar l’acta de la sessió anterior, de data 3 d’octubre 
2016, que ha estat repartida amb anterioritat junt amb la convocatòria.

Per unanimitat s’aprova l’acta de l’anterior Ple ordinari de data 3

Donar compte de la gestió dels òrgans de govern municipal.

L’Alcalde indica que en període d’exposició pública no hi haguere
ROM i s’elevarà a definitiva l’aprovació. 

fegeix que estan tramitant-se les subvencions per a les franges de seguretat en el 
perímetre  forestal de Llançà. 

de les Llances 2017. 

L’Alcalde llegeix el text del dictamen. Seguidament demana si prefereixen el vot a 
mà alçada o que sigui secret 

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

A la Casa Consistorial de Llançà, essent les vint hores del dia dotze de desembre de  
dos mil setze, es reuneix  l’Ajuntament Ple, en primera convocatòria, a l´objecte de 

í i Batlle, assisteixen els  regidors i 

Sr. Simon Calsina i Comorera, Sr. Francesc Guisset i Lagresa, Sra. Sílvia Barris i 
Roca, Sr. Claudio Grande i Hernández, Sr. Pere Vila i Fulcarà, Sr. Joan Carles Mora 

  i Sra. Sònia López i 

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

acte i tot seguit s’entra a conèixer els assumptes inclosos en 

Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior, de data 3 d’octubre de 2016. 

L’Alcalde demana si es pot aprovar l’acta de la sessió anterior, de data 3 d’octubre 
2016, que ha estat repartida amb anterioritat junt amb la convocatòria. 

’anterior Ple ordinari de data 3-10-2016, sense 

Donar compte de la gestió dels òrgans de govern municipal. 

d’exposició pública no hi hagueren al.legacions al 

se les subvencions per a les franges de seguretat en el 

guidament demana si prefereixen el vot a 
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Intervé el Sr. Pere Vila
indiferent però que per complir el que 
Realitzada la votació secreta mitjançant paperetes, 
 
L’article 19 del Reglament Municipal de “Les Llances de Llançà” disposa que el Ple 
de l’Ajuntament aprovarà o refusarà amb caràcter definitiu la proposta presentad
per la Comissió de Les Llances.
Vista la proposta formulada per la Comissió de Les Llances en la reunió celebrada el 
passat dia 16 de novembre de 2016.
 
El Ple de l’Ajuntament, amb deu vots a favor,
 
Primer.- DECLARAR deserta la concessió de la Llança de Coure 2017, per no 
haver-se formulat cap proposta, ni tramitat cap expedient, conforme al que disposa 
l’article 17 del Reglament 
 
Segon.- CONCEDIR la LLANÇA DE PLATA 2017 a
col·laboració desinteressada en diversos actes socials en el municipi de Llançà, 
oferint concerts fruit dels seu talent musical que l’han fet mereixedor d’una beca 
artística per estudiar cant líric al Liceu de Barcelona.
 
Tercer.- CONCEDIR la LLANÇA D’OR 2017, a 
coneixement i contribució a la divulgació del nom de Llançà, la seva història, i el seu  
entorn natural, mitjançant la publicació de diversos llibres fruit d’un acurat estudi al 
llarg de molts anys. 
 
 
4.- Adhesió al sistema d’adquisició centralitzada de l’Associació Catalana de  
Municipis i Comarques i del Consorci Català pel Desenvolupament Local 
 
L’Alcalde llegeix el text del dictamen.
 
Intervé el Sr. Pere Vila, del grup municipal de CiU, 
estalvi a l’Ajuntament i per
 
Per unanimitat, s’aprova:
 
ANTECEDENTS 
Més de set anys enrere, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (en 
endavant, ACM) decidí crear l’embrió d’una central de compres, i aprofundir en les 
sinergies alhora de poder contractar de forma conjunta. Els estalvis pels ens locals 
associats que es volien assolir eren de, com a mínim, doble tipologia: de preu, 
aconseguint per volum agregat economies d’escala; i l’estalvi de procediment, 
assolint la optimització de les estructures locals, amb aminoraments dels terminis en 
el procediment administra
Fou amb aquests antecedents, pels quals l’ACM impulsà la creació del Consorci 
Català pel Desenvolupament Local (en endavant, CCDL), ens local, de caràcter 

AJUNTAMENT DE LLANÇÀ   (ALT EMPORDÀ) 

Intervé el Sr. Pere Vila, del grup municipal de CiU, dient que al seu grup li és 
però que per complir el que diu el Reglament s’hauria de votar en secret.

Realitzada la votació secreta mitjançant paperetes, s’acorda: 

L’article 19 del Reglament Municipal de “Les Llances de Llançà” disposa que el Ple 
de l’Ajuntament aprovarà o refusarà amb caràcter definitiu la proposta presentad
per la Comissió de Les Llances. 
Vista la proposta formulada per la Comissió de Les Llances en la reunió celebrada el 
passat dia 16 de novembre de 2016. 

, amb deu vots a favor, acorda: 

DECLARAR deserta la concessió de la Llança de Coure 2017, per no 
se formulat cap proposta, ni tramitat cap expedient, conforme al que disposa 

l’article 17 del Reglament Municipal de “Les Llances de Llançà”. 

CONCEDIR la LLANÇA DE PLATA 2017 a Frederick Strand per la seva 
col·laboració desinteressada en diversos actes socials en el municipi de Llançà, 
oferint concerts fruit dels seu talent musical que l’han fet mereixedor d’una beca 
artística per estudiar cant líric al Liceu de Barcelona. 

CONCEDIR la LLANÇA D’OR 2017, a Arnald Plujà i Canals,
coneixement i contribució a la divulgació del nom de Llançà, la seva història, i el seu  
entorn natural, mitjançant la publicació de diversos llibres fruit d’un acurat estudi al 

Adhesió al sistema d’adquisició centralitzada de l’Associació Catalana de  
Municipis i Comarques i del Consorci Català pel Desenvolupament Local 

L’Alcalde llegeix el text del dictamen. 

. Pere Vila, del grup municipal de CiU, dient que 
per tant, per al poble, votaran a favor. 

Per unanimitat, s’aprova: 

Més de set anys enrere, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (en 
endavant, ACM) decidí crear l’embrió d’una central de compres, i aprofundir en les 
sinergies alhora de poder contractar de forma conjunta. Els estalvis pels ens locals 

es volien assolir eren de, com a mínim, doble tipologia: de preu, 
aconseguint per volum agregat economies d’escala; i l’estalvi de procediment, 
assolint la optimització de les estructures locals, amb aminoraments dels terminis en 
el procediment administratiu.   
Fou amb aquests antecedents, pels quals l’ACM impulsà la creació del Consorci 
Català pel Desenvolupament Local (en endavant, CCDL), ens local, de caràcter 

dient que al seu grup li és 
s’hauria de votar en secret. 

L’article 19 del Reglament Municipal de “Les Llances de Llançà” disposa que el Ple 
de l’Ajuntament aprovarà o refusarà amb caràcter definitiu la proposta presentada 

Vista la proposta formulada per la Comissió de Les Llances en la reunió celebrada el 

DECLARAR deserta la concessió de la Llança de Coure 2017, per no 
se formulat cap proposta, ni tramitat cap expedient, conforme al que disposa 

 

Frederick Strand per la seva 
col·laboració desinteressada en diversos actes socials en el municipi de Llançà, 
oferint concerts fruit dels seu talent musical que l’han fet mereixedor d’una beca 

Arnald Plujà i Canals, pel seu 
coneixement i contribució a la divulgació del nom de Llançà, la seva història, i el seu  
entorn natural, mitjançant la publicació de diversos llibres fruit d’un acurat estudi al 

Adhesió al sistema d’adquisició centralitzada de l’Associació Catalana de  
Municipis i Comarques i del Consorci Català pel Desenvolupament Local  

dient que tot el que comporta 

Més de set anys enrere, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (en 
endavant, ACM) decidí crear l’embrió d’una central de compres, i aprofundir en les 
sinergies alhora de poder contractar de forma conjunta. Els estalvis pels ens locals 

es volien assolir eren de, com a mínim, doble tipologia: de preu, 
aconseguint per volum agregat economies d’escala; i l’estalvi de procediment, 
assolint la optimització de les estructures locals, amb aminoraments dels terminis en 

Fou amb aquests antecedents, pels quals l’ACM impulsà la creació del Consorci 
Català pel Desenvolupament Local (en endavant, CCDL), ens local, de caràcter 
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associatiu, de naturalesa voluntària, amb personalitat jurídica pròpia, inscrita en el 
registre d’ens locals del Departament de Governació i Relacions institucionals. Els 
ens consorciats són els Consells comarcals del Pla de l’Estany, l’Alt Camp, la 
Segarra, el Pallars Jussà i l’Anoia, les Diputacions de Lleida, Girona i Barcelona, així 
com naturalment la mateixa ACM, on radica el domicili social del consorci. El CCDL 
per acord de la seva Assemblea general de data 17 de setembre de 2009, va 
aprovar la modificació dels seus estatuts per tal de crear un sistema de contractació 
centralitzada, configurant
donar servei als ens locals de Catalunya. Aquest sistema es basa en el Text refós de 
la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), on regula l’adhesió a sistemes 
externs de contractació cent
part d’altres entitats locals mitjançant els corresponents acords.
Més recentment, el 16 de setembre de 2014,
constituir una central de contractació d’acord amb p
de les Bases del Règim Local  (LRBRL), en els termes introduïts en l’apartat 3 de la 
Disposició addicional 5a per la Llei de racionalització i sostenibilitat de l'Administració 
local (LRSAL). La central de contractació d
funcionament aprovat pel Comitè Executiu de l’ACM de data 14 de desembre de 
2014.  
L’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada del CCDL no suposa la obligació 
d’efectuar cap, algunes o totes les contractacions o se
Compres del CCDL, podent optar l’entitat destinatària per utilitzar aquest sistema o 
qualsevol altre establert en la legislació de contractació pública.
 
FONAMENTS DE DRET:
 
1. Article 205 del Text refós de la Llei de contr
Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre del TRLCSP que regula l’adhesió 
a sistemes externs de contractació centralitzada de comunitats autònomes o 
d’entitats locals per part d’altres entitats locals mitjançant
2. Article 156 del TRLCSP  pel que fa a la formalització dels contractes 
administratius mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents 
documents contractuals. 
3. Disposició addicional 5a de la Llei de rac
l'Administració local (LRSAL)
4.  Reglament de funcionament aprovat pel Comitè Executiu de l’ACM de data 14 de 
desembre de 2014 
5. Article 57 de la Llei reguladora de Bases de règim local. 
 
Per tot això, el Ple de l’Ajunt
 
Primer.- ACORDAR L’ADHESIÓ d’aquest Ajuntament al sistema d’adquisició 
centralitzada de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i del 
Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL), per tal de poder efectuar 
l’adquisició de béns, subministraments i 
Central de Compres de l’ACM
contractes subscrits pel mateix i amb les empreses adjudicatàries. 

AJUNTAMENT DE LLANÇÀ   (ALT EMPORDÀ) 

associatiu, de naturalesa voluntària, amb personalitat jurídica pròpia, inscrita en el 
e d’ens locals del Departament de Governació i Relacions institucionals. Els 

ens consorciats són els Consells comarcals del Pla de l’Estany, l’Alt Camp, la 
Segarra, el Pallars Jussà i l’Anoia, les Diputacions de Lleida, Girona i Barcelona, així 

ment la mateixa ACM, on radica el domicili social del consorci. El CCDL 
per acord de la seva Assemblea general de data 17 de setembre de 2009, va 
aprovar la modificació dels seus estatuts per tal de crear un sistema de contractació 

nt-se com un servei especialitzat de contractació, per tal de 
donar servei als ens locals de Catalunya. Aquest sistema es basa en el Text refós de 
la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), on regula l’adhesió a sistemes 
externs de contractació centralitzada de comunitats autònomes o d’entitats locals per 
part d’altres entitats locals mitjançant els corresponents acords. 
Més recentment, el 16 de setembre de 2014, el Comitè executiu de l’ACM, acordà 
constituir una central de contractació d’acord amb previsió legal de la Llei reguladora 
de les Bases del Règim Local  (LRBRL), en els termes introduïts en l’apartat 3 de la 
Disposició addicional 5a per la Llei de racionalització i sostenibilitat de l'Administració 
local (LRSAL). La central de contractació de l’ACM es regeix per un Reglament de 
funcionament aprovat pel Comitè Executiu de l’ACM de data 14 de desembre de 

L’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada del CCDL no suposa la obligació 
d’efectuar cap, algunes o totes les contractacions o serveis a través de la Central de 
Compres del CCDL, podent optar l’entitat destinatària per utilitzar aquest sistema o 
qualsevol altre establert en la legislació de contractació pública.  

FONAMENTS DE DRET: 

1. Article 205 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel 
Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre del TRLCSP que regula l’adhesió 
a sistemes externs de contractació centralitzada de comunitats autònomes o 
d’entitats locals per part d’altres entitats locals mitjançant els corresponents acords.
2. Article 156 del TRLCSP  pel que fa a la formalització dels contractes 
administratius mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents 
documents contractuals.  
3. Disposició addicional 5a de la Llei de racionalització i sostenibilitat de 
l'Administració local (LRSAL) 
4.  Reglament de funcionament aprovat pel Comitè Executiu de l’ACM de data 14 de 

5. Article 57 de la Llei reguladora de Bases de règim local.  

Ajuntament ACORDA: 

ACORDAR L’ADHESIÓ d’aquest Ajuntament al sistema d’adquisició 
centralitzada de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i del 
Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL), per tal de poder efectuar 
l’adquisició de béns, subministraments i contractació de serveis a través de la 
Central de Compres de l’ACM-CCDL en les condicions i preus vigents en els 
contractes subscrits pel mateix i amb les empreses adjudicatàries. 

associatiu, de naturalesa voluntària, amb personalitat jurídica pròpia, inscrita en el 
e d’ens locals del Departament de Governació i Relacions institucionals. Els 

ens consorciats són els Consells comarcals del Pla de l’Estany, l’Alt Camp, la 
Segarra, el Pallars Jussà i l’Anoia, les Diputacions de Lleida, Girona i Barcelona, així 

ment la mateixa ACM, on radica el domicili social del consorci. El CCDL 
per acord de la seva Assemblea general de data 17 de setembre de 2009, va 
aprovar la modificació dels seus estatuts per tal de crear un sistema de contractació 

se com un servei especialitzat de contractació, per tal de 
donar servei als ens locals de Catalunya. Aquest sistema es basa en el Text refós de 
la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), on regula l’adhesió a sistemes 

ralitzada de comunitats autònomes o d’entitats locals per 

el Comitè executiu de l’ACM, acordà 
revisió legal de la Llei reguladora 

de les Bases del Règim Local  (LRBRL), en els termes introduïts en l’apartat 3 de la 
Disposició addicional 5a per la Llei de racionalització i sostenibilitat de l'Administració 

e l’ACM es regeix per un Reglament de 
funcionament aprovat pel Comitè Executiu de l’ACM de data 14 de desembre de 

L’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada del CCDL no suposa la obligació 
rveis a través de la Central de 

Compres del CCDL, podent optar l’entitat destinatària per utilitzar aquest sistema o 
 

actes del sector públic, aprovat pel 
Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre del TRLCSP que regula l’adhesió 
a sistemes externs de contractació centralitzada de comunitats autònomes o 

els corresponents acords. 
2. Article 156 del TRLCSP  pel que fa a la formalització dels contractes 
administratius mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents 

ionalització i sostenibilitat de 

4.  Reglament de funcionament aprovat pel Comitè Executiu de l’ACM de data 14 de 

ACORDAR L’ADHESIÓ d’aquest Ajuntament al sistema d’adquisició 
centralitzada de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i del 
Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL), per tal de poder efectuar 

contractació de serveis a través de la 
CCDL en les condicions i preus vigents en els 

contractes subscrits pel mateix i amb les empreses adjudicatàries.  
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Segon.- FACULTAR a l’Alcalde
representació d’aquesta corporació, pugui formalitzar tots aquells documents que 
siguin necessaris per l’efectivitat del present acord, permetent l’adhesió als diferents 
Acords marc que siguin d’interès i que la Central de contractació formalitzi
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord, pels seus efectes i coneixement, a l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques i al Consorci Català pel Desenvolupament Local.
 
 
5.- Aprovació definitiva  de la Modificació d’Ordenances Fiscals per al 2017.
 
El Regidor de l’Àrea, Sr. Francesc Guisset,
escrits d’al.legacions: un del grup ERC, un del Servei Català de la Salut
d’APL; el primer, demana la introducció d’un supòsit d’exempció per la cessió 
d’edificis o estàncies municipals per realitzar
Català de Salut demana introduir una exempció de l’IBI perquè són centres sanitaris 
de titularitat pública; i finalment el grup APL
Museu de l’Aquarel.la amb dues tarifes, majors de 18 anys, 2
jubilats, carnet d’estudiant i empadronats a Llançà, gratuït; les tres propostes 
anteriors s’han estimat. 
 
Seguidament  llegeix el text del dictamen.
Fa ús de la paraula el Sr. Pere Vila, 
l’aprovació inicial ja varen indicar el que tocava i en aquest sentit per coherència amb 
el que varen dir, s’abstindran.
 
Sotmesa la proposta a votació, amb cinc vots a favor, dels grups municipal ERC
PSC-CP i APL; i cinc abstencions
 
En sessió plenària ordinària de data 3 d’octubre de 2016 es va aprovar inicialment la 
modificació de les Ordenances Fiscals per a l’exercici 2017.
L’esmentada aprovació inicial s’ha sotmès a informació pública per al termini de 30 
dies hàbils, mitjançant anunci al BOP de Girona número 194, de data 10 d’octubre 
de 2016 i al taulell d’anuncis de la Casa Con
Durant el termini d’exposició al públic s’han presentat tres al.legacions a la 
modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2017, amb les dades següents:

1) En data 19 d’octubre de 2016, ERC mitjançant registre d’entrada número 
11393, proposa la introducció d’un nou supòsit en relació a la cessió d’ús 
d’instal.lacions, edificis i dependències municipals per a la realització de 
cursets. 

2) En data 31 d’octubre de 
d’entrada número 11962, sol.licita la introducció d’una exempció en l’IBI per a 
centres sanitaris de titularitat pública.

3) En data 23 de novembre de 2016, el Grup Municipal Alternativa per Llançà, 
mitjançant registre d’entrada 12661, proposa la introducció d’un preu públic 
per al cobrament de l’entrada al Museu de l’Aquarel.la.

S’ha emès informe de la Intervenció, que consta dins l’expedient, en relació a les 
al.legacions presentades.

AJUNTAMENT DE LLANÇÀ   (ALT EMPORDÀ) 

FACULTAR a l’Alcalde-President d’aquest Ajuntament perquè en nom i 
representació d’aquesta corporació, pugui formalitzar tots aquells documents que 
siguin necessaris per l’efectivitat del present acord, permetent l’adhesió als diferents 
Acords marc que siguin d’interès i que la Central de contractació formalitzi

NOTIFICAR aquest acord, pels seus efectes i coneixement, a l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques i al Consorci Català pel Desenvolupament Local.

Aprovació definitiva  de la Modificació d’Ordenances Fiscals per al 2017.

Sr. Francesc Guisset, manifest que es varen presentar tres 
un del grup ERC, un del Servei Català de la Salut

; el primer, demana la introducció d’un supòsit d’exempció per la cessió 
d’edificis o estàncies municipals per realitzar-hi cursets amb una tarifa més; el Servei 
Català de Salut demana introduir una exempció de l’IBI perquè són centres sanitaris 

finalment el grup APL proposa un preu públic d’entrada al 
Museu de l’Aquarel.la amb dues tarifes, majors de 18 anys, 2
jubilats, carnet d’estudiant i empadronats a Llançà, gratuït; les tres propostes 

 

llegeix el text del dictamen. 
Fa ús de la paraula el Sr. Pere Vila, del grup municipal de CiU, manifestant que 
l’aprovació inicial ja varen indicar el que tocava i en aquest sentit per coherència amb 

s’abstindran. 

tmesa la proposta a votació, amb cinc vots a favor, dels grups municipal ERC
CP i APL; i cinc abstencions, del grup municipal de CiU, s’acorda

En sessió plenària ordinària de data 3 d’octubre de 2016 es va aprovar inicialment la 
les Ordenances Fiscals per a l’exercici 2017. 

L’esmentada aprovació inicial s’ha sotmès a informació pública per al termini de 30 
dies hàbils, mitjançant anunci al BOP de Girona número 194, de data 10 d’octubre 
de 2016 i al taulell d’anuncis de la Casa Consistorial. 
Durant el termini d’exposició al públic s’han presentat tres al.legacions a la 
modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2017, amb les dades següents:

En data 19 d’octubre de 2016, ERC mitjançant registre d’entrada número 
11393, proposa la introducció d’un nou supòsit en relació a la cessió d’ús 
d’instal.lacions, edificis i dependències municipals per a la realització de 

En data 31 d’octubre de 2016, el Servei Català de Salut, mitjançant registre 
d’entrada número 11962, sol.licita la introducció d’una exempció en l’IBI per a 
centres sanitaris de titularitat pública. 
En data 23 de novembre de 2016, el Grup Municipal Alternativa per Llançà, 

ant registre d’entrada 12661, proposa la introducció d’un preu públic 
per al cobrament de l’entrada al Museu de l’Aquarel.la. 

S’ha emès informe de la Intervenció, que consta dins l’expedient, en relació a les 
al.legacions presentades. 

President d’aquest Ajuntament perquè en nom i 
representació d’aquesta corporació, pugui formalitzar tots aquells documents que 
siguin necessaris per l’efectivitat del present acord, permetent l’adhesió als diferents 
Acords marc que siguin d’interès i que la Central de contractació formalitzi 

NOTIFICAR aquest acord, pels seus efectes i coneixement, a l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques i al Consorci Català pel Desenvolupament Local. 

Aprovació definitiva  de la Modificació d’Ordenances Fiscals per al 2017. 

que es varen presentar tres 
un del grup ERC, un del Servei Català de la Salut i un altre 

; el primer, demana la introducció d’un supòsit d’exempció per la cessió 
hi cursets amb una tarifa més; el Servei 

Català de Salut demana introduir una exempció de l’IBI perquè són centres sanitaris 
proposa un preu públic d’entrada al 

Museu de l’Aquarel.la amb dues tarifes, majors de 18 anys, 2€, i menors d’edat, 
jubilats, carnet d’estudiant i empadronats a Llançà, gratuït; les tres propostes 

, manifestant que en 
l’aprovació inicial ja varen indicar el que tocava i en aquest sentit per coherència amb 

tmesa la proposta a votació, amb cinc vots a favor, dels grups municipal ERC-AM, 
corda: 

En sessió plenària ordinària de data 3 d’octubre de 2016 es va aprovar inicialment la 

L’esmentada aprovació inicial s’ha sotmès a informació pública per al termini de 30 
dies hàbils, mitjançant anunci al BOP de Girona número 194, de data 10 d’octubre 

Durant el termini d’exposició al públic s’han presentat tres al.legacions a la 
modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2017, amb les dades següents: 

En data 19 d’octubre de 2016, ERC mitjançant registre d’entrada número 
11393, proposa la introducció d’un nou supòsit en relació a la cessió d’ús 
d’instal.lacions, edificis i dependències municipals per a la realització de 

2016, el Servei Català de Salut, mitjançant registre 
d’entrada número 11962, sol.licita la introducció d’una exempció en l’IBI per a 

En data 23 de novembre de 2016, el Grup Municipal Alternativa per Llançà, 
ant registre d’entrada 12661, proposa la introducció d’un preu públic 

S’ha emès informe de la Intervenció, que consta dins l’expedient, en relació a les 
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Segons l’article 16.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, es regula que els acords de 
modificació de les esmentades ordenances hauran de contenir la nova redacció de 
les normes afectades, les dates de 
aplicació.  
Tenint en compte els fonaments de fet i de dret, així com la documentac
l’expedient, el Ple de l’Ajuntament 
 
Primer.- ESTIMAR les al.legacions presentades per ERC, el Servei Cata
APL, en base a l’informe d’Intervenció que consta a l’expedient.
Segon.- APROVAR definitivament per a l’exercici 2017 i següents la modificació de 
les Ordenances Fiscals que a continuació es relacionen, d’acord amb la redacció 
continguda en l’aprovació inicial, i les modificacions derivades de l’estimació de les 
tres al.legacions presentades:
1.1.- General de gestió, recaptació i inspecció dels ingressos municipals de dret 
públic per a l’exercici 2017.
2.1.- Impost de béns Immobles.
2.3.- Impost sobre Construccions, Instal.lacions i Obres.
4.1.- Taxa per expedició de documents.
4.4.- Taxa de serveis d’intervenció administrativa de les activitats.
4.8.- Taxa de clavegueram.
4.12.- Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectac
anàlegs situats en terrenys d’ús públic.
4.17.- Taxa sobre el servei de la Llar d’Infants.
4.18.- Taxa sobre el servei del Casal d’Estiu.
4.19.- Taxa per utilització de la Casa de Cultura i dependències municipals.
4.20- Taxa per la prestació de serveis mitjançant la utilització de les instal.lacions i 
serveis esportius municipals.
5.1.- Preus Públics Museu de l’Aquarel.la i per l’Escola d’Arts i Oficis de Llançà
Tercer.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província de Girona i al Taulell 
Corporació municipal el present acord d’aprovació definitiva i el text íntegre de les 
Ordenances Fiscals per l’exercici 2017, que no entraran en vigor fins la seva 
publicació, i regiran mentre no s’acordi la seva modificació o derogació. 
 
 
6.- Aprovació provisional del Pressupost i la  plantilla de personal per al 2017.
 
El Sr. Francesc Guisset,
vot serà l’abstenció. No pot votar en contra
legalitat vigent, és equilibrat i ajustat, fet sota criteris de prudència i confeccionat 
d’acord amb les dades de 
l’avanç de la liquidació de 2016. 
fet sense el consens necessari
cada Regidor ha decidit el més convenient
amb determinades despeses
intervenció, sobretot en l’aparta
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del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, es regula que els acords de 
modificació de les esmentades ordenances hauran de contenir la nova redacció de 
les normes afectades, les dates de la seva aprovació i el començament de la seva 

Tenint en compte els fonaments de fet i de dret, així com la documentac
l Ple de l’Ajuntament ACORDA: 

ESTIMAR les al.legacions presentades per ERC, el Servei Cata
L, en base a l’informe d’Intervenció que consta a l’expedient. 

APROVAR definitivament per a l’exercici 2017 i següents la modificació de 
les Ordenances Fiscals que a continuació es relacionen, d’acord amb la redacció 

’aprovació inicial, i les modificacions derivades de l’estimació de les 
tres al.legacions presentades: 

General de gestió, recaptació i inspecció dels ingressos municipals de dret 
públic per a l’exercici 2017. 

Impost de béns Immobles. 
Impost sobre Construccions, Instal.lacions i Obres. 
Taxa per expedició de documents. 
Taxa de serveis d’intervenció administrativa de les activitats.
Taxa de clavegueram. 

Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectac
anàlegs situats en terrenys d’ús públic. 

Taxa sobre el servei de la Llar d’Infants. 
Taxa sobre el servei del Casal d’Estiu. 
Taxa per utilització de la Casa de Cultura i dependències municipals.

ació de serveis mitjançant la utilització de les instal.lacions i 
serveis esportius municipals. 

Preus Públics Museu de l’Aquarel.la i per l’Escola d’Arts i Oficis de Llançà
PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província de Girona i al Taulell 

Corporació municipal el present acord d’aprovació definitiva i el text íntegre de les 
Ordenances Fiscals per l’exercici 2017, que no entraran en vigor fins la seva 
publicació, i regiran mentre no s’acordi la seva modificació o derogació. 

Aprovació provisional del Pressupost i la  plantilla de personal per al 2017.

Sr. Francesc Guisset, manifesta que com a Regidor d’Hisenda 
pot votar en contra dels pressupostos perquè es compleix

, és equilibrat i ajustat, fet sota criteris de prudència i confeccionat 
d’acord amb les dades de la liquidació de l’exercici 2015 i a més està 
l’avanç de la liquidació de 2016. No obstant això, no pot votar a favor atès 

el consens necessari. L’equip de govern l’ha fet per a les diferents
cada Regidor ha decidit el més convenient per a cada Àrea. N
amb determinades despeses. Com a Regidor d’Hisenda hi ha tingut poca 

ó, sobretot en l’apartat d’inversions hi consten 624.000 

del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, es regula que els acords de 
modificació de les esmentades ordenances hauran de contenir la nova redacció de 

la seva aprovació i el començament de la seva 

Tenint en compte els fonaments de fet i de dret, així com la documentació obrant en 

ESTIMAR les al.legacions presentades per ERC, el Servei Català de Salut i 

APROVAR definitivament per a l’exercici 2017 i següents la modificació de 
les Ordenances Fiscals que a continuació es relacionen, d’acord amb la redacció 

’aprovació inicial, i les modificacions derivades de l’estimació de les 

General de gestió, recaptació i inspecció dels ingressos municipals de dret 

Taxa de serveis d’intervenció administrativa de les activitats. 

Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions i 

Taxa per utilització de la Casa de Cultura i dependències municipals. 
ació de serveis mitjançant la utilització de les instal.lacions i 

Preus Públics Museu de l’Aquarel.la i per l’Escola d’Arts i Oficis de Llançà 
PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província de Girona i al Taulell de la 

Corporació municipal el present acord d’aprovació definitiva i el text íntegre de les 
Ordenances Fiscals per l’exercici 2017, que no entraran en vigor fins la seva 
publicació, i regiran mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.  

Aprovació provisional del Pressupost i la  plantilla de personal per al 2017. 

manifesta que com a Regidor d’Hisenda avança que el seu 
dels pressupostos perquè es compleix la 

, és equilibrat i ajustat, fet sota criteris de prudència i confeccionat 
a més està referendat per 

no pot votar a favor atès que s’ha 
ha fet per a les diferents Àrees i  

. No pot estar d’acord 
Com a Regidor d’Hisenda hi ha tingut poca 

.000 € i hagués volgut 
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que en matèria d’inversions hagués estat més participatiu, entenen que el poble i 
l’oposició també havia de ser consultada.
 
Dit això, com va dir als membres de l’equip de govern i 
Informativa, farà un resum a grans trets del més rellevant i després que l’Alcalde i 
cada Regidor, com que han inclòs el més convenient per a la seva àrea, que 
expliquin l’oportunitat i conveniència de les inversions a les seves àr
exposant el resum: hi ha la creació d’un
al respecte; increment al Pressupost 
pressupostats increment d’1,26
taxes o tributs com el cànon d’aigua; cal tenir present la concessió per part de 
Foment del Turisme, per import de 56.000 
regulars per part de la Diputació de Girona. 
ingressos de capital al trasllat de passius financers, 
import de 500.000 € que ajudar
increment respecte l’any passat el 56,25 %
1,26% i poden ser per les transferències que es fan al Casal del Pensionista, 
aquest punt està a favor i com informarà la Regidora
més variades per afavorir la gent gran; i les inversions
624.000 €, que s’afrontaran
esperades de 96.000 € i el préstec referit anteriorment de 500.000 €.
que es preveu a 31-12-2016 
els ingressos liquidats el 2015 
una capacitat de finançament de 122.000 
liquiditat per la pòlissa que venia 
despeses de Tresoreria i es compliran els terminis legals
corrents dels 30 dies. Finalment manifesta que enguany es compleix la regla de la 
despesa i entén que no serà necessari un pla 
 
Intervé l’Alcalde dient que cadascú passarà a
Ell mateix, per a Turisme, Comerç, promoció econòmica, personal i governació, les 
partides de governació no presenten canvis a 
reposició de material defectuós per la Policia Local
i comerç, es destinen 110.000 
inversions; la possibilitat d’instal.lar un càmping car i remodelar la biblioplatja del 
Port. En termes globals es durà a terme 
d’estiu 12.000 €, nous fulletons 8.000 €, marxandatge 5.000 € i accions de promoció, 
76.000 € aproximadament;  fires i mercats 5.000 €, visites guiades 12.000 €, 
activitats d’aeròbic 1.000 
per l’estiu com carpes i els mòduls Grifeu i l’estació 6.500 
hivern 12.000 €, promoció activitats n
Llançà bus de l’estiu 18.000 
bus; quotes Empordà turisme 2.500 
manteniment web 1.000 
accions puntuals com Natura, Vivid, etc 4.500 
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que en matèria d’inversions hagués estat més participatiu, entenen que el poble i 
l’oposició també havia de ser consultada. 

Dit això, com va dir als membres de l’equip de govern i manifestat 
Informativa, farà un resum a grans trets del més rellevant i després que l’Alcalde i 
cada Regidor, com que han inclòs el més convenient per a la seva àrea, que 
expliquin l’oportunitat i conveniència de les inversions a les seves àr

hi ha la creació d’un lloc de treball tècnic A2, 
increment al Pressupost  del Casal del Pensionista del 5,38 %

pressupostats increment d’1,26 que pot venir derivat que poder recup
taxes o tributs com el cànon d’aigua; cal tenir present la concessió per part de 
Foment del Turisme, per import de 56.000 € d’una subvenció i esperen subvencions 
regulars per part de la Diputació de Girona. Hi ha un increment significatiu co

al trasllat de passius financers, per concerta
€ que ajudarà afrontar les despeses d’inversió, 

respecte l’any passat el 56,25 %. Les despeses també 
1,26% i poden ser per les transferències que es fan al Casal del Pensionista, 

està a favor i com informarà la Regidora han apostat per més activitats i 
variades per afavorir la gent gran; i les inversions previstes ascen

, que s’afrontaran a través de fons propis 28.000 
€ i el préstec referit anteriorment de 500.000 €.
2016 serà de 3.454.001 € que suposa un global calculat 

ssos liquidats el 2015 un taxa d’endeutament del 38,46 
una capacitat de finançament de 122.000 €. Manifesta que la Corporació tindrà prou 

que venia de l’anterior govern, per atendre puntualment les 
oreria i es compliran els terminis legals per afrontar despeses 

dels 30 dies. Finalment manifesta que enguany es compleix la regla de la 
despesa i entén que no serà necessari un pla econòmic financer.

Intervé l’Alcalde dient que cadascú passarà a informar de la repercus
Ell mateix, per a Turisme, Comerç, promoció econòmica, personal i governació, les 
partides de governació no presenten canvis a grosso modo, un petit increment en la 
reposició de material defectuós per la Policia Local; a Turisme, Promoció econòmica 
i comerç, es destinen 110.000 € similar a l’any anterior tenin

la possibilitat d’instal.lar un càmping car i remodelar la biblioplatja del 
Port. En termes globals es durà a terme reposició de material 10.000 

€, nous fulletons 8.000 €, marxandatge 5.000 € i accions de promoció, 
€ aproximadament;  fires i mercats 5.000 €, visites guiades 12.000 €, 

activitats d’aeròbic 1.000 €, activitats lúdiques i culturals 2.000 €
per l’estiu com carpes i els mòduls Grifeu i l’estació 6.500 €;  street foods estiu i 

€, promoció activitats nàutiques 6.000 €, suport comercial 3.000 €, 
Llançà bus de l’estiu 18.000 € ja negociat amb l’empresa obrint un

Empordà turisme 2.500 €, Patronat de Turisme 1.000 
manteniment web 1.000 € publicitat diversa en mitjans de comunicació
accions puntuals com Natura, Vivid, etc 4.500 €.  

que en matèria d’inversions hagués estat més participatiu, entenen que el poble i 

manifestat a la Comissió 
Informativa, farà un resum a grans trets del més rellevant i després que l’Alcalde i 
cada Regidor, com que han inclòs el més convenient per a la seva àrea, que 
expliquin l’oportunitat i conveniència de les inversions a les seves àrees. Continua 

lloc de treball tècnic A2, l’Alcalde informarà 
del 5,38 %, ingressos 

derivat que poder recuperar diner per 
taxes o tributs com el cànon d’aigua; cal tenir present la concessió per part de 

una subvenció i esperen subvencions 
ncrement significatiu com a 

per concertar un préstec per 
à afrontar les despeses d’inversió, que comporta un  

. Les despeses també s’incrementen 
1,26% i poden ser per les transferències que es fan al Casal del Pensionista, en 

tat per més activitats i 
previstes ascendeixen a 

a través de fons propis 28.000 €; les suspensions 
€ i el préstec referit anteriorment de 500.000 €. El deute viu 

un global calculat  amb 
38,46 % el que suposa 
a Corporació tindrà prou 

de l’anterior govern, per atendre puntualment les 
per afrontar despeses 

dels 30 dies. Finalment manifesta que enguany es compleix la regla de la 
. 

de la repercussió econòmica. 
Ell mateix, per a Turisme, Comerç, promoció econòmica, personal i governació, les 

, un petit increment en la 
; a Turisme, Promoció econòmica 

€ similar a l’any anterior tenint en compte dues 
la possibilitat d’instal.lar un càmping car i remodelar la biblioplatja del 

rial 10.000 €, fulletons 
€, nous fulletons 8.000 €, marxandatge 5.000 € i accions de promoció, 

€ aproximadament;  fires i mercats 5.000 €, visites guiades 12.000 €, 
€, activitats lúdiques i culturals 2.000 €, lloguer de material 

€;  street foods estiu i 
€, suport comercial 3.000 €, 

€ ja negociat amb l’empresa obrint una nova línia de 
atronat de Turisme 1.000 € i despeses de 

de comunicació 1.500 € i 
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Continua l’explicació la Sra. S
Pensionista s’ha incremen
que abans  hi havia una treballadora de monitora de pintura i cap més altre taller; 
aleshores hi ha més servei de podologia per
augmenta pel rènting pe
pis o habitatge social per 3.000 
local per a banc d’aliments per 16.000 
cessionaris. Electricitat que augmentarà els preus, hi ha canvi de cartera on abans 
Esport assumia el bus per desplaçar gent gran cap a la piscina de Roses i passa a 
Acció social;  afegeix que a part de les primeres reun
equip de govern i per ser coherent amb e
ella també s’abstindrà. 
 
Fa ús de la paraula el Sr. Simon Calsina
quedaria pràcticament igual a diferència de les inversions: passera al costa del pont, 
per 22.500 €; arranjar la vorera Av. Europa entre ajuntament fins al Drac 30.000 €; 
asfaltats de 130.000 € als c/ Xiprer, Grifeu, el camí del cementiri i una bor
concurs per poder asfaltar el màxim de metres possibles; arranjament de la vorera 
del Voramar ; obres de sanejament c/ Sant Toribi i La Mina; arreglar la plaça de la 
Vela, C/ Sant Silvestre 22.500 
arreglar jocs infantils, remodelació de l’enllumenat de la zona del casc antic a la Vila 
12.000, a Setcases 4.500 
elèctrics 2.700 € i al c/ Castellar posar
destacables. 
 
Intervé el Sr. Claudio Grande 
Museu Aquarel.la queden iguals
manteniment, llums, extintors varis, el 
càterings... 
 
Fa ús de la paraula el Sr. Pere Vila, del grup municipal de CiU, dient que ha estat u
dia llarg i estrany, hi havia
ser molt valent per venir a l’Ajuntament davant de tanta gent i que dos Regidors d
l’equip de govern diguin que s’abstenen 
govern. S’ha de ser valent perquè un pot pensar de tot i ell creu que potser CiU està 
al darrera, que ho ha provocat,
aquest govern i en algunes coses no s’equivoquen. L
aquesta sinó no la farien bé, però mai no s’haurien pensat que no hi hauria 
pressupost. Continua dient que li sorprèn que si sabien que tindrien dues 
abstencions dels Regido
que farien, ja que amb una abstenció de CiU el pressupost podria tenir aprovació 
inicial però com que no han fet ni això, 
pressupostos no s’aprovaran i això 
seguit de qüestions igual que varen fer l’any passat, més de 80 preguntes directes 
sobre partides concretes
que ara és absurd que comenci a pregu
Regidor i Regidora; creu que és una crisi que té mal final perquè no aprovar el 
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la Sra. Sílvia Barris, que el pressupost del 
incrementat en 3.800 €, el 5%, per augment de 4 tallers nous 

hi havia una treballadora de monitora de pintura i cap més altre taller; 
aleshores hi ha més servei de podologia per augment d’usuaris; acció  social també 

er canvi de vehicle del transport adaptat, també es lloga un 
pis o habitatge social per 3.000 € que encara està pendent confirmar; adequació del 
local per a banc d’aliments per 16.000 € i potser minvarà gràcies a un acord amb els 
cessionaris. Electricitat que augmentarà els preus, hi ha canvi de cartera on abans 
Esport assumia el bus per desplaçar gent gran cap a la piscina de Roses i passa a 
Acció social;  afegeix que a part de les primeres reunions, no s’ha consensuat com a 
equip de govern i per ser coherent amb el company de partit i  Regidor d’Hisenda, 

Fa ús de la paraula el Sr. Simon Calsina dient que la partida d’obres i
quedaria pràcticament igual a diferència de les inversions: passera al costa del pont, 

€; arranjar la vorera Av. Europa entre ajuntament fins al Drac 30.000 €; 
€ als c/ Xiprer, Grifeu, el camí del cementiri i una bor

concurs per poder asfaltar el màxim de metres possibles; arranjament de la vorera 
obres de sanejament c/ Sant Toribi i La Mina; arreglar la plaça de la 

a, C/ Sant Silvestre 22.500 €; enjardinament de zona de les Escoles 6.500 
lar jocs infantils, remodelació de l’enllumenat de la zona del casc antic a la Vila 

12.000, a Setcases 4.500 €, enllumenat al Port 6.000 €, renovació de quadres 
€ i al c/ Castellar posar-hi pilones. Conclou que serien el més 

ntervé el Sr. Claudio Grande dient que els pressupostos del Patronat d’Esports i 
Museu Aquarel.la queden iguals. En Educació, i Esports les despeses  serien 
manteniment, llums, extintors varis, el casal d’estiu, llibres, casal esportiu, els 

a ús de la paraula el Sr. Pere Vila, del grup municipal de CiU, dient que ha estat u
dia llarg i estrany, hi havia rumors però pel que s’ha vist ara s’ha
ser molt valent per venir a l’Ajuntament davant de tanta gent i que dos Regidors d
l’equip de govern diguin que s’abstenen d’un pressupost que és el de l’equip de 

’ha de ser valent perquè un pot pensar de tot i ell creu que potser CiU està 
ho ha provocat, que el seu partit des del minut zero busca que caigui 

n algunes coses no s’equivoquen. La feina de l’oposició ha de ser 
aquesta sinó no la farien bé, però mai no s’haurien pensat que no hi hauria 

. Continua dient que li sorprèn que si sabien que tindrien dues 
abstencions dels Regidors socialistes, ni tan sols s’han dignat a trucar a CiU a veure 
que farien, ja que amb una abstenció de CiU el pressupost podria tenir aprovació 
inicial però com que no han fet ni això, avui votaran en contra

rovaran i això té conseqüències. Avui CiU presentava tot un 
seguit de qüestions igual que varen fer l’any passat, més de 80 preguntes directes 
sobre partides concretes. Aleshores es va trigar mig any a contestar

ara és absurd que comenci a preguntar, agraeix l’explicació anterior de cada 
Regidor i Regidora; creu que és una crisi que té mal final perquè no aprovar el 

pressupost del Casal del 
ment de 4 tallers nous atès 

hi havia una treballadora de monitora de pintura i cap més altre taller; 
augment d’usuaris; acció  social també 

transport adaptat, també es lloga un 
à pendent confirmar; adequació del 
minvarà gràcies a un acord amb els 

cessionaris. Electricitat que augmentarà els preus, hi ha canvi de cartera on abans 
Esport assumia el bus per desplaçar gent gran cap a la piscina de Roses i passa a 

ions, no s’ha consensuat com a 
i  Regidor d’Hisenda, 

dient que la partida d’obres i serveis 
quedaria pràcticament igual a diferència de les inversions: passera al costa del pont, 

€; arranjar la vorera Av. Europa entre ajuntament fins al Drac 30.000 €; 
€ als c/ Xiprer, Grifeu, el camí del cementiri i una borsa a 

concurs per poder asfaltar el màxim de metres possibles; arranjament de la vorera 
obres de sanejament c/ Sant Toribi i La Mina; arreglar la plaça de la 

jardinament de zona de les Escoles 6.500 €, 
lar jocs infantils, remodelació de l’enllumenat de la zona del casc antic a la Vila 

€, enllumenat al Port 6.000 €, renovació de quadres 
hi pilones. Conclou que serien el més 

que els pressupostos del Patronat d’Esports i 
Esports les despeses  serien 

asal d’estiu, llibres, casal esportiu, els 

a ús de la paraula el Sr. Pere Vila, del grup municipal de CiU, dient que ha estat un 
però pel que s’ha vist ara s’han complert. S’ha de 

ser molt valent per venir a l’Ajuntament davant de tanta gent i que dos Regidors de 
’un pressupost que és el de l’equip de 

’ha de ser valent perquè un pot pensar de tot i ell creu que potser CiU està 
t des del minut zero busca que caigui 

a feina de l’oposició ha de ser 
aquesta sinó no la farien bé, però mai no s’haurien pensat que no hi hauria 

. Continua dient que li sorprèn que si sabien que tindrien dues 
ni tan sols s’han dignat a trucar a CiU a veure 

que farien, ja que amb una abstenció de CiU el pressupost podria tenir aprovació 
avui votaran en contra, i avui els 

vui CiU presentava tot un 
seguit de qüestions igual que varen fer l’any passat, més de 80 preguntes directes 

leshores es va trigar mig any a contestar-les. Entendran 
graeix l’explicació anterior de cada 

Regidor i Regidora; creu que és una crisi que té mal final perquè no aprovar el 
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pressupost genera que l’Alcalde haurà de prendre una decisió, l’acord més important 
de l’any no tirarà endavant
procés. El Regidor socialista 
treballar-lo, a ell li provoca llàstima, no pot dir
no és capaç de seure buscar un punt d’acord i presentar els pre
que tal com tothom sap, com la majoria del poble opina, no hi ha
vostès, és una situació en la qual cal prendre decision
govern no es capaç de teixir el pressupost i per tant el dia a dia a 
intentarà CiU. I no li nega que ho hagi intentat abans; és que cert que CiU ha intentat 
tenir converses amb els socialistes i no han fructificat, la qual cosa vol dir que aquest 
escenari no l’han provocat els convergents. Ara el poble ha d
conflicte que s’ha provocat internamen
manifestarà que està al darrera, i ell li assegura que no, si ho creu o no, té 2 
problemes. Vol recordar com ha anat l’any i mig
es va fer quan es varen pujar indiscriminadament els sous, el grup de CiU, no ha fet 
ni una entrevista ni una nota de premsa o comunicat sobre temes del dia a dia, i n’hi 
ha hagut de molt greus o problemàtics, fins i tot que han ratllat la po
que si després en els plens han tingut un to pujat, i consta a les actes, ell no vol 
perdre més el nord amb les interpel.lacions que li fa l’Alcalde, aquí ha tingut una 
oposició que en la majoria dels punts li ha aprovat, i quan hi havia d
normal, també ho feia el Sr. Cusí i Guisset quan estaven a l’oposició; el Sr. Vila creu 
que amb el que ha passat avui l’Alcalde ha
si triguen les prendran els altres per ell.
 
Intervé l’Alcalde, dient que com ha manifestat el portaveu de CiU, hi ha divergències 
en el tema dels pressupostos
coneixia el sentit del vot dels companys socialistes fins fa uns instants.
el Sr. Vila vol entrar com a
política, sembla que té més a desi
s’emplaça, que consti en acta, que en 48 hores se celebrarà un Ple extraordinari per 
convocar una qüestió de confia
cada grup que actuï en conseqüència
com la pròpia qüestió de confiança i els 4 grups asseguts a la taula que actuïn i 
tinguin les reaccions pertinents i aleshores exposar
pertoqui. 
 
Sotmesa la proposta de pressupost 
municipal ERC-AM i APL;  cinc vots en contra, del grup municipal de CiU; i dues 
abstencions, del grup municipal PSC
 
 
7.- Donar compte del compliment de les obligacions d’informació de les dades 
de tresoreria i deute viu corresponent al te
 
El Regidor de l’Àrea, Sr. Francesc Guisset, llegeix el text del dictamen.
 

AJUNTAMENT DE LLANÇÀ   (ALT EMPORDÀ) 

pressupost genera que l’Alcalde haurà de prendre una decisió, l’acord més important 
de l’any no tirarà endavant perquè membres del seu equip no estan d’acord amb el 

Regidor socialista  ha explicat que mancava coordinació i ganes de 
lo, a ell li provoca llàstima, no pot dir-ho de cap altra manera. Si el govern 

no és capaç de seure buscar un punt d’acord i presentar els pre
m sap, com la majoria del poble opina, no hi ha

vostès, és una situació en la qual cal prendre decisions i la finalitat és que si el 
govern no es capaç de teixir el pressupost i per tant el dia a dia a 

no li nega que ho hagi intentat abans; és que cert que CiU ha intentat 
tenir converses amb els socialistes i no han fructificat, la qual cosa vol dir que aquest 
escenari no l’han provocat els convergents. Ara el poble ha de veure una sortida al 
conflicte que s’ha provocat internament. El Sr. Vila s’aventura a dir que l’Alcalde 
manifestarà que està al darrera, i ell li assegura que no, si ho creu o no, té 2 
problemes. Vol recordar com ha anat l’any i mig. A banda d’una nota 
es va fer quan es varen pujar indiscriminadament els sous, el grup de CiU, no ha fet 

nota de premsa o comunicat sobre temes del dia a dia, i n’hi 
ha hagut de molt greus o problemàtics, fins i tot que han ratllat la po
que si després en els plens han tingut un to pujat, i consta a les actes, ell no vol 
perdre més el nord amb les interpel.lacions que li fa l’Alcalde, aquí ha tingut una 
oposició que en la majoria dels punts li ha aprovat, i quan hi havia d
normal, també ho feia el Sr. Cusí i Guisset quan estaven a l’oposició; el Sr. Vila creu 
que amb el que ha passat avui l’Alcalde ha de fer reflexió interna i prendre decisions, 
si triguen les prendran els altres per ell. 

nt que com ha manifestat el portaveu de CiU, hi ha divergències 
en el tema dels pressupostos. Si li demana perquè no l’ha trucat és perquè no 
coneixia el sentit del vot dels companys socialistes fins fa uns instants.
el Sr. Vila vol entrar com a salva pàtries, i pel que ha dit del bagatge en la vida 
política, sembla que té més a desitjar el Sr. Vila que no pas ell. S

consti en acta, que en 48 hores se celebrarà un Ple extraordinari per 
convocar una qüestió de confiança sotmesa als pressupostos i a partir d’aquella, 
cada grup que actuï en conseqüència. Demà tindran la documentació necessària 

pia qüestió de confiança i els 4 grups asseguts a la taula que actuïn i 
tinguin les reaccions pertinents i aleshores exposar-les als llançanencs i a qui 

de pressupost a votació, amb tres vots a favor, dels grups 
AM i APL;  cinc vots en contra, del grup municipal de CiU; i dues 

abstencions, del grup municipal PSC-CP no s’aprova el pressupost.

Donar compte del compliment de les obligacions d’informació de les dades 
de tresoreria i deute viu corresponent al tercer trimestre de 2016.

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

pressupost genera que l’Alcalde haurà de prendre una decisió, l’acord més important 
estan d’acord amb el 

coordinació i ganes de 
ho de cap altra manera. Si el govern 

no és capaç de seure buscar un punt d’acord i presentar els pressupostos, vol dir 
m sap, com la majoria del poble opina, no hi ha cap relació entre 

la finalitat és que si el 
govern no es capaç de teixir el pressupost i per tant el dia a dia a l’ajuntament, ho 

no li nega que ho hagi intentat abans; és que cert que CiU ha intentat 
tenir converses amb els socialistes i no han fructificat, la qual cosa vol dir que aquest 

e veure una sortida al 
l Sr. Vila s’aventura a dir que l’Alcalde 

manifestarà que està al darrera, i ell li assegura que no, si ho creu o no, té 2 
una nota de premsa que 

es va fer quan es varen pujar indiscriminadament els sous, el grup de CiU, no ha fet 
nota de premsa o comunicat sobre temes del dia a dia, i n’hi 

ha hagut de molt greus o problemàtics, fins i tot que han ratllat la poca cordialitat i 
que si després en els plens han tingut un to pujat, i consta a les actes, ell no vol 
perdre més el nord amb les interpel.lacions que li fa l’Alcalde, aquí ha tingut una 
oposició que en la majoria dels punts li ha aprovat, i quan hi havia discussió era 
normal, també ho feia el Sr. Cusí i Guisset quan estaven a l’oposició; el Sr. Vila creu 

fer reflexió interna i prendre decisions, 

nt que com ha manifestat el portaveu de CiU, hi ha divergències 
i li demana perquè no l’ha trucat és perquè no 

coneixia el sentit del vot dels companys socialistes fins fa uns instants. Sembla que 
salva pàtries, i pel que ha dit del bagatge en la vida 

tjar el Sr. Vila que no pas ell. Serà conseqüent i 
consti en acta, que en 48 hores se celebrarà un Ple extraordinari per 

nça sotmesa als pressupostos i a partir d’aquella, 
ocumentació necessària 

pia qüestió de confiança i els 4 grups asseguts a la taula que actuïn i 
les als llançanencs i a qui 

a votació, amb tres vots a favor, dels grups 
AM i APL;  cinc vots en contra, del grup municipal de CiU; i dues 

CP no s’aprova el pressupost. 

Donar compte del compliment de les obligacions d’informació de les dades 
rcer trimestre de 2016. 

El Regidor de l’Àrea, Sr. Francesc Guisset, llegeix el text del dictamen. 
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La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera, estableix l’obligació de subministrar informació referent al
d’obligacions contemplades, en la Ordre HAP/2105/2012, de primer d’octubre, 
modificada per la Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre.
En l’article 16 de Ordre HAP/2105/2012, modificada per la Ordre HAP/2082/2014, de 
7 de novembre, per la qual es
d’informació previstes en la LOESPF, disposa que els municipis de població no 
superior a 5.000 habitants hauran de trametre les actualitzacions del seu Pla de 
tresoreria i detall de les operacions de deute v
En data 19 d’octubre de 2016, el departament d’Intervenció emet l’informe  
corresponent. En el mateix expedient consten les dades trameses.
En data 19 d’octubre de 2016, s’ha realitzat la tramesa de la informació corre
a les dades de tresoreria i deute viu corresponent al tercer trimestre de 2016, a 
través de la oficina virtual per la coordinació amb les Entitats Locals del MINHAP, 
tant de l’Ajuntament, com dels organismes Autònoms que l’integren, Casal del 
Pensionista, Museu de l’Aquarel.la i Patronat d’Esports.
 
Per tot això, aquesta Regidoria proposa el següent
 
ÚNIC.- DONAR COMPTE al Ple del compliment de les obligacions de subministrar 
informació corresponent al tercer trimestre de 2016 segons disposa l’Ordre 
HAP/2105/2012, modificada per la Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, per la 
qual es desenvolupen les obliga
la LOESPF, en relació al Pla de tresoreria i detall de les operacions del deute viu.
 
La Corporació es dóna per assabentada.
 
 
8.- Adhesió al conveni marc del CCAE per a la recollida d’animals domèstics
 
En absència de la Regidora de l’Àrea, Sra .Anna Giralt, l’Alcalde llegeix el text del 
dictamen. 
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat s’aprova:
 
El Consell Comarcal de l’Alt Empordà, va aprovar un nou conveni marc pel servei de 
protecció dels animals, incorporat al nou contracte adjudicat a l’Associació protectora 
d’animals i plantes de Figueres.
És d’interès municipal adherir
abandonats i gestió i control de colònies de gats.
 
Per això, aquest Ple de l’

 
Primer. Aprovar el conveni per a la delegació al 
la gestió del servei de recollida d’animals domèstics abandonats i gestió i control de 
colònies de gats. 
Segon. Autoritzar l’ Alcalde 
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La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera, estableix l’obligació de subministrar informació referent al
d’obligacions contemplades, en la Ordre HAP/2105/2012, de primer d’octubre, 
modificada per la Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre. 
En l’article 16 de Ordre HAP/2105/2012, modificada per la Ordre HAP/2082/2014, de 
7 de novembre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament 
d’informació previstes en la LOESPF, disposa que els municipis de població no 
superior a 5.000 habitants hauran de trametre les actualitzacions del seu Pla de 
tresoreria i detall de les operacions de deute viu, segons disposa el mateix article.
En data 19 d’octubre de 2016, el departament d’Intervenció emet l’informe  
corresponent. En el mateix expedient consten les dades trameses.
En data 19 d’octubre de 2016, s’ha realitzat la tramesa de la informació corre
a les dades de tresoreria i deute viu corresponent al tercer trimestre de 2016, a 
través de la oficina virtual per la coordinació amb les Entitats Locals del MINHAP, 
tant de l’Ajuntament, com dels organismes Autònoms que l’integren, Casal del 

onista, Museu de l’Aquarel.la i Patronat d’Esports. 

Per tot això, aquesta Regidoria proposa el següent ACORD 

DONAR COMPTE al Ple del compliment de les obligacions de subministrar 
informació corresponent al tercer trimestre de 2016 segons disposa l’Ordre 
HAP/2105/2012, modificada per la Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, per la 
qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes en 
la LOESPF, en relació al Pla de tresoreria i detall de les operacions del deute viu.

La Corporació es dóna per assabentada. 

Adhesió al conveni marc del CCAE per a la recollida d’animals domèstics

En absència de la Regidora de l’Àrea, Sra .Anna Giralt, l’Alcalde llegeix el text del 

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

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà, va aprovar un nou conveni marc pel servei de 
als, incorporat al nou contracte adjudicat a l’Associació protectora 

d’animals i plantes de Figueres. 
És d’interès municipal adherir-se al servei al servei de recollida d’animals domèstics 
abandonats i gestió i control de colònies de gats. 

Ple de l’Ajuntament  ACORDA: 

Aprovar el conveni per a la delegació al Consell Comarcal de l’Alt Empordà 
la gestió del servei de recollida d’animals domèstics abandonats i gestió i control de 

Alcalde -President d’aquest Ajuntament per a la seva signatura.

La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera, estableix l’obligació de subministrar informació referent al compliment 
d’obligacions contemplades, en la Ordre HAP/2105/2012, de primer d’octubre, 

En l’article 16 de Ordre HAP/2105/2012, modificada per la Ordre HAP/2082/2014, de 
desenvolupen les obligacions de subministrament 

d’informació previstes en la LOESPF, disposa que els municipis de població no 
superior a 5.000 habitants hauran de trametre les actualitzacions del seu Pla de 

iu, segons disposa el mateix article. 
En data 19 d’octubre de 2016, el departament d’Intervenció emet l’informe  
corresponent. En el mateix expedient consten les dades trameses. 
En data 19 d’octubre de 2016, s’ha realitzat la tramesa de la informació corresponent 
a les dades de tresoreria i deute viu corresponent al tercer trimestre de 2016, a 
través de la oficina virtual per la coordinació amb les Entitats Locals del MINHAP, 
tant de l’Ajuntament, com dels organismes Autònoms que l’integren, Casal del 

DONAR COMPTE al Ple del compliment de les obligacions de subministrar 
informació corresponent al tercer trimestre de 2016 segons disposa l’Ordre 
HAP/2105/2012, modificada per la Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, per la 

cions de subministrament d’informació previstes en 
la LOESPF, en relació al Pla de tresoreria i detall de les operacions del deute viu. 

Adhesió al conveni marc del CCAE per a la recollida d’animals domèstics 

En absència de la Regidora de l’Àrea, Sra .Anna Giralt, l’Alcalde llegeix el text del 

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà, va aprovar un nou conveni marc pel servei de 
als, incorporat al nou contracte adjudicat a l’Associació protectora 

se al servei al servei de recollida d’animals domèstics 

Consell Comarcal de l’Alt Empordà 
la gestió del servei de recollida d’animals domèstics abandonats i gestió i control de 

President d’aquest Ajuntament per a la seva signatura. 
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Tercer. Comunicar el present acord al 
 
 
9.-Conveni  de delegació de competències al Consell Comarcal de l’Alt 
Empordà per realitzar el Programa Treball i For
 
La Regidora de l’Àrea Sra. Sílvia Barris, llegeix el text del dictamen.
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat s’aprova:
 
 En el DOGC núm. 7244 de data 10/11/2016, s’aprova la Resolució TSF/2496/2016, 
de 3 de novembre, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2016 per a la 
concessió de les subvencions previstes a l’Ordre TSF/296/2016, de 2 de novembre, 
per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al 
Programa de Treball i Formació.
L’Ajuntament de Llançà està interessat en desenvolupar 3 projectes de Treball i 
Formació. 
 
Per tot això, el Ple de l’Ajuntam
 
Primer.- APROVAR el conveni de delegació de competències entre el Consell 
Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Llançà, per a la realització del Programa 
Treball i Formació Alt Empordà, del Servei d’Ocupació de Catalunya a la comarca de 
l’Alt Empordà. 
Segon.- APROVAR el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt 
Empordà i l’Ajuntament de Llançà, per a la realització del Programa Treball i 
Formació Alt Empordà, del Servei d’Ocupació de Catalunya a la comarca de l’Alt 
Empordà. 
Tercer.- FACULTAR al Sr. Alcalde per a la signatura dels conveni i per dictar tots els 
acords que calguin per al desplegament i efectivitat del present acord.
Quart.- NOTIFICAR el present acord al Cons
 
 
10.- Aprovació del conveni entre 
a la cessió d’ús d’un local per a banc d’aliments.
 
La Regidora de l’Àrea Sra. Sílvia Barris, llegeix el text del dictamen.
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat s’aprova:
 
L’Ajuntament de Llançà té la v
del municipi, i entre d’altres de forma especial, el repartiment d’aliments entre les 
famílies més necessitades i les persones en situació de risc d’exclusió social.
Vijuvent, SLU, comparteixen la vo
distribució d’aliments de Llançà, i és propietària d’un local apte pels usos previstos i 
està interessada en cedir
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Comunicar el present acord al Consell Comarcal de l’Alt Empordà

Conveni  de delegació de competències al Consell Comarcal de l’Alt 
per realitzar el Programa Treball i Formació Alt Empordà,

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

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

En el DOGC núm. 7244 de data 10/11/2016, s’aprova la Resolució TSF/2496/2016, 
de 3 de novembre, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2016 per a la 
concessió de les subvencions previstes a l’Ordre TSF/296/2016, de 2 de novembre, 

oven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al 
Programa de Treball i Formació. 
L’Ajuntament de Llançà està interessat en desenvolupar 3 projectes de Treball i 

Ajuntament ACORDA: 

APROVAR el conveni de delegació de competències entre el Consell 
Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Llançà, per a la realització del Programa 
Treball i Formació Alt Empordà, del Servei d’Ocupació de Catalunya a la comarca de 

APROVAR el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt 
Empordà i l’Ajuntament de Llançà, per a la realització del Programa Treball i 
Formació Alt Empordà, del Servei d’Ocupació de Catalunya a la comarca de l’Alt 

al Sr. Alcalde per a la signatura dels conveni i per dictar tots els 
acords que calguin per al desplegament i efectivitat del present acord.

NOTIFICAR el present acord al Consell Comarcal de l’Alt Empordà. 

Aprovació del conveni entre l’Ajuntament de Llançà  i VIJUVENT SLU, per 
a la cessió d’ús d’un local per a banc d’aliments. 

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

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

L’Ajuntament de Llançà té la voluntat de millorar la prestació de serveis socials dins 
del municipi, i entre d’altres de forma especial, el repartiment d’aliments entre les 
famílies més necessitades i les persones en situació de risc d’exclusió social.
Vijuvent, SLU, comparteixen la voluntat de cooperar i impulsar el projecte de 
distribució d’aliments de Llançà, i és propietària d’un local apte pels usos previstos i 
està interessada en cedir-lo temporalment a l’Ajuntament de Llançà.

Consell Comarcal de l’Alt Empordà. 

Conveni  de delegació de competències al Consell Comarcal de l’Alt 
mació Alt Empordà, 

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

En el DOGC núm. 7244 de data 10/11/2016, s’aprova la Resolució TSF/2496/2016, 
de 3 de novembre, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2016 per a la 
concessió de les subvencions previstes a l’Ordre TSF/296/2016, de 2 de novembre, 

oven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al 

L’Ajuntament de Llançà està interessat en desenvolupar 3 projectes de Treball i 

APROVAR el conveni de delegació de competències entre el Consell 
Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Llançà, per a la realització del Programa 
Treball i Formació Alt Empordà, del Servei d’Ocupació de Catalunya a la comarca de 

APROVAR el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt 
Empordà i l’Ajuntament de Llançà, per a la realització del Programa Treball i 
Formació Alt Empordà, del Servei d’Ocupació de Catalunya a la comarca de l’Alt 

al Sr. Alcalde per a la signatura dels conveni i per dictar tots els 
acords que calguin per al desplegament i efectivitat del present acord. 

ell Comarcal de l’Alt Empordà.  

l’Ajuntament de Llançà  i VIJUVENT SLU, per 

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

oluntat de millorar la prestació de serveis socials dins 
del municipi, i entre d’altres de forma especial, el repartiment d’aliments entre les 
famílies més necessitades i les persones en situació de risc d’exclusió social. 

luntat de cooperar i impulsar el projecte de 
distribució d’aliments de Llançà, i és propietària d’un local apte pels usos previstos i 

lo temporalment a l’Ajuntament de Llançà. 
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L’habilitació del local per als usos previstos té un 
part), i el temps de cessió es fixa inicialment en cinc anys.
S’ha emès informe per part de la Intervenció municipal, i s’ha previst consignació 
pressupostària per a fer front a la despesa necessària.
En virtut de tot això, es proposa formalitzar un conveni que obra a l’expedient, que 
reguli les condicions de la cessió.
 
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament
 
Primer.- APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Llançà  i VIJUVENT SLU, per a 
la cessió d’ús a favor de l’Ajuntament de Llançà, amb caràcter gratuït i per un termini 
de cinc anys, del local propietat de VIJUVENT SLU 
cantonada amb el carrer Bateria identificat en l’obra nova com ha entitat núm.1, de la 
finca 14061, per a destinar
repartiment  d’aliments, amb les condicions que estipulen en el document que consta 
a l’expedient degudament diligenciat.
Segon.- AUTORITZAR l’Alcalde, Sr. Guillem Cusí i Batlle, per a la signatura de l’ 
esmentat conveni. 
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a VIJUVENT SLU i citar
formalització del conveni.
 
 
11.- Moció per unes comarques gironines desmilitaritzades
 
L’Alcalde llegeix el text del dictamen.
 
Sotmesa la proposta a votació, amb nou vots a favor dels grups municipals ERC
PSC-CP i CIU; i una abstenció del grup municipal APL,  s’aprova:
 
Tots els estats en l’Europa del segle XXI poden i s’han de plantejar un
de seguretat i de defensa que faci front a la complexitat de riscos, perills i amenaces 
que els afecten. La creació d’un nou Estat per Catalunya esdevindrà una oportunitat 
històrica per plantejar un nou model de seguretat i de defensa, que ser
de model per a d’altres estats de l’entorn.
Catalunya és avui una nació oberta al món, amb esperit constructiu i tarannà pacífic i 
dialogant a favor de l’entesa i l’harmonia entre els pobles. Això s’ha palesat sovint de 
maneres diferents, en molts diversos àmbits i, també, en pronunciaments 
institucionals del nostre Parlament, o en les paraules de Pau Casals en el marc de 
les Nacions Unides l’any 1971, reafirmant la seva identitat catalana i la de Catalunya 
com a nació de pau. 
Aquests trets de la identitat catalana ja es manifestaven en temps medievals, en 
realitats com Pau i Treva, el Consolat de Mar o les Corts Catalanes. En les darreres 
dècades, s’han mantingut en la lluita no
Marxa de la Llibertat, inspirades, entre d’altres, per Lluís Mª Xirinacs; en els nostres 
dies, s’han expressat en multitudinàries mobilitzacions pacífiques, com Volem 
l’Estatut de 1977, Campanya del No a l’OTAN en el Referèndum de 1986 (en què 
Catalunya va dir NO majorit
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L’habilitació del local per als usos previstos té un cost estimat de 13.141,05 
part), i el temps de cessió es fixa inicialment en cinc anys. 
S’ha emès informe per part de la Intervenció municipal, i s’ha previst consignació 
pressupostària per a fer front a la despesa necessària. 

ò, es proposa formalitzar un conveni que obra a l’expedient, que 
reguli les condicions de la cessió. 

de l’Ajuntament  adopta el següent ACORD 

APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Llançà  i VIJUVENT SLU, per a 
d’ús a favor de l’Ajuntament de Llançà, amb caràcter gratuït i per un termini 

, del local propietat de VIJUVENT SLU situat en l’edifici de l’Av. Europa 
cantonada amb el carrer Bateria identificat en l’obra nova com ha entitat núm.1, de la 

destinar-lo com a centre de recollida, emmagatzematge i 
amb les condicions que estipulen en el document que consta 

a l’expedient degudament diligenciat. 
AUTORITZAR l’Alcalde, Sr. Guillem Cusí i Batlle, per a la signatura de l’ 

NOTIFICAR el present acord a VIJUVENT SLU i citar
formalització del conveni. 

Moció per unes comarques gironines desmilitaritzades 

calde llegeix el text del dictamen. 

Sotmesa la proposta a votació, amb nou vots a favor dels grups municipals ERC
CP i CIU; i una abstenció del grup municipal APL,  s’aprova:

Tots els estats en l’Europa del segle XXI poden i s’han de plantejar un
de seguretat i de defensa que faci front a la complexitat de riscos, perills i amenaces 
que els afecten. La creació d’un nou Estat per Catalunya esdevindrà una oportunitat 
històrica per plantejar un nou model de seguretat i de defensa, que ser
de model per a d’altres estats de l’entorn. 
Catalunya és avui una nació oberta al món, amb esperit constructiu i tarannà pacífic i 
dialogant a favor de l’entesa i l’harmonia entre els pobles. Això s’ha palesat sovint de 

, en molts diversos àmbits i, també, en pronunciaments 
institucionals del nostre Parlament, o en les paraules de Pau Casals en el marc de 
les Nacions Unides l’any 1971, reafirmant la seva identitat catalana i la de Catalunya 

ts de la identitat catalana ja es manifestaven en temps medievals, en 
realitats com Pau i Treva, el Consolat de Mar o les Corts Catalanes. En les darreres 
dècades, s’han mantingut en la lluita no-violenta de l’Assemblea de Catalunya i de la 

bertat, inspirades, entre d’altres, per Lluís Mª Xirinacs; en els nostres 
dies, s’han expressat en multitudinàries mobilitzacions pacífiques, com Volem 
l’Estatut de 1977, Campanya del No a l’OTAN en el Referèndum de 1986 (en què 
Catalunya va dir NO majoritàriament), Aturem la Guerra d’Iraq 2003, pel Dret de 

cost estimat de 13.141,05 € (IVA a 

S’ha emès informe per part de la Intervenció municipal, i s’ha previst consignació 

ò, es proposa formalitzar un conveni que obra a l’expedient, que 

APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Llançà  i VIJUVENT SLU, per a 
d’ús a favor de l’Ajuntament de Llançà, amb caràcter gratuït i per un termini 

situat en l’edifici de l’Av. Europa 
cantonada amb el carrer Bateria identificat en l’obra nova com ha entitat núm.1, de la 

lo com a centre de recollida, emmagatzematge i 
amb les condicions que estipulen en el document que consta 

AUTORITZAR l’Alcalde, Sr. Guillem Cusí i Batlle, per a la signatura de l’ 

NOTIFICAR el present acord a VIJUVENT SLU i citar-lo per a la 

Sotmesa la proposta a votació, amb nou vots a favor dels grups municipals ERC-AM, 
CP i CIU; i una abstenció del grup municipal APL,  s’aprova: 

Tots els estats en l’Europa del segle XXI poden i s’han de plantejar un nou sistema 
de seguretat i de defensa que faci front a la complexitat de riscos, perills i amenaces 
que els afecten. La creació d’un nou Estat per Catalunya esdevindrà una oportunitat 
històrica per plantejar un nou model de seguretat i de defensa, que serveixi, fins i tot, 

Catalunya és avui una nació oberta al món, amb esperit constructiu i tarannà pacífic i 
dialogant a favor de l’entesa i l’harmonia entre els pobles. Això s’ha palesat sovint de 

, en molts diversos àmbits i, també, en pronunciaments 
institucionals del nostre Parlament, o en les paraules de Pau Casals en el marc de 
les Nacions Unides l’any 1971, reafirmant la seva identitat catalana i la de Catalunya 

ts de la identitat catalana ja es manifestaven en temps medievals, en 
realitats com Pau i Treva, el Consolat de Mar o les Corts Catalanes. En les darreres 

violenta de l’Assemblea de Catalunya i de la 
bertat, inspirades, entre d’altres, per Lluís Mª Xirinacs; en els nostres 

dies, s’han expressat en multitudinàries mobilitzacions pacífiques, com Volem 
l’Estatut de 1977, Campanya del No a l’OTAN en el Referèndum de 1986 (en què 

àriament), Aturem la Guerra d’Iraq 2003, pel Dret de 
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Decidir 2006, contra la sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut al 2010, 
els centenars de consultes sobre la independència o les manifestacions 
independentistes dels últims cinc anys. El po
tot descartant la violència per a la seva afirmació nacional i mostrant respecte cap a 
altres pobles, cultures, llengües i identitats.
El procés de recuperar i d’exercir la nostra sobirania s’ha de fer amb els val
diàleg i de la cooperació, bases d’una cultura de pau, que Catalunya té com a propis. 
Els mitjans que emprem per assolir aquest objectiu no poden contradir aquests 
valors que prefiguren els fonaments i les característiques del nou estat.
El Parlament de Catalunya proclamava l’any 2003:
“Cal impulsar una nova cultura de la pau, basada en l’abolició de la guerra i en el 
compromís d’arribar a acords pacífics que solucionin els conflictes; la pràctica de la 
noviolència; la promoció dels drets humans; el
promoció del desenvolupament econòmic i socials sostenible; la reducció dels 
desequilibris econòmics i socials fins a eradicar la pobresa; la construcció de la 
seguretat global i el desarmament progressiu; l’esforç per
de les generacions presents i futures; el respecte i el foment de la igualtat de drets i 
oportunitats de les dones i els homes; i l’eliminació de les formes de racisme; 
xenofòbia i dels actes d’intolerància.
Els ciutadans de Catalunya s’han manifestat molt sovint a favor de la pau i la 
solidaritat internacionals. Des d’expressions de la solidaritat concretes en molts 
conflictes i crisis, fins a la pràctica d’opcions per la pau, com l’objecció de 
consciència al servei militar, la 
sentit, Catalunya es vol sumar als països impulsors i capdavanters de noves 
polítiques que ajudin a construir una societat en pau i es vol comprometre a 
col·laborar positivament en el repte de substi
cultura de la pau (De la Llei 21/2003, 4 de juliol, de foment de pau).”
Malgrat aquestes múltiples intencions, expressades tant per la ciutadania com les 
nostres institucions, ens trobem amb la realitat que durant els
d’efectius militars a Catalunya no han parat d’augmentar (663 efectius més l’any 
2015). S’han incrementat les maniobres militars amb armes de foc reals en territori 
civil català, i la presència militar en espais educatius, formatius
intensificat. Enguany, el Ministeri de Defensa va programar divuit activitats a tot 
Catalunya per celebrar el Dia de les Forces Armades, sis més que les que van 
haver-hi el 2015.  
L’any 1978, més de 1.300 hectàrees van ser expropiades als ter
d’Espolla i Sant Climent Sescebes per tal d’instal·lar
base militar Álvarez de Castro. El camp de tir i les maniobres militars són contínues  
des de fa anys en els termes municipals de La Jonquera, Sant Climen
Espolla i Llançà, i es duen a terme en zones que formen part del Paratge Natural 
d’Interès Nacional de l’Albera, integrat a la Xarxa Natura 2000 com a Lloc d’Interès 
Comunitari.  
L’activitat militar posa en perill la integritat de les persones
zona, així com la de visitants, excursionistes, i el patrimoni d’interès cultural de la 
zona. Degut a les pràctiques d’artilleria i maniobres militars, sovint es declaren 
incendis forestals difícils d’apagar degut al perill que 
resten per detonar, i obliga als mitjans aeris i terrestres a fer esforços considerables.

AJUNTAMENT DE LLANÇÀ   (ALT EMPORDÀ) 

Decidir 2006, contra la sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut al 2010, 
els centenars de consultes sobre la independència o les manifestacions 
independentistes dels últims cinc anys. El poble català ha preservat la seva identitat, 
tot descartant la violència per a la seva afirmació nacional i mostrant respecte cap a 
altres pobles, cultures, llengües i identitats. 
El procés de recuperar i d’exercir la nostra sobirania s’ha de fer amb els val
diàleg i de la cooperació, bases d’una cultura de pau, que Catalunya té com a propis. 
Els mitjans que emprem per assolir aquest objectiu no poden contradir aquests 
valors que prefiguren els fonaments i les característiques del nou estat.

nt de Catalunya proclamava l’any 2003: 
Cal impulsar una nova cultura de la pau, basada en l’abolició de la guerra i en el 

compromís d’arribar a acords pacífics que solucionin els conflictes; la pràctica de la 
noviolència; la promoció dels drets humans; el respecte dels drets dels infants; la 
promoció del desenvolupament econòmic i socials sostenible; la reducció dels 
desequilibris econòmics i socials fins a eradicar la pobresa; la construcció de la 
seguretat global i el desarmament progressiu; l’esforç per a protegir el medi natural 
de les generacions presents i futures; el respecte i el foment de la igualtat de drets i 
oportunitats de les dones i els homes; i l’eliminació de les formes de racisme; 
xenofòbia i dels actes d’intolerància. 

alunya s’han manifestat molt sovint a favor de la pau i la 
solidaritat internacionals. Des d’expressions de la solidaritat concretes en molts 
conflictes i crisis, fins a la pràctica d’opcions per la pau, com l’objecció de 
consciència al servei militar, la insubmissió o l’objecció fiscal, entre altres. En aquest 
sentit, Catalunya es vol sumar als països impulsors i capdavanters de noves 
polítiques que ajudin a construir una societat en pau i es vol comprometre a 
col·laborar positivament en el repte de substituir la cultura de la violència per la 
cultura de la pau (De la Llei 21/2003, 4 de juliol, de foment de pau).”
Malgrat aquestes múltiples intencions, expressades tant per la ciutadania com les 
nostres institucions, ens trobem amb la realitat que durant els últims anys, el nombre 
d’efectius militars a Catalunya no han parat d’augmentar (663 efectius més l’any 
2015). S’han incrementat les maniobres militars amb armes de foc reals en territori 
civil català, i la presència militar en espais educatius, formatius
intensificat. Enguany, el Ministeri de Defensa va programar divuit activitats a tot 
Catalunya per celebrar el Dia de les Forces Armades, sis més que les que van 

L’any 1978, més de 1.300 hectàrees van ser expropiades als ter
d’Espolla i Sant Climent Sescebes per tal d’instal·lar-hi un camp de tir militar de la 
base militar Álvarez de Castro. El camp de tir i les maniobres militars són contínues  
des de fa anys en els termes municipals de La Jonquera, Sant Climen
Espolla i Llançà, i es duen a terme en zones que formen part del Paratge Natural 
d’Interès Nacional de l’Albera, integrat a la Xarxa Natura 2000 com a Lloc d’Interès 

L’activitat militar posa en perill la integritat de les persones que viuen i treballen a la 
zona, així com la de visitants, excursionistes, i el patrimoni d’interès cultural de la 
zona. Degut a les pràctiques d’artilleria i maniobres militars, sovint es declaren 
incendis forestals difícils d’apagar degut al perill que generen els artefactes que 
resten per detonar, i obliga als mitjans aeris i terrestres a fer esforços considerables.

Decidir 2006, contra la sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut al 2010, 
els centenars de consultes sobre la independència o les manifestacions 

ble català ha preservat la seva identitat, 
tot descartant la violència per a la seva afirmació nacional i mostrant respecte cap a 

El procés de recuperar i d’exercir la nostra sobirania s’ha de fer amb els valors del 
diàleg i de la cooperació, bases d’una cultura de pau, que Catalunya té com a propis. 
Els mitjans que emprem per assolir aquest objectiu no poden contradir aquests 
valors que prefiguren els fonaments i les característiques del nou estat. 

Cal impulsar una nova cultura de la pau, basada en l’abolició de la guerra i en el 
compromís d’arribar a acords pacífics que solucionin els conflictes; la pràctica de la 

respecte dels drets dels infants; la 
promoció del desenvolupament econòmic i socials sostenible; la reducció dels 
desequilibris econòmics i socials fins a eradicar la pobresa; la construcció de la 

a protegir el medi natural 
de les generacions presents i futures; el respecte i el foment de la igualtat de drets i 
oportunitats de les dones i els homes; i l’eliminació de les formes de racisme; 

alunya s’han manifestat molt sovint a favor de la pau i la 
solidaritat internacionals. Des d’expressions de la solidaritat concretes en molts 
conflictes i crisis, fins a la pràctica d’opcions per la pau, com l’objecció de 

insubmissió o l’objecció fiscal, entre altres. En aquest 
sentit, Catalunya es vol sumar als països impulsors i capdavanters de noves 
polítiques que ajudin a construir una societat en pau i es vol comprometre a 

tuir la cultura de la violència per la 
cultura de la pau (De la Llei 21/2003, 4 de juliol, de foment de pau).” 
Malgrat aquestes múltiples intencions, expressades tant per la ciutadania com les 

últims anys, el nombre 
d’efectius militars a Catalunya no han parat d’augmentar (663 efectius més l’any 
2015). S’han incrementat les maniobres militars amb armes de foc reals en territori 
civil català, i la presència militar en espais educatius, formatius i d’oci s’ha 
intensificat. Enguany, el Ministeri de Defensa va programar divuit activitats a tot 
Catalunya per celebrar el Dia de les Forces Armades, sis més que les que van 

L’any 1978, més de 1.300 hectàrees van ser expropiades als termes municipals 
hi un camp de tir militar de la 

base militar Álvarez de Castro. El camp de tir i les maniobres militars són contínues  
des de fa anys en els termes municipals de La Jonquera, Sant Climent Sescebes,  
Espolla i Llançà, i es duen a terme en zones que formen part del Paratge Natural 
d’Interès Nacional de l’Albera, integrat a la Xarxa Natura 2000 com a Lloc d’Interès 

que viuen i treballen a la 
zona, així com la de visitants, excursionistes, i el patrimoni d’interès cultural de la 
zona. Degut a les pràctiques d’artilleria i maniobres militars, sovint es declaren 

generen els artefactes que 
resten per detonar, i obliga als mitjans aeris i terrestres a fer esforços considerables. 
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Per tots aquests motius exposats, 
 
Primer. Fer totes les accions necessàries davant del Ministeri de Defensa i de 
l’Institut d’Habitatge, Infraestructura i Equipament de la Defensa per a reclamar el 
traspàs a la Generalitat, o a l’ens local que correspongui, i mitjançant els instruments 
jurídics pertinents, del patrimoni militar de tipus immobiliari que es trobi en desús a 
les comarques gironines, per a destinar
Segon. Rebutjar, com a exercici de coherència amb els valors de la pau, els actes 
d’exaltació militar i de legitimació de la violència i de les armes, i no assistir com a 
institució a les desfilades militars i altres actes d’aquest tipus en espais civils de la 
demarcació de Girona.  
Tercer. Fer arribar a les instàncies militars de les comarques gironines 
cessin les maniobres militars en espais no estrictament militars i promoure també 
que els ens locals, en exercici de llurs atribucions i competències, actuïn de la 
mateixa manera.  
Quart. Evitar la presència de l’exèrcit en qualsevol centre 
instar als organitzadors d’espais educatius i promocionals,  que actuïn d’aquesta 
manera.  
Cinquè. Comunicar l’adopció d’aquest acord a la Diputació, al Parlament de 
Catalunya, a la delegació del Ministeri de Defensa a Catalunya, a
del Ministeri de Defensa a Girona, als estaments militars de la Base Militar Álvarez 
de Castro de Sant Climent Sescebes,  a l’Associació Alto el Foc de l’Albera, a 
l’Institut de Llançà i al col.legi Pompeu Fabra de Llançà.”
 
 
12.- Suport a la Moció aprovada pel Ple de la Diputació de Girona de suport als 
encausats pel 9N. 
 
L’Alcalde llegeix el text del dictamen.
(...) 
Sotmesa la proposta a votació, amb set vots a favor dels grups municipals ERC
CIU; i tres abstencions dels grups munici
 
El Ple de la Diputació de Girona, per unanimitat en la sessió celebrada el dia 18 
d’octubre d’enguany, va adoptar l’acord literal següent:
Davant la petició de la Fiscalia de deu anys de inhabilitació per l'expresident de la 
Generalitat Artur Mas i altres nou per a les conselleres Irene Rigau i Joana Ortega, 
per prevaricació i desobediència al Tribunal Constitucional (TC) en la consulta 
sobiranista del 9N que suposa una indignitat per qualsevol demòcrata. 
I en un moment que l
participació ciutadana en tots els municipis de la demarcació i que cada dia son mes 
els consistoris que sotmeten a consideració directa dels seus veïns temes de gran 
interès pel seu futur, d'acord amb
Per tot això, la corporació per unanimitat 
Primer. Mostrar el suport de la Diputació a l'expresident Artur Mas, a les 
exconselleres Irene Rigau i Joana Ortega i a l’exconseller Francesc Homs i altres 

AJUNTAMENT DE LLANÇÀ   (ALT EMPORDÀ) 

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

Fer totes les accions necessàries davant del Ministeri de Defensa i de 
l’Institut d’Habitatge, Infraestructura i Equipament de la Defensa per a reclamar el 
traspàs a la Generalitat, o a l’ens local que correspongui, i mitjançant els instruments 

ertinents, del patrimoni militar de tipus immobiliari que es trobi en desús a 
les comarques gironines, per a destinar-lo a usos públics de caràcter civil.

Rebutjar, com a exercici de coherència amb els valors de la pau, els actes 
i de legitimació de la violència i de les armes, i no assistir com a 

institució a les desfilades militars i altres actes d’aquest tipus en espais civils de la 
 

. Fer arribar a les instàncies militars de les comarques gironines 
cessin les maniobres militars en espais no estrictament militars i promoure també 
que els ens locals, en exercici de llurs atribucions i competències, actuïn de la 

Evitar la presència de l’exèrcit en qualsevol centre educatiu i de formació i 
instar als organitzadors d’espais educatius i promocionals,  que actuïn d’aquesta 

Comunicar l’adopció d’aquest acord a la Diputació, al Parlament de 
Catalunya, a la delegació del Ministeri de Defensa a Catalunya, a
del Ministeri de Defensa a Girona, als estaments militars de la Base Militar Álvarez 
de Castro de Sant Climent Sescebes,  a l’Associació Alto el Foc de l’Albera, a 
l’Institut de Llançà i al col.legi Pompeu Fabra de Llançà.” 

la Moció aprovada pel Ple de la Diputació de Girona de suport als 

L’Alcalde llegeix el text del dictamen. 

Sotmesa la proposta a votació, amb set vots a favor dels grups municipals ERC
CIU; i tres abstencions dels grups municipals PSC-CP i APL,  s’aprova:

El Ple de la Diputació de Girona, per unanimitat en la sessió celebrada el dia 18 
d’octubre d’enguany, va adoptar l’acord literal següent: 
Davant la petició de la Fiscalia de deu anys de inhabilitació per l'expresident de la 
Generalitat Artur Mas i altres nou per a les conselleres Irene Rigau i Joana Ortega, 
per prevaricació i desobediència al Tribunal Constitucional (TC) en la consulta 
sobiranista del 9N que suposa una indignitat per qualsevol demòcrata. 
I en un moment que la Diputació ha fet una aposta decidida per fomentar la 
participació ciutadana en tots els municipis de la demarcació i que cada dia son mes 
els consistoris que sotmeten a consideració directa dels seus veïns temes de gran 
interès pel seu futur, d'acord amb la legislació catalana. 
Per tot això, la corporació per unanimitat ACORDA: 

Mostrar el suport de la Diputació a l'expresident Artur Mas, a les 
exconselleres Irene Rigau i Joana Ortega i a l’exconseller Francesc Homs i altres 

ACORDA: 

Fer totes les accions necessàries davant del Ministeri de Defensa i de 
l’Institut d’Habitatge, Infraestructura i Equipament de la Defensa per a reclamar el 
traspàs a la Generalitat, o a l’ens local que correspongui, i mitjançant els instruments 

ertinents, del patrimoni militar de tipus immobiliari que es trobi en desús a 
lo a usos públics de caràcter civil. 

Rebutjar, com a exercici de coherència amb els valors de la pau, els actes 
i de legitimació de la violència i de les armes, i no assistir com a 

institució a les desfilades militars i altres actes d’aquest tipus en espais civils de la 

. Fer arribar a les instàncies militars de les comarques gironines la petició que 
cessin les maniobres militars en espais no estrictament militars i promoure també 
que els ens locals, en exercici de llurs atribucions i competències, actuïn de la 

educatiu i de formació i 
instar als organitzadors d’espais educatius i promocionals,  que actuïn d’aquesta 

Comunicar l’adopció d’aquest acord a la Diputació, al Parlament de 
Catalunya, a la delegació del Ministeri de Defensa a Catalunya, a la subdelegació 
del Ministeri de Defensa a Girona, als estaments militars de la Base Militar Álvarez 
de Castro de Sant Climent Sescebes,  a l’Associació Alto el Foc de l’Albera, a 

la Moció aprovada pel Ple de la Diputació de Girona de suport als 

Sotmesa la proposta a votació, amb set vots a favor dels grups municipals ERC-AM i 
CP i APL,  s’aprova: 

El Ple de la Diputació de Girona, per unanimitat en la sessió celebrada el dia 18 

Davant la petició de la Fiscalia de deu anys de inhabilitació per l'expresident de la 
Generalitat Artur Mas i altres nou per a les conselleres Irene Rigau i Joana Ortega, 
per prevaricació i desobediència al Tribunal Constitucional (TC) en la consulta 
sobiranista del 9N que suposa una indignitat per qualsevol demòcrata.  

a Diputació ha fet una aposta decidida per fomentar la 
participació ciutadana en tots els municipis de la demarcació i que cada dia son mes 
els consistoris que sotmeten a consideració directa dels seus veïns temes de gran 

Mostrar el suport de la Diputació a l'expresident Artur Mas, a les 
exconselleres Irene Rigau i Joana Ortega i a l’exconseller Francesc Homs i altres 



  
  

AJUNTAMENT DE LLANÇÀ
 

persones que puguin res
penes d’inhabilitació o d’altra caire per part de la Fiscalia de l'Estat per posar les 
urnes el 9N. 
Així mateix, mostrar el suport a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i a 
l’alcaldessa de Berga, Montserrat Venturós, i al regidor de l’Ajuntament de Vic, Joan 
Coma, pels processos que tenen oberts, així com totes aquelles persones que 
resultin encausades per idèntic motiu.
Segon. Considerar que posar les urnes i facilitar que els ciutadans
seu vot, es un fet democràtic que mai pot ser qualificat de delicte.
Tercer. Sol·licitar dels ajuntaments de la demarcació un posicionament a favor de la 
participació ciutadana i de rebuig al processament dels nostres conciutadans Mas, 
Rigau, Ortega i Homs per la seva participació en la consulta popular i democràtica 
del 9N. 
Quart. Manifestar el suport d’aquesta corporació envers tots aquells ajuntaments 
que han rebut un requeriment de la Delegació o Subdelegació del Govern de l’Estat 
per l’obertura de les dependències municipals el dia 12 d’octubre d’enguany.”
 
El Ple municipal acorda: 
 
Primer.- DONAR SUPORT a la Moció de la Diputació de Girona, aprovada per 
unanimitat en la sessió celebrada el dia 18 d’octubre d’enguany
transcrita, i mostrar el rebuig al processament
seva participació en la consulta popular i democràtica del 9N.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a la Diputació de Girona.
 
 
13.- Moció de suport a la inicia
subvencionable dels programes FEDER l’import de l’IVA.
 
L’Alcalde llegeix el text del dictamen.
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat s’aprova:
 
El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió celebrada el dia 18 d’octubre 
d’enguany, va adoptar per unanimitat l’acord literal següent:
Tal com es va exposar al plenari on es van aprovar els projectes FEDER sembla 
il·lògic, des del punt de vista municip
propostes de cofinançament dels programes FEDER, en referència al tema de l’IVA.
El FEDER des d’Europa aporta un 50 % de la despesa elegible, la Diputació un 25 % 
i els ajuntaments l’altre 25 %, però donat q
de l’IVA, aquest import recaurà en l’administració que contracti l’actuació com a 
consumidora final. 
Atès que cal estudiar un mecanisme per fer que el repartiment de costes de les 
actuacions incloses en els progr
l’IVA. 

AJUNTAMENT DE LLANÇÀ   (ALT EMPORDÀ) 

persones que puguin resultar encausades, i el rebuig democràtic a la sol·licitud de 
penes d’inhabilitació o d’altra caire per part de la Fiscalia de l'Estat per posar les 

Així mateix, mostrar el suport a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i a 
de Berga, Montserrat Venturós, i al regidor de l’Ajuntament de Vic, Joan 

Coma, pels processos que tenen oberts, així com totes aquelles persones que 
resultin encausades per idèntic motiu. 

. Considerar que posar les urnes i facilitar que els ciutadans
seu vot, es un fet democràtic que mai pot ser qualificat de delicte.

. Sol·licitar dels ajuntaments de la demarcació un posicionament a favor de la 
participació ciutadana i de rebuig al processament dels nostres conciutadans Mas, 
Rigau, Ortega i Homs per la seva participació en la consulta popular i democràtica 

Manifestar el suport d’aquesta corporació envers tots aquells ajuntaments 
que han rebut un requeriment de la Delegació o Subdelegació del Govern de l’Estat 

r l’obertura de les dependències municipals el dia 12 d’octubre d’enguany.”

 

DONAR SUPORT a la Moció de la Diputació de Girona, aprovada per 
unanimitat en la sessió celebrada el dia 18 d’octubre d’enguany
transcrita, i mostrar el rebuig al processament de Mas, Rigau, Ortega i Homs per la 
seva participació en la consulta popular i democràtica del 9N. 

NOTIFICAR el present acord a la Diputació de Girona. 

Moció de suport a la iniciativa de la Diputació d’incorporar com a despesa 
subvencionable dels programes FEDER l’import de l’IVA. 

L’Alcalde llegeix el text del dictamen. 

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

El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió celebrada el dia 18 d’octubre 
d’enguany, va adoptar per unanimitat l’acord literal següent: 
Tal com es va exposar al plenari on es van aprovar els projectes FEDER sembla 
il·lògic, des del punt de vista municipal, el repartiment de despeses que figura en les 
propostes de cofinançament dels programes FEDER, en referència al tema de l’IVA.
El FEDER des d’Europa aporta un 50 % de la despesa elegible, la Diputació un 25 % 
i els ajuntaments l’altre 25 %, però donat que s’exclou de la despesa elegible l’import 
de l’IVA, aquest import recaurà en l’administració que contracti l’actuació com a 

Atès que cal estudiar un mecanisme per fer que el repartiment de costes de les 
actuacions incloses en els programes FEDER (la despesa subvencionable) inclogui 

ultar encausades, i el rebuig democràtic a la sol·licitud de 
penes d’inhabilitació o d’altra caire per part de la Fiscalia de l'Estat per posar les 

Així mateix, mostrar el suport a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i a 
de Berga, Montserrat Venturós, i al regidor de l’Ajuntament de Vic, Joan 

Coma, pels processos que tenen oberts, així com totes aquelles persones que 

. Considerar que posar les urnes i facilitar que els ciutadans participin amb el 
seu vot, es un fet democràtic que mai pot ser qualificat de delicte. 

. Sol·licitar dels ajuntaments de la demarcació un posicionament a favor de la 
participació ciutadana i de rebuig al processament dels nostres conciutadans Mas, 
Rigau, Ortega i Homs per la seva participació en la consulta popular i democràtica 

Manifestar el suport d’aquesta corporació envers tots aquells ajuntaments 
que han rebut un requeriment de la Delegació o Subdelegació del Govern de l’Estat 

r l’obertura de les dependències municipals el dia 12 d’octubre d’enguany.” 

DONAR SUPORT a la Moció de la Diputació de Girona, aprovada per 
unanimitat en la sessió celebrada el dia 18 d’octubre d’enguany anteriorment 

de Mas, Rigau, Ortega i Homs per la 

tiva de la Diputació d’incorporar com a despesa 

El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió celebrada el dia 18 d’octubre 

Tal com es va exposar al plenari on es van aprovar els projectes FEDER sembla 
al, el repartiment de despeses que figura en les 

propostes de cofinançament dels programes FEDER, en referència al tema de l’IVA. 
El FEDER des d’Europa aporta un 50 % de la despesa elegible, la Diputació un 25 % 

ue s’exclou de la despesa elegible l’import 
de l’IVA, aquest import recaurà en l’administració que contracti l’actuació com a 

Atès que cal estudiar un mecanisme per fer que el repartiment de costes de les 
ames FEDER (la despesa subvencionable) inclogui 
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Tal com s’estableix a l’article 7 del Reglament (CE) 1080/2006, l’IVA només serà 
subvencionable si és real i definitivament suportat pel beneficiari final (és a dir, serà 
subvencionable sempre que no s
En el mateix sentit s’expressa l’ORDRE EHA/524/2008, de 26 de febrer, on 
s'aproven les normes sobre les despeses subvencionables dels programes operatius 
del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i del Fons de Cohesió i 
l’article 8 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
Aquesta realitat esdevé més greu, si cal, quan comprovem que Catalunya és l'única 
Comunitat que aplica aquest sistema, en la resta del territori espanyol, la despesa 
subvencionable inclou l’import de l’IVA, que d’aquesta manera es reparteix 
proporcionalment entre les administracions que financen els projectes.
En aquest sentit i davant el greuge que representa assumir aquests imports pels 
nostres ajuntaments, la corporació per unanimitat

 
Primer. Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya que modifiqui la normativa de 
distribució de fons FEDER al territori, incorporant com a despesa subvencionable 
l’import de l’IVA, sempre que sigui viable des d’un punt de vista jurídic i 
Segon. Establir un mecanisme compensatori d’ajuda als ajuntaments per part de la 
Diputació de Girona que permetrà reduir aquest sobre cost de l’IVA pels ens locals, 
per al programa FEDER en curs, fent
la participació de la mateixa Diputació, sempre que sigui viable des d’un punt de 
vista jurídic i econòmic. 
Tercer. Estudiar un model d’actuació cara a futures convocatòries perquè aquesta 
problemàtica no sigui recurrent en el temps, i els
càrrega que fins ara assumien integrament, en referència a aquesta qüestió de l’IVA.
Quart. Comunicar el present acord a tots els ajuntaments de la demarcació per tal 
que donin suport a la iniciativa que s’incorpori com a 
programes FEDER l’import de l’IVA, així com a l’Associació Catalana de Municipis, a 
la Federació de Municipis de Catalunya i al Govern de la Generalitat de Catalunya.”
 
Aquest  Ple municipal acord
 
Primer.- DONAR SUPORT a la M
unanimitat en la sessió celebrada el dia 18 d’octubre d’enguany anteriorment 
transcrita, referent a la iniciativa que s’incorpori com a despesa subvencionable dels 
programes FEDER l’import de l’IVA.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a la Diputació de Girona.
 
 
14.- Assumptes urgents.
 
No se’n presenten. 
 
 
15.- Precs i preguntes. 
 

AJUNTAMENT DE LLANÇÀ   (ALT EMPORDÀ) 

Tal com s’estableix a l’article 7 del Reglament (CE) 1080/2006, l’IVA només serà 
subvencionable si és real i definitivament suportat pel beneficiari final (és a dir, serà 
subvencionable sempre que no sigui recuperable). 
En el mateix sentit s’expressa l’ORDRE EHA/524/2008, de 26 de febrer, on 
s'aproven les normes sobre les despeses subvencionables dels programes operatius 
del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i del Fons de Cohesió i 

cle 8 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
Aquesta realitat esdevé més greu, si cal, quan comprovem que Catalunya és l'única 
Comunitat que aplica aquest sistema, en la resta del territori espanyol, la despesa 

ou l’import de l’IVA, que d’aquesta manera es reparteix 
proporcionalment entre les administracions que financen els projectes.
En aquest sentit i davant el greuge que representa assumir aquests imports pels 
nostres ajuntaments, la corporació per unanimitat  ACORDA: 

Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya que modifiqui la normativa de 
distribució de fons FEDER al territori, incorporant com a despesa subvencionable 
l’import de l’IVA, sempre que sigui viable des d’un punt de vista jurídic i 

. Establir un mecanisme compensatori d’ajuda als ajuntaments per part de la 
Diputació de Girona que permetrà reduir aquest sobre cost de l’IVA pels ens locals, 
per al programa FEDER en curs, fent-se càrrec la Diputació de l’IVA
la participació de la mateixa Diputació, sempre que sigui viable des d’un punt de 

 
. Estudiar un model d’actuació cara a futures convocatòries perquè aquesta 

problemàtica no sigui recurrent en el temps, i els ajuntaments vegin alleugerida la 
càrrega que fins ara assumien integrament, en referència a aquesta qüestió de l’IVA.

Comunicar el present acord a tots els ajuntaments de la demarcació per tal 
que donin suport a la iniciativa que s’incorpori com a despesa subvencionable dels 
programes FEDER l’import de l’IVA, així com a l’Associació Catalana de Municipis, a 
la Federació de Municipis de Catalunya i al Govern de la Generalitat de Catalunya.”

Ple municipal acorda: 

DONAR SUPORT a la Moció de la Diputació de Girona, aprovada per 
unanimitat en la sessió celebrada el dia 18 d’octubre d’enguany anteriorment 

la iniciativa que s’incorpori com a despesa subvencionable dels 
programes FEDER l’import de l’IVA. 

NOTIFICAR el present acord a la Diputació de Girona. 

Assumptes urgents. 

 

Tal com s’estableix a l’article 7 del Reglament (CE) 1080/2006, l’IVA només serà 
subvencionable si és real i definitivament suportat pel beneficiari final (és a dir, serà 

En el mateix sentit s’expressa l’ORDRE EHA/524/2008, de 26 de febrer, on 
s'aproven les normes sobre les despeses subvencionables dels programes operatius 
del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i del Fons de Cohesió i 

cle 8 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 
Aquesta realitat esdevé més greu, si cal, quan comprovem que Catalunya és l'única 
Comunitat que aplica aquest sistema, en la resta del territori espanyol, la despesa 

ou l’import de l’IVA, que d’aquesta manera es reparteix 
proporcionalment entre les administracions que financen els projectes. 
En aquest sentit i davant el greuge que representa assumir aquests imports pels 

Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya que modifiqui la normativa de 
distribució de fons FEDER al territori, incorporant com a despesa subvencionable 
l’import de l’IVA, sempre que sigui viable des d’un punt de vista jurídic i econòmic. 

. Establir un mecanisme compensatori d’ajuda als ajuntaments per part de la 
Diputació de Girona que permetrà reduir aquest sobre cost de l’IVA pels ens locals, 

se càrrec la Diputació de l’IVA que correspon a 
la participació de la mateixa Diputació, sempre que sigui viable des d’un punt de 

. Estudiar un model d’actuació cara a futures convocatòries perquè aquesta 
ajuntaments vegin alleugerida la 

càrrega que fins ara assumien integrament, en referència a aquesta qüestió de l’IVA. 
Comunicar el present acord a tots els ajuntaments de la demarcació per tal 

despesa subvencionable dels 
programes FEDER l’import de l’IVA, així com a l’Associació Catalana de Municipis, a 
la Federació de Municipis de Catalunya i al Govern de la Generalitat de Catalunya.” 

oció de la Diputació de Girona, aprovada per 
unanimitat en la sessió celebrada el dia 18 d’octubre d’enguany anteriorment 

la iniciativa que s’incorpori com a despesa subvencionable dels 
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Fa ús de la paraula el Sr. Pere Vila, del grup municipal de CiU, dient que atès el que 
ha passat avui el seu grup posposa totes 
L’Alcalde respon que les preguntes que pertoquin les contestaran per escrit o en el 
proper Ple, creuen que és la seva feina i obligació.
 
 
I sense cap més altre assumpte a tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió 
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) 

Fa ús de la paraula el Sr. Pere Vila, del grup municipal de CiU, dient que atès el que 
ha passat avui el seu grup posposa totes les preguntes a formular

les preguntes que pertoquin les contestaran per escrit o en el 
proper Ple, creuen que és la seva feina i obligació. 

I sense cap més altre assumpte a tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió 
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.

Fa ús de la paraula el Sr. Pere Vila, del grup municipal de CiU, dient que atès el que 
les preguntes a formular-les en altre Ple. 

les preguntes que pertoquin les contestaran per escrit o en el 

I sense cap més altre assumpte a tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió a les 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. 


