
Exp. A110 05/2014 
Acta Ple Ord. 
CF/jr 

 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE LLANÇÀ DE 
DATA 9-06-2014 
 
A la Casa Consistorial de Llançà, essent les dinou hores del dia nou de juny de dos 
mil catorze, es reuneix l´Ajuntament Ple, en primera convocatòria, sota la presidència 
de l’Alcalde,  Sr. Pere Vila i Fulcarà. 
 
Assisteixen els  regidors i les regidores que a continuació s´indica, a l´objecte de 
celebrar sessió pública ordinària:  
 
Assistents:  Sr. Joan C. Mora i Torrent, Sra. Núria Escarpanter i Olivet, Sra. 
Assumpció Ministral i Dardé, Sr. Joaquim González i Rodríguez,  Sr. Joan Carles 
Subirats i Baró, Sr. Jordi Vilà i Baró,  Sr. Narcís Noguera i Negre, Sra. Sílvia Barris i 
Roca,  Sr. Guillem Cusí i Batlle, Sr. Josep Ortiz de Zárate i Perals i la Sra. Anna M 
Pujol i Llosa. 
  
Excusa la seva absència el Sr. Francesc Guisset i Lagresa. 
  
Actua com a Secretari el Sr. Carles Fita i Alegre, titular de la Corporació. 
 
L’Alcalde declara obert l’acte i proposa als Regidors i les Regidores assistents 
avançar les properes reunions de la Comissió Informativa Permanent i del Ple ordinari 
per a les dues darreres setmanes de juliol. 
Per unanimitat s’aprova celebrar la sessió de la Comissió Informativa Permanent el 
dilluns 21 de juliol, a les 19 hores, i el Ple ordinari el dia 28 de juliol, a les 19 hores. 
 
Tot seguit s’entra a conèixer els assumptes inclosos en l’ordre del dia: 
 
 
1.- Lectura i aprovació, si escau, de les dues actes anteriors. 
 
L’Alcalde demana si cal llegir les actes de les dues sessions anteriors, de dates 14 i 
29 d’abril de 2014, que han estat repartides amb anterioritat junt amb la convocatòria. 
 
Per unanimitat s’aprova l’acta del Ple ordinari de data 14 d’abril de 2014 i la del Ple 
extraordinari de data 29 d’abril de 2014, sense esmenes. 
 
 
2.-  Aprovació inicial de la Modificació Puntual núm. 16 del Text Refós del PGOU 
de Llançà, per millorar les volumetries dels carrers Merlet i Miranda. 
 



L’Alcalde llegeix el text del dictamen i explica que fa referència a una finca del c/ 
Miranda. Es presenta la proposta a partir dels informes emesos pels tècnics i el 
Secretari. 
 
Fa ús de la paraula el Sr. Noguera, del grup municipal socialista, dient que al tractar-
se d’una aprovació inicial i és una modificació proposada pels Serveis Tècnics, 
s’abstenen. 
 
El Sr. Cusí, del grup municipal ULL-AM, pregunta si en cas que es modifiquin les 
escales superiors, els cost de les obres anirien a càrrec dels veïns. 
L’Alcalde respon afirmativament. 
El Sr. Cusí manifesta que aleshores el seu vot és afirmatiu. 
 
El Sr. Ortiz de Zárate, del grup municipal BMC, expressa el vot favorable. 
 
Intervé la Sra. Pujol, del grup municipal ICV, dient que consultant l’expedient va veure  
l’Informe dels Serveis Tècnics, amb una sèrie de paràmetres o mesures a  adoptar, i 
pregunta si s’han de complir abans de l’aprovació. 
L’Alcalde respon que l’obra a curt termini no es farà. És d’interès municipal i del 
propietari tenir-ho aprovat. Les possibles modificacions que es produeixin vindran dels 
diferents Organismes que han d’intervenir. Es farà el seguiment pels tècnics i si no es 
compleixen els paràmetres, no s’aprovaria definitivament. 
 
Sotmesa la proposta a votació, amb nou vots a favor, dels grups municipals de CiU, 
ULL-AM i BMC; i tres abstencions, dels grups municipals PSC-PM i ICV, s’aprova: 
 
L’Ajuntament de Llançà promou l’expedient de Modificació Puntual núm. 16 del 
PGOU, que comprèn els terrenys del solar edificat situat als carrers Merlet i Miranda, 
(parcel·la cadastral amb referència núm. 3611122EG1931S0001LM), amb l’objecte de 
qualificar com a Zona d’eixample suburbà (clau 3) una porció de terreny de 160 m2 
del referit solar i definir les seves condicions d’edificació, d’acord amb el tipus 
d’ordenació segons alineació a vial, amb la finalitat de compactar-la amb les 
edificacions preexistents del tram final del carrer Miranda i millorar al mateix temps la 
imatge de la testera actual, sense incrementar en cap cas el sostre edificable ni la 
densitat de l’àmbit, de conformitat amb l’interés públic. 
El Secretari de la Corporació ha emès el corresponent informe jurídic. 
Atès el que disposen els articles 85 i ss. del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, modificat per la Llei 
3/2012, del 22 de febrer, i articles 117 i 118 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel 
qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya.   
 
Atès que per a la seva aprovació pel Ple, es requereix majoria absoluta del número 
legal de membres de la Corporació, de conformitat amb els articles 22.2.c) i 47.2.ll) de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del Règim Local. 
El Ple de  l’Ajuntament acorda: 
 



Primer.- APROVAR inicialment la Modificació puntual núm. 16 del PGOU de Llançà, 
en l’àmbit de la parcel·la situada als carrers Merlet, s/n i Miranda, s/n,  per regular les 
condicions d’edificació. 
 
Segon.- SOTMETRE l’expedient a informació pública pel termini d'un mes, mitjançant 
anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, en el DOGC, en el Taulell 
d’Edictes Municipal, en el web municipal (www.llanca.cat) i en el Punt Diari, per tal 
que qualsevol que ho desitgi pugui examinar-lo i presentar, durant el termini esmentat, 
totes les al·legacions o observacions que consideri oportunes. 
 
Tercer.- Simultàniament al tràmit d’informació pública, sol·licitar els informes als 
organismes afectats per raó de les seves competències sectorials. 
 
Quart.- Ordenar la suspensió de tramitació i l’atorgament de llicències de d’edificació, 
reforma, rehabilitació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions 
municipals connexes establertes en la legislació sectorial, en els àmbits determinats 
en l’expedient, les determinacions de les quals suposin la modificació del règim 
urbanístic vigent, fins a la definitiva aprovació de la present modificació. 
 
Cinquè.- Transcorregut aquest termini, donar compte del resultat de l’exposició 
pública al Ple de la Corporació per a l’aprovació provisional, si escau. 
 
 
3.- Aprovació inicial de l’Ordenança municipal sobre regulació de la prostitució 
en els espais públics del municipi de Llançà. 
 
L’Alcalde llegeix el dictamen. Manifesta que és una petició que ha fet el Consell 
Comarcal de l’Alt Empordà a tots els ajuntaments de la comarca per aprovar una 
Ordenança tipus on es contemplen inquietuds dels Alcaldes i la gent que no està a 
favor perquè no havent-hi una regulació jurídica s’ha optat per redactar una 
Ordenança que ho reguli on la nostra policia, amb la potestat que dóna l’Ordenança 
aprovada, pogués actuar en cas que es produís la prostitució. 
 
Intervé el Sr. Noguera, del grup municipal PSC-PM, dient que per ser una aprovació 
inicial per solidaritat amb els altres municipis que es veuen més afectats en aquest 
tema, votaran a favor. 
 
El Sr. Cusí, del grup municipal ULL-AM, manifesta que el seu vot serà favorable, com 
que prové del Consell comarcal ja s’entén que ha de ser d’aplicació a tots els pobles 
de la comarca. 
 
Fa ús de la paraula el Sr. Ortiz de Zárate, del grup municipal BMC, expressant el vot a 
favor. 
 
La Sra. Pujol, del grup municipal ICV, diu que és una Ordenança més aviat 
sancionadora i per als municipis on no hi ha Policia Local o Municipal, i votaran a 
favor. 



 
Per unanimitat, s’aprova: 
 
El Ple del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, en sessió de data 25 de març 
d’enguany, va aprovar un model d’ordenança en relació a l’oferiment, sol.licitud i 
pràctica d’activitats sexuals remunerades als espais públics i al domini públic viari, 
incloses les seves zones de servitud o afecció. Aquest model s’ha tramès a 
l’Ajuntament de Llançà mitjançant escrit RE núm. 2017 de data 3-04-2014. 
Només disposant d’una ordenança comuna, que sigui aprovada per tots els municipis 
de l’Alt Empordà, es podrà actuar d’una forma eficaç contra el problema de la 
prostitució a les carreteres de la comarca. 
L’aprovació del text legal permetrà que la intervenció dels Mossos d’Esquadra o de les 
policies locals sigui efectiva i homogènia a tot el territori, a tots els termes municipals 
encara que en el dia d’avui no s’hi vegin afectats per la problemàtica. 
Vist el que determinen els articles 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, i 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel què 
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 
El  Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. APROVAR inicialment l’Ordenança sobre oferiment, sol·licitud i pràctica 
d’activitats sexuals remunerades als espais públics i al domini públic viari, incloses les 
seves zones de servitud o afecció. 
Segon. SOTMETRE l’expedient i el text de l’ordenança a informació pública per un 
termini de trenta dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província 
de Girona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el Punt Diari, en el 
web municipal i en el tauler d’anuncis de la Corporació, perquè es pugui examinar i 
presentar les reclamacions i suggeriments que s’estimin pertinents. De no presentar-
se reclamacions o suggeriments en l’esmentat termini, es considerarà aprovat 
definitivament sense necessitat d’acord exprés pel Ple. 
Tercer. Un cop aprovada definitivament l’Ordenança, el seu text es publicarà 
íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, al tauler d’anuncis i al web  
municipal i s’anunciarà en el DOGC la referència del BOP en què s’hagi publicat 
íntegrament, i es trametrà còpia a l’Administració de l’Estat i de la Generalitat de 
Catalunya, al Consell Comarcal de l’Alt Empordà i a la Prefectura de la Policia Local. 
Quart.- FACULTAR l’Alcalde-President per signar tota classe de documents per a 
l’execució del present acord.  
 
 
4.- Donant compte de la tramesa de l’execució del pressupost corresponent al 
primer trimestre de 2014. 
 
La Regidora de l’Àrea,  Sra. Núria Escarpanter explica que es tracta de subministrar la 
informació del 1r trimestre al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, 
conforme l’Ajuntament de Llançà compleix l’objectiu d’Estabilitat Pressupostària així 
com l’objectiu de la Regla de la despesa i posa a disposició dels Regidors i les 
Regidores la consulta de les dades i detall. 



 
Tot seguit, llegeix el text del dictamen, del contingut següent: 
 
La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera, estableix l’obligació de subministrar informació referent al compliment 
d’obligacions contemplades a l’article 15.2 de l’Ordre HAP/2105/2012 de primer 
d’octubre.  
L’Ordre HAP/2105/2012 d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d’informació previstes en la LO2/2012, LOEPSF, estableix l’obligació 
trimestral de subministrament d’informació per les Entitats Locals, article 16, que 
haurà d’efectuar-se per mitjans electrònics a través del sistema que el Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques habiliti als efectes.  
En data 7 de maig d’enguany, s’ha realitzat la tramesa de la informació corresponent 
a l’execució pressupostària pel primer trimestre de 2014, a través de l’oficina virtual 
per la coordinació amb les Entitats Locals del Ministerio.  
De les dades trameses d’execució del primer trimestre d’enguany, resulta:  

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

 
Per tot això, aquesta Regidoria proposa el següent ACORD: 
 
Únic.- DONAR COMPTE al Ple de la tramesa de l’execució del pressupost 
corresponent al primer trimestre de 2014, d’acord amb els resultats assenyalats a la 
part expositiva d’aquest acord, de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 
2/2012, de 17 d’abril d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, que 
estableix l’obligació de subministrar informació referent al compliment d’obligacions 
contemplades a l’article 15 i 16 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre.  
 
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat. 
 
 
5.- Proposta de festes locals per a l’any 2015. 
 
L’Alcalde llegeix el text del dictamen. 
 
Per unanimitat s’aprova: 
 
Vista l’Ordre EMO/133/2014, de 14 d’abril, publicada al DOGC núm. 6613, de 30 
d’abril de 2014, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals a 
Catalunya per a l’any 2015. 
Correspon al Ple municipal proposar la fixació de dues festes locals, retribuïdes i no 
recuperables, de conformitat amb el que disposa l’article 37.2 de l’Estatut de 
Treballadors. 
Vistes les competències atribuïdes al Ple de l’Ajuntament, per l’article 46 del Reial 
decret 2001/1983, de 28 de juliol. 
 
Per tot això, el Ple municipal acorda: 



 
Primer.- PROPOSAR al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de 
Catalunya la fixació com a festes locals per a l’any 2015, els dies 22 de gener (dijous)  
i 16 de juliol (dijous).   
Segon.- DONAR TRASLLAT del present acord als Serveis Territorials a Girona del 
Departament d’Empresa i Ocupació,  als efectes oportuns. 
 
 
6.- Conveni de cessió per a l’ús de la caseta de Creu Roja. 
 
La Regidora de l’Àrea, Sra. Assumpció Ministral explica que l’Assemblea Local de 
Creu Roja ha demanat  mantenir l’ús de la caseta de Grifeu. Seguidament llegeix el 
text del dictamen. 
 
El Sr. Noguera, del grup municipal PSC-PM, manifesta que el seu vot és favorable. 
 
Fa ús de la paraula el Sr. Cusí, del grup municipal ULL-AM, dient que s’abstindran 
perquè consideren que són massa anys per a l’ús de la caseta ja que l’ús és més 
freqüent a l’estiu, quan Creu Roja presta el servei de socorrisme a la platja de Grifeu, 
si canviés a fer-se per una altra empresa no podrien fer-ne ús, potser seria més 
adequat un període més curt. 
 
El Sr. Ortiz de Zárate, del grup municipal BMC, expressa el vot a favor. 
 
Intervé la Sra. Pujol, del grup municipal ICV, dient que també s’abstindran en el 
mateix sentit del que ha explicat el Sr. Cusí, possiblement  el període sigui massa 
llarg. 
 
Amb deu vots a favor, dels grups municipals de CiU, PSC-PM i BMC; i dues 
abstencions, dels grups municipals ULL-AM i ICV, s’aprova: 
 
L’Ajuntament de Llançà és propietari de la finca núm. 7291, situada a la Ctra. de la 
Bisbal a Port Bou, al punt quilomètric 65, amb una edificació  anomenada “Lloc de 
socors Creu Roja. L’ esmentada finca es troba qualificada com a bé de domini públic. 
L’entitat CREU ROJA LLANÇÀ ha estat utilitzant aquesta edificació per al 
desenvolupament de les activitats pròpies de l’entitat, des de l’any 1985, i estant 
proper a expirar el termini de vigència de l’esmentada cessió, l’entitat ha sol·licitat la 
signatura d’un conveni per poder fer ús de l’edificació com a lloc de socors, i així 
desenvolupar les activitats pròpies de l’entitat. 
Atesa la conveniència de mantenir l’ús actualment existent, el Ple de l’Ajuntament 
 
ACORDA: 
 
Primer.- APROVAR INICIALMENT el conveni a subscriure entre l’Ajuntament de 
Llançà i Creu Roja Llançà per a l’ús de part de l’edificació municipal anomenada “Lloc 
de socors” per termini de quinze anys pel desenvolupament d’activitats pròpies de 
l’entitat. 



Segon.- EXPOSAR al públic, per termini de trenta dies, l’expedient i el conveni 
mitjançant Edicte publicat en el Tauler d’anuncis municipal, en el web municipal i en el 
Butlletí Oficial de la Província de Girona, a l'efecte de reclamacions i suggeriments.  
Tercer.- De no produir-se reclamacions, dins del termini d’exposició pública, 
s’entendrà definitivament aprovat el Conveni, en els mateixos termes, sense 
necessitat d’acord exprés. 
 
 
7.- Assumptes urgents 
 
L’Alcalde explica que caldria votar la urgència d’inclusió de les Mocions en l’Ordre del 
dia, no obstant això reitera que cal que es presentin abans ja que entre Ple i Ple 
ordinari hi ha dos mesos, però que ja ho ha manifestat altres vegades; i el mateix per 
als precs i preguntes, algunes no han arribat fins avui mateix a l’ajuntament i hi ha 
algunes que precisen d’informes tècnics, si volen tenir respostes coherents. 
 
Per unanimitat s’aprova la urgència i la inclusió de les Mocions que segueixen,  en 
l’ordre del dia: 
 
 
7.1) Moció: per una reforma constitucional i la convocatòria d’un referèndum 
sobre la monarquia i per l’inici d’un procés constituent cap a la República. 
 
La Regidora d’ICV. Sra. Anna M. Pujol, fent referència al que ha dit el Sr. Alcalde, que 
el Rei va expressar la seva intenció d’abdicar la setmana passada i això pot justificar 
que aquesta Moció es presenti en termini massa just. 
Seguidament  llegeix la Moció. 
 
Fa ús de la paraula el Sr. Noguera, del grup municipal socialista, manifestant que  
estan d’acord amb el títol i contingut del Moció, però el 3r punt que declara que 
Catalunya s’expressi en llibertat estan d’acord però que no té res a veure amb la 
Moció. Segons el seu punt de vista, amb els mecanismes que preveu la Constitució 
espanyola  no es pot instar l’estat espanyol a aprovar un referèndum per si volem el 
rei o no el volem, tampoc creu que sigui feina de l’Ajuntament de Llançà exigir i 
reclamar a l’estat espanyol aquest procés de reforma, és una sobirania del poble, com 
que no la veuen clara,  s’abstindran 
 
El Sr. Cusí, del grup municipal ULL-AM, diu que votaran a favor per dues raons: 
mentre formem part de l’estat espanyol hem de decidir entre república o monarquia , i 
en solidaritat amb els republicans espanyols, es mereixen poder decidir. 
 
El Sr. Ortiz de Zárate, del grup municipal BMC, expressa l’abstenció per no haver 
disposat de la Moció abans i conèixer el contingut per llegir-lo. 
 
El Sr. Mora, del grup municipal CiU, indicant l’abstenció, tot i que estan totalment a 
favor del punt tercer de la part dispositiva. 
 



 
Amb dos vots a favor, dels grups municipals ULL-AM i ICV; i deu abstencions, dels 
grups municipals CIU, PSC-PM i BMC, s’aprova: 
 
Des del compromís amb els ideals de justícia, llibertat, igualtat i fraternitat, hereus i 
hereves del llegat social, cultural i emancipador de la II República, hem de manifestar 
que no acceptem un relleu automàtic mitjançant una Llei orgànica sense obrir 
l’oportunitat democràtica de consultar la ciutadania i debatre i decidir sobre el model 
d’estat. 
En la recent abdicació del rei Joan Carles de Borbó es posa de manifest la fi de règim 
que viu el sistema polític i en especial el model d’estat i les relacions Catalunya-
Espanya, aprovats després de la dictadura i en el període de la transició democràtica. 
Un model que ha regnat a l’Estat espanyol en els darrers 40 anys i que s’ha demostrat 
esgotat i accentuat pel fet que moltes generacions no l’han pogut escollir, demanda la 
reforma constitucional i la convocatòria d'un referèndum on sigui la ciutadania qui 
decideixi lliurement amb els seus vots tot allò que afecta les seves vides i on puguin 
decidir quin sistema polític, quin model econòmic, i quin model de societat desitgen.  
A la vegada ens reafirmem en la necessària continuïtat del procés de consulta sobre 
el futur polític de Catalunya.  
 
Per aquests motius, el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer.- L'Ajuntament de Llançà reclama a l’Estat espanyol impulsar un procés 
constituent per a plantejar la República i un altre model d’Estat utilitzant tots els 
mecanismes que preveu la Constitució Espanyola. 
Segon.- Declarem esgotat el model d'Estat actual, i cridem a la ciutadania a exigir la 
reforma de la Constitució i la convocatòria d'un referèndum, on sigui la ciutadania qui 
decideixi amb els seus vots la forma d'Estat que prefereix. 
Tercer.- Declarem que hem de continuar el procés per a l’exercici del dret a decidir i 
que el poble de Catalunya s’expressi en llibertat el proper 9 de novembre  
Quart.- Fer arribar els acords al Congrés dels Diputats i al Senat, al Govern de l’Estat 
espanyol, al Govern de la Generalitat de Catalunya, així com a la Presidència de la 
Unió Europea. 
 
 
7.2 Moció sobre la resolució de propostes pendents i compliment dels acords 
de Ple. 
 
El Sr. Cusí, del grup municipal ULL-AM, llegeix la Moció del contingut literal següent: 
 
Els diferents grups municipals del nostre ajuntament, d’acord amb les activitats 
pròpies del funcionament de les institucions públiques, en compliment de les 
obligacions pròpies i legítimes dels grups municipals a l’oposició i d’acord amb el que 
la legislació en matèria de règim local preveu, estan facultats per a presentar 
propostes i mocions al Ple, màxim òrgan col·legiat de l’Ajuntament. 
Algunes d’aquestes propostes poden ser aprovades o bé en la seva integritat o bé 
mitjançant modificacions proposades per la resta dels grups municipals. Així com  



poden ser posposades en el temps pel seu estudi i consens si s'escau. El que 
anomenem "deixar-ho damunt la taula". 
La Llei municipal i de règim local preveu que els actes de les administracions 
públiques són immediatament executables, per tant els acords del Ple, com dels altres 
òrgans municipals, tenen aquesta consideració. 
Per la seva banda l’article 53.1 e) de la mateixa Llei estableix que és competència de 
l’Alcalde publicar, executar, resoldre i fer complir els acords municipals. 
Amb tot, s’han donat casos en els quals s'ha abusat per part de l'equip de govern 
municipal en el fet de "deixar-ho damunt la taula" com excusa per fer desaparèixer 
en el temps propostes i/o acords dels grups de l'oposició no resolent-les en cap sentit. 
Veient la dinàmica del govern municipal cap la possibilitat que un acord aprovat pel 
Ple no s’executi ni es faci complir per part de l’Alcalde. 
En previsió del compliment dels acords i de no deixar encallades en el temps les 
propostes a debatre, estudiar i/o consensuar i, per un millor reforçament democràtic 
de la primera institució municipal, i a proposta del grup d’Unió Llançanenca -ERC, 
proposem s’adoptin els següents acords, 
 
ACORDS 

1. L’equip de govern municipal, en aquelles propostes pendents d'estudi i/o 
consens amb els altres grups del consistori que no contemplen en ells mateixos 
el termini de compliment corresponent, informarà en el termini màxim de dos 
mesos (en el ple següent) de la resolució presa al respecte per l'equip de 
govern. 
 

2. L’equip de govern municipal, en aquells acords o resolucions conseqüència de 
mocions i propostes aprovades al Ple de l’Ajuntament que no contemplen en 
ells mateixos el termini de compliment corresponent, donarà compte i es 
presentarà documentació acreditativa en el termini màxim de dos mesos (en el 
ple següent) de les gestions i actuacions de compliment corresponents. 
 

3. L’acte de donar compte i/o informació, s’incorporarà dins l’ordre del dia del Ple. 
 

Intervé el Sr. Noguera, del grup municipal PSC-PM, indicant que s’abstindran per no 
haver disposat de la Moció abans i conèixer el contingut per llegir-lo. 
El Sr. Ortiz de Zárate, del grup municipal BMC, diu que s’abstindran pel mateix motiu. 
La Sra. Pujol, del grup municipal ICV, manifesta que el vot és favorable. 
El Sr. Mora, del grup municipal CiU, expressa el vot en contra. 
 
En conseqüència, amb dos vots a favor, set vots en contra i tres abstencions, no 
prospera la Moció. 
 
 
7.3 Moció demanant un calendari de tancament per les C.N. de l’Estat Espanyol 
 
El Sr. Cusí, del grup municipal ULL-AM, llegeix la Moció. 
 
El Sr. Noguera, del grup municipal PSC-PM, indica que s’abstindran.  



El Sr. Ortiz de Zárate, del grup municipal BMC, manifesta que s’abstindran per no 
haver disposat de la Moció abans i conèixer el contingut per llegir-lo. 
 
Fa ús de la paraula la Sra. Pujol, del grup municipal ICV, dient que recorda que ja 
s’havia presentat una Moció similar fa quatre anys i evidentment el vot és favorable. A 
més vol afegir que s’està jugant amb foc i ara es parla de prospeccions marines, el 
que passa amb el Castor, si els terratrèmols arriben a afectar-nos ... li sembla que tot 
això  és surrealista. 
 
Intervé el Sr. Mora, del grup municipal CiU, expressa el vot a favor. 
 
Amb nou vots a favor, dels grups municipals CIU, ULL-AM i ICV; i tres abstencions, 
dels grups municipals PSC-PM i BMC, s’aprova: 
 
L’energia nuclear està en declivi a tot el món, al 2013 la seva producció ha baixat fins 
al punt de que solament un 10,40% de la electricitat mundial prové de l’energia 
nuclear. Països tant importants en quant a producció industrial com Alemanya, han 
decidit abandonar aquest tipus d’energia. A l’Estat Espanyol la davallada de producció 
elèctrica amb nuclears ha estat d’un 50% en els últims 20 anys, hem passat d’una 
producció del  voltant del 40% al 20% del any 2013. L’any passat la producció eòlica 
va superar en una dècima la producció nuclear i s’estima que hauria pogut arribar a 
un 32% de la producció total si no haguessin rebut ordres de parar la producció en 
diferents moments del any per permetre entra a la red la producció nuclear. El conjunt 
de les renovables arriba fins a un 47% del total de la electricitat (comptant la 
hidroelèctrica que varia molt d’any en any) 
A nivell de Catalunya a finals dels anys 80 un cop és va posar en funcionament 
Vandellòs II, la producció elèctrica era d’un 80% del total, en canvi l’any 2013 estava 
al voltant d’un 45%.  
Des de l’any 1997 data en que es va liberalitzar el sector elèctric per part del PP, res 
impedeix construir noves C.N a l’Estat Espanyol, el sector l’any vinent acabarà de 
cobrar els 4.500 milions d’euros de la moratòria nuclear (van parar de construir i es 
van quedar a l’aire diversos projectes perquè s’havia sobredimensionat la demanda). 
El número de reactors en funcionament al món es actualment de 434 7 del quals a 
l’Estat Espanyol d’ells 3 a Catalunya. 
Quant al funcionament de les C.N catalanes són les que més incidències han tingut 
en els últims 7 anys, la qual cosa es desprèn de l’informe 2 de maig de 2013 fet per 
TLN-100% renovables “L’Estat de les Centrals Nuclears a Catalunya” que es pot 
consultar al bloc de la “campanya 25 aniversari accident Vandellòs I”.  
25vandellos.blogspot.com     
Com sabem les competències sobre les nuclears són estatals, tot i que la Generalitat 
disposa de mesuradors de radioactivitat al voltant de les C.N. catalanes i 
protocol·làriament s’ha de coordinar amb la subdelegació del Govern en cas d’activar 
el PENTA (Pla d’emergència nuclear de la província de Tarragona)  . S’han fet també 
diferents acords per rebre informació amb el CSN (Consell de Seguretat Nuclear).  
En totes aquestes dades de producció que hem donat, hem de tenir molt en compte 
que la generació elèctrica sigui de la font d’energia que sigui, va a parar a Red 
Elèctrica que es qui la distribueix. Tenint en compte que en els últims cinc anys 



L’Estat Espanyol ha exportat aprox. un 12% de la electricitat anual  , la producció de 
les C.N. catalanes tant s’ha pogut consumir a Catalunya com al Marroc o Portugal que 
han estat importadors. Un altre mite al respecte és la compra d’electricitat a França 
que de vegades es vol visualitzar com una dependència del País veí. La electricitat 
igual que l’aigua, les verdures etc. és un producte que es compra i ven a tot el mercat 
comunitari. França té 60 reactors i tot i que exporta electricitat a molts de Països de 
vegades fa rebaixes de promoció per treure els excedents , la qual cosa aprofiten els 
operadors de l’Estat Espanyol.  
Finalment la mitjana d’edat en que tanquen les C.N a nivell mundial és de 27 anys (la 
majoria per motius de rendibilitat econòmica) a Catalunya Ascó I es va posar en 
funcionament al 1982 i té permís d’explotació fins el 2-10-2021 Ascó II es posa en 
funcionament al 1985 té permís vigent fins 2-10-2021 i Vandellòs II va arrencar al 
1987 i té permís fins el 21-07-del 2020.  
Necessitat d’un calendari de tancament. 
Resumida la situació general i en particular la del mal funcionament de les C.N 
catalanes.  Perquè es considera necessari un calendari de tancament? 
L’accident de Fukushima al Japó i les conseqüències que ens arriben dia a dia gràcies 
als mitjans informatius, ha tornat a posar sobre la taula la necessitat de prescindir 
d’aquest tipus d’energia. Abans  l’experiència de d’altres accidents de l’industria 
nuclear com el de Txernòbil  del 24 d’abril de 1986 en que ha quedat retratada la 
seguretat d’aquestes  tipus d’instal·lacions . A Catalunya també vam tenir el nostre 
Txernòbil particular amb l’accident de la C.N. Vandellòs I que aquest 2014 compleix 
25 anys. L’informe del Consell de Seguretat Nuclear sobre l’accident va deixar clar 
que el circuit de refrigeració va estar a 2 graus  d’explotar i vesar radioactivitat a 
l’exterior de l’instal·lació. 
En tot el que està plovent sobre l’energia nuclear, La Sociedad Nuclear Española fa la 
seva trobada anual a Reus aquest mes de setembre  i el titular de les seves primeres 
declaracions és que demanen ampliar el seu funcionament a seixanta anys. Des de el 
punt de vista empresarial s’entén que davant de la manca d’inversors en aquesta 
tecnologia l’única manera que tenen de sobreviure com a sector és doblant l’ edat de 
mitjana de les C.N. que s’han tancat arreu del món.  
Des de el punt de vista de qui elabora els informes per a que posteriorment el Govern 
de l’Estat autoritzi la pròrroga del seu permís provisional que és el CSN s’entén  que 
com la majoria són tècnics del sector que han treballat en el mateix i que quan acabin 
el seu treball al CSN tornaran altra cop a treballar amb les mateixes empreses que ara 
estan fiscalitzant, també  tindran una predisposició a donar-los el que demanin. 
Des de el punt de vista del Govern Espanyol ja han hagut segones files com el 
president d’ENRESA (Empresa Nacional de Residus radioactius ) que han secundat 
aquesta petició.   
Aquesta petició és una bogeria perquè no hi ha tecnologia al món que hagi permès 
funcionar una C.N més enllà dels 40 i pocs  anys. Organismes Reguladors com el 
d’Estats Units on hi ha 100 reactors donen permisos de funcionament més amplis que 
el CSN però les exigències de funcionament i l’ independència dels seus membres és 
molt més gran la qual cosa fa que la majoria de les C.N americanes decideixin tancar 
abans que afrontar les reformes per seguir funcionant.     
Per tant la pregunta que ens hem de plantejar no és si les C.N. poden funcionar fins a 
60 anys o més, la pregunta que ens hem de plantejar és “Que més ha de passar per a 



que el món decideixi abandonar definitivament aquest tipus d’energia?” Quantes 
persones més han de morir , quantes regions han de quedar arruïnades per les 
conseqüències d’un accident. 
En el cas de Catalunya Ascó i Vandellòs ja han donat seriosos avisos sobre el seu 
mal funcionament ( la pluja de partícules radioactives d’Ascó o l’episodi de corrosió al 
sistema de refrigeració de Vandellòs II com a incidències més recents). 
La pregunta que ens hem de fer és fins quant haurem de suportar la ciutadania que 
aquest sector privatitzi els seus guanys i col·lectivitzi les seves despeses ?  Les 
infraestructures i el material per activar els plans d’emergència al voltant de les seves 
instal·lacions , la gestió dels residus radioactius, el seu fracàs alhora de preveure les 
necessitat de producció es a dir la moratòria que hem anat pagant religiosament a 
través del rebut de la llum tota la ciutadania. 
És urgent fixà un calendari de tancament d’aquestes instal·lacions que no sobrepassi 
el seu permís d’explotació. Algú pot estar preocupat pels llocs de treball (les 
inversions de les C.N ja estan rentabilitzades).  Tenim l’experiència del 
desmantellament de la C.N. Vandellòs I que va crear una dinàmica econòmica 
important a la zona durant el seu període de clausura durant prop de 10 anys, no 
diguem ja que el sector elèctric seguirà produint electricitat amb altres fonts d’energia i 
per descomptat si ho fa amb energies renovables els índex d’ocupació que creen són 
molt superiors.   Tot plegat entre els anys d’explotació que els hi queden i les feines 
d’acondicionament i clausura hi ha feina pel sector per un mínim de 20 anys. Visitant 
l’antiga C.N. Vandellòs I et fan un repàs de totes les inversions amb un vídeo 
d’ENRESA que passen a tots els visitants.  
Diferents entitats compromeses amb el País i amb la seva gent amb motiu del 25 
aniversari de l’accident a la C.N. Vandellòs I han promogut una campanya que farà 
pedagogia sobre la realitat de l’energia nuclear per tot el territori català i que tindrà 
com a acte central una concentració davant de la C.N Vandellòs I el proper 19 
d’octubre de 2014 aniversari de l’accident, la ciutadania de Catalunya i també de 
l’Estat espanyol ha manifestat a través d’enquestes d’opinió i també en el passat amb 
manifestacions multitudinàries al carrer, el seu rebuig a l’energia nuclear, els polítics 
tenen que està a l’alçada de la gent a la que representen.  
 
En referència a l’esmentat anteriorment el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
1.- Demanar al Govern de la Generalitat que insti al Govern de l’Estat Espanyol a 
elaborar un calendari de tancament d’acord amb tots els sectors implicats per a totes 
les Centrals Nuclears de l’Estat . 
2. Donar suport a  la Campanya  25 anys accident Vandellòs I que demana aquest 
calendari de tancament. 
 
 
8.- Precs i preguntes. 
 
8.1 Registre d’entrada núm.3662 
 



La Sra. Barris, del PSC-PM, a, presenta la següent pregunta perquè sigui contestada 
de manera suficient i raonada en el debat del Ple, i aporta una sèrie de fotografies per 
completar la motivació: 
 
MOTIVACIÓ: 
Que essent el passeig marítim i l’illot del Castellar uns dels llocs més visitats del 
poble,  s’hauria d’intentar fer-ne un lloc més agradable per al passeig, i tenir-ne  més 
cura en la conservació i el manteniment, sobretot a l’època estival que és quan hi ha 
més afluència de gent. 
DEMANEM 

• Quines mesures es prendran per tal de que el passeig es mantingui net? 
(ens referim principalment al buidatge de les papereres i a la neteja de tota la 
brutícia que queda enganxada en el terra degut a refrescs, sucs, gelats, fruits 
palmeres...)  

• Quina solució trobem per a les jardineres del carrer Castellar que en alguns llocs 
els vianants no poden passar-hi per què aquestes estan al mig del pas? 

• Que el Castellar es repobli i replanti amb plantes autòctones, arrancant les plantes 
invasores com ara la Carpobrotus edulis (ungla de gat), fent-ne un seguiment per 
tal de que no es continuï  reproduint, i també que es dugui a terme un seguiment 
periòdic en la poda i conservació de les espècies ja existents per  tal d’ embellir 
aquest espai i els seus voltants. 

• Que es dugui a terme un manteniment i en cas necessari la renovació dels cartells 
informatius, per tal de que tots donin una imatge curada i homogènia  i també la 
col·locació d’un cartell informatiu en el mirador del Castellar, indicant el llocs 
d’interès que des d’allà es poden contemplar , Port de la Selva, Cap de Creus, 
Grifeu, Cap de Cervera, França... . 

 
Respon el Regidor Sr. Mora, dient que la primera part de la neteja del passeig, es va 
fer la reposició de lloses malmeses i es va fer un tractament amb un producte especial 
per emblanquir-les. Pel que sigui la gent no té cura d’aquest espai, i es farà igual que 
l’any passat per treure del terra els xiclets, brutícia i altres, amb la Brigada. Quant a 
papereres s’ha muntat un sistema operatiu per a l’estiu. Pel que fa a jardineres es 
mirarà, amb la Policia, per detectar el tema viari, al tram final des de l’immobiliària 
Tramunt cap al final, hi ha de diferents mides i l’accés es facilitarà movent-les. Sobre 
el Castellar, li agafa la paraula el que proposa de posar plànol a la part de dalt per 
visualitzar una mica l’orientació del Port de la Selva, muntanyes de voltants etc, ho 
miraran amb els tècnics. Quant a plantes invasores, amb alumnes de l’INS Llançà es 
fa una extracció de Carpobrotus en el litoral i des de fa anys s’han centrat molt en el 
Castellar, aquest any també, amb uns camions del servei de neteja i com que es feia 
tot el litoral que està molt afectat es va decidir fer-ho al Castellar. Aprofitant un dels 
alumnes de l’INS va fer un estudi de tota la vegetació de l’illot, per veure la flora 
interessant a mantenir i amb les extraccions anar mantenint els recursos. També es 
varen netejar els búnquers que es fan visiten guiades, s’ha renovat la il.luminació, ara 
hi ha l’escultura de Carles Bros, amb els passamans que faciliten l’accés a gent gran; 
per a l’estiu es posarà remei al tema d’accessos i s’estudiarà per a l’estiu vinent el 
tema del mirador amb indicatius, li sembla molt interessant. 
 



La Sra. Barris insisteix en les papereres que estan plenes i tot es llença per terra, 
cada any sembla que no n’hi ha prou, i la neteja de lloses i ha pobles que tenen com 
una cartcher, amb aigua a pressió potser marxarien els sucs i taques. Pregunta sobre 
l’estudiant que ha fet el reculls de plantes autòctones. 
El Sr. Mora contesta que és en Marc Jiménez, va entregar el seu treball de recerca 
que inclou tot el detall de plantes i va fer visites al Cap de Creus per si hi havia plantes 
endèmiques. Altres anys els treballs de neteja es feia amb el Regidor de Medi 
Ambient, i aquest es va decidir centrar-se en el Castellar, cap a la banda dreta sembla 
que la invasió és més amenaçadora. 
 
 
8.2 Registre d’entrada núm.3702 
 
La Sra. Barris, del PSC-PM, a, presenta la següent pregunta perquè sigui contestada 
de manera suficient i raonada en el debat del Ple: 
 
MOTIVACIÓ: 
Degut a que darrerament han augmentat el nombre de negocis de restauració i 
alimentació al voltant de la zona de l’avinguda Mestral i  que s’han suprimit els 
contenidors de rebuig situats al carrer Palandriu , ens trobem que  només queden  els 
de l’avinguda Mestral (en front fruiteria) que no tenen prou capacitat per absorbir totes 
les escombraries produïdes per els particulars, bars, restaurants, menjars preparats, 
fleca i fruiteria. 
A l’estiu passat aquesta zona disposava de vuit contenidors de rebuig i no eren  
suficients, amb la conseqüència de que  les bosses d’escombraries s’havien de deixar 
al terra. 
 
DEMANEM 

• Quin és el motiu  per el qual a l’ instal·lar a l’avinguda Mestral les tanques de fusta 
per encabir-hi els contenidors encara se n’han suprimit més de rebuig?  

• Hi ha previsions d’incrementar el numero de contenidors en aquest punt? 
• Es tornaran a col·locar els contenidors que hi havia al  carrer Palandriu?  
• De cares a la temporada d’estiu s’incrementarà el servei de recollida en aquesta 

zona? 
• Que s’informi als establiments que els residus que generin o posseeixin siguin 

gestionats d’acord amb les prescripcions de la Llei 15/2003 de 13 de juny, 
reguladora de residus,  i que tot el que es diposita als contenidors d’orgànica té 
d’anar dins de bosses tancades, ja que algun d’aquests establiments habitual i 
reiteradament aboca les restes de residus que genera directament als contenidors, 
afectant directament la higiene del municipi i per tant també la salut de tots els 
veïns. 

 
Respon el Regidor Sr. González que el tancat de fusta pretén crear àrees de recollida, 
tant de rebuig com selectiva i protegir la imatge. Tot i haver unes recomanacions en 
els contenidors, les acumulacions de deixalles als voltants són degudes a la mala 
utilització per part de les persones. 
En aquesta punt s’incrementarà la recollida fins a tres vegades al dia en comptes 



d’una sola com es fa ara. 
Afegeix que el gran consumidor hauria de trucar per telèfon i poder oferir-li una 
recollida personalitzada, en comptes de deixar-ho tot a fora quan no té prou capacitat. 
 
 
8.3 Registre d’entrada núm.3723 (ULL-AM) 
 
El Sr. Cusí, del grup municipal ULL-AM, llegeix les preguntes que segueixen: 
 

1. Preguem al Sr. Alcalde o al regidor pertinent que ens informi de com està el 
cas de la casa enderrocada de Grifeu.  
 

L’Alcalde respon que està igual. S’espera que el Jutjat doni la sentencia per 
executada i a partir d’aquí es començaria el tràmit de l’expedient de poder pagar la 
indemnització en els terme que ja els ha manifestat diverses vegades. 
El Sr. Cusí pregunta si se sap algun termini. 
L’Alcalde explica que la Jutgessa que hi havia ha estat traslladada al TSJC i el nou 
jutge que ha arribat s’ha de posar al dia. 
 

2. En referència a la moció per la modificació del ROM aprovada en el ple del mes 
de febrer de 2012, preguem posin data per a la comissió de treball i per 
l’aprovació si s’escau de l’esborrany o esmenes que en sorgeixin.  

 
L’Alcalde indica que es farà. Recorda que només el seu grup d’ULL-AM han presentat 
esmenes sobre el text que l’equip de govern va proposar, però aquesta legislatura 
s’aprovarà sense dubte. 
El Sr. Cusi pregunta si podran posar una data de tancament. 
L’Alcalde  respon que tenien els compromís de fer-ho i així serà. 

 
3. Preguem al Sr Alcalde ens informi si ja s’ha signat el conveni de traspàs de 

l’edifici de Can Marli amb Patrimoni (Departament Economia i Coneixement), i 
per quan està previst encabir-hi el Casal del Pensionista. 
 

L’Alcalde contesta negativament. Tenen una reunió per acabar de perfilar els detalls 
de la cessió, també van canviar el Director General amb qui hi havia predisposició i 
quan estigui emparaulat abans de signar se’ls informarà dels termes i les condicions. 
 

4. En relació als fets del passat 17 de març en que es va perpetrà l’assassinat del 
Sr Angel Ruíz, veí de Llançà, els grups de l’oposició vàrem sol·licitar que es 
convoqués una junta de seguretat extraordinària. Poden informar-nos del motiu 
pel qual encara no s’ha convocat i si hi ha intensió de convocar-la? 

 

L’Alcalde manifesta que segurament coincidirà amb la Junta Municipal de Seguretat 
ordinària que es convocarà a final del mes de juny. No es va considerar oportú fer-la 
perquè el Cap dels Mossos d’Esquadra va aconsellar no fer-la per el secret de sumari 



i no es disposava de dades suficients per aportar res de nou del que ja sortia publicat 
en els mitjans, en principi està a expenses que donin més informació. 
El Sr. Cusí replica que en el seu cas i creu que la resta de portaveus, el Cap de la 
Policia podia haver informat una mica més del que ja sortia en els mitjans, per la 
gravetat dels fets. Tant de bo no torni a passar, però si és el cas demana si se’ls 
podria convocar per urgència i informar els grups de l’oposició, en aquest cas el secret 
de sumari ho justificaria, però a vegades l’Alcalde podria disposar de més informació. 
Reitera la petició que se’ls tingui en compte. 
L’Alcalde està conforme. 
 

 
5. Preguem ens informin si ja s’han iniciat les converses amb els propietaris del 

solar del costat del centre de dia, i si és així, si s’ha arribat a algun acord per 
poder adequar el solar en zona enjardinada amb la sortida corresponent del 
centre de dia.  

 
L’Alcalde explica que hi havia dues opcions per a la zona d’esbarjo del centre de dia, 
una el terreny de les Sres. Saula i l’altra el terreny del Srs. Serradell-Pumareda, i amb 
aquests s’ha arribat a un acord i s’han començat a retirar els vehicles abandonats per 
acondicionar el solar. Afegeix que es precisarà comprar mobiliari i fer-hi una mica de 
porxo, no trigarà gaire a estar a punt. 

 
 

6. El passat ple del mes de febrer es va acordar mitjançant moció que els regidors 
membres del Ple podran participar, amb veu i sense vot, en la deliberació dels 
assumptes de la Junta de Govern Local que hagin estat delegats pel Ple i que  
s’establirien els mecanismes administratius que serveixin per a convocar 
aquests regidors. Preguem ens informin el motiu pel qual encara no s’estan 
aplicant els acords esmentats. 

 

L’Alcalde manifesta la seva sorpresa per la pregunta ja que li varen notificar un Decret 
on se li informava, amb més de 4 pàgines del perquè, i suposa que el va rebre perquè 
la notificació la va signar la seva mare, fa més de 15 dies. 
El Sr. Cusí contesta que no el té. 
L’Alcalde afegeix que si hi ha alguna competència delegada del Ple a la Junta de 
Govern, se’ls convocaria i es debatria fent-los partíceps del tema. A Llançà a dia 
d’avui no s’ha desvirtuat el Ple, aquí sempre s’ha mantingut la mateixa fórmula sense 
delegació expressa a la Junta de Govern. Conclou que lamenta que no disposi de 
l’extensa explicació que se li notificava. 
El Sr. Cusí diu que si es donés la situació, confia que es convoqui els grups de 
l’oposició. 
 

 
7. El “nou carrer” Joanot Martorell un cop arranjat i habilitat com a carrer d’entrada 

a la Vila ha passat a esser molt transitat. Tot i les millores fetes després de la 
reclamació realitzada en el ple passat, considerem que la cruïlla d’aquest amb 



el carrer la selva pot esdevenir un punt perillós, per la poca visibilitat, la 
insuficient amplada, per la no prioritat sobre un carrer més secundari en la 
incorporació en aquest i per la manca de sensibilitat d’alguns veïns que 
estacionen incorrectament agreujant les problemàtiques esmentades. Per els 
motius exposats demanem que s’actuï en consideració i si els serveis tècnics 
ho veuen adequat proposem que,  
- Es consideri el carrer Joanot Martorell prioritari sobre el carrer la selva i que 

sigui aquest segon el que tingui la senyalització d’stop sobre el primer.  
- Agrairíem l’intervenció de la policia i dels serveis tècnics per trobar solució a 

la problemàtica dels vehicles mal estacionats a la confrontació entre els dos 
carrers.  

 
L’Alcalde indica que l’equip de govern està d’acord, que té sentit el que proposa i que 
es traslladarà al Cap de la Prefectura de la Policia Local. 

 
8. Setmanes enrere els veïns de Llançà és varen trobar amb la problemàtica de 

que els semàfors de la cruïlla de la nacional 260 van estar durant molts dies 
sense funcionar. Creiem que va ser un problema molt greu pel fet que 
comportava una perillositat molt alta per els vehicles que i circulaven i per els 
vianants, tant que si varen produir varis accidents de transit. Quines gestions 
es varen fer per solventar el problema llavors i per que no torni a ocorre en un 
futur? 

 
L’Alcalde respon que hi ha un protocol de funcionament en aquests casos: es tracta 
de semàfors de l’Estat, del Ministeri corresponent, i quan hi ha anomalies o avaries, la 
Policia Local els informa i tenen un servei molt eficient però en aquest cas es va pecar 
de poca senyalització, els faltava una peça que venia de l’estranger i va trigar massa. 
L’equip de govern es va queixar reiteradament i com que no es donava resposta, 
l’Ajuntament va proposar la senyalització, atès l’accident important que va ocórrer, 
d’invalidar un tram d’anada cap a Portbou i  fer baixar els vehicles cap a la benzinera i 
tornar a pujar, per mirar d’evitar accidents. Normalment són molt eficients, al llarg dels 
anys el protocol ha funcionat, tenen un servei que es desplaça des de Vilafant i vénen 
al moment però aquesta peça va alentir la reparació i és clar que la responsabilitat era 
de Carreteres. 
El Sr. Cusí reitera, ateses les nombroses avaries, si es podria valorar que s’arregli la 
cruïlla o es construeixi la rotonda, ja que l’execució porta anys aturada, si pot haver un 
nou sistema de semàfors  o un altre similar que ho solucioni, o canvi de sistema 
elèctric. 
L’Alcalde manifesta que ho parlaran amb ells, potser no hi haurà un altre sistema, el 
tema de la tramuntana que sacseja els semàfors i provoca problemes de connexió, i el 
tema de l’obra de rotondes és que l’Estat no té diners per a inversions i no les 
executen, a veure si en properes reunions a Barcelona poden avaluar el tema. 

 
 
8.4 Registre d’entrada núm.3719 (ICV) 
 
La Sra. Pujol, del grup municipal d’ICV de Llançà, presenta les següents preguntes : 



 
1ª gestió residus 
Motivació 
La recollida i gestió de residus continua sent una de les assignatures pendents de 
l’equip de govern,  i més concretament, de l’àrea o regidoria corresponent.  Només cal 
observar l’estat lamentable que ofereixen molts punts de recollida dels residus, a 
qualssevol moments del  dia. L’Ajuntament de Llançà ha delegat el servei de recollida 
selectiva al Consell Comarcal. El Reglament per al servei de recollida en àrees 
d’aportació a la via pública explícita el servei que ofereix als municipis, segons el 
nombre d’habitants,  
Pel que fa a Llançà és:  
Contenidors de paper i cartró, d’envasos lleugers i d’envasos de vidre; recollida dos 
cops a la setmana , es fa efectiva, i per tant es compleix, aquesta recollida de dos 
cops a la setmana? 
 
El Consell Comarcal va redactar el pla de gestió de residus municipals de Llançà, 
però el Consell Comarcal desconeix si ha estat valorat i aprovat en el Ple de 
l’ajuntament. Per part del regidor Sr. González se’ns va contestar que el pla de gestió 
el tenien amb l’empresa que gestiona la fracció resta i neteja viaria del municipi. Les 
dades mostren que Llançà està lluny de poder assolir els objectius que parca el 
Programa de Residus Municipals de Catalunya 
davant del desgavell de la gestió dels residus a Llançà, no s’ha reconsiderat valorar i 
aprovar el Pla de gestió de residus que va redactar el Consell Comarcal? 
 
El Regidor de l’Àrea, Sr. González, contesta que el CCAE gestiona la recollida 
selectiva, malgrat que no tenim totes les dades avui, li consta que el transport normal 
és: un de vidre, tres de cartró i tres d‘envasos; aquesta setmana es tripliquen els 
camions per a la selectiva, i en breu disposarà de totes les dades i l’informarà com 
queda exactament. Hi ha un esforç en la gestió, i un reforç en totes les passades de 
recollida, però els itineraris els tenen a Figueres. Pel que fa al Pla de Gestió, es va 
aprovar pel CCAE i traslladat a FCC Medi Ambient, ja que són els que l’executen, 
controlats per l’Ajuntament; els desgavell al qual es refereix la regidora indica que el 
sobrepés que hi ha a Llançà és que s’aboca de tot, voluminós, runes .. no pel residu 
en si, i a Pedret i Marzà entra un voluminós i pes de residu excessiu i es fa un control 
policial on es detecti abocament que no correspon al contenidor específic, aixecar 
actes i posar senyals. 
 
La Sra. Pujol replica que el Pla de gestió de residus, fet pel Consell Comarcal, i que 
una cosa és la part tècnica i la part política l’ha de fer l’Ajuntament i la Regidoria 
delegada, no l’ha de fer l’empresa contractada. 
El Sr. González diu que potser no l’ha entès, el CCAE redacta el Pla, l’ajuntament el 
repassa i es trasllada a FCC. No es va aprovar pel Ple però l’empresa està treballant 
en base al Pla de gestió. 
La Sra. Pujol insisteix que s’ha parlat de la càrrega voluminosa per a la qual s’ha de 
trucar per telèfon, però a Llançà no es fa recollida de residus diferenciats, demana si 
no seria més lògic que es fes directament dos vegades al dia? Ella considera, en 



sentit constructiu, que alguna cosa falla. No és un problema dels usuaris, és una mala 
gestió política. 
El Sr. González pregunta si és mala gestió de FCC o són els usuaris que dipositen 
malament els residus. 
La Sra. Pujol respon que no ho accepta, que siguin els contribuents que paguen les 
taxes els culpables. 
Intervé l’Alcalde, al que ha manifestat la Regidora sobre una mala gestió política, dient 
que accepta tot però que hi ha veïns que no pleguen bé els cartrons sigui culpa de 
l’Ajuntament, no li pot acceptar. 
La Sra. Pujol manifesta que a Figueres, a les 8 del vespre, els residus diferenciats els 
posen fora, a tocar els contenidors i els passen a recollir; a Llançà es podria fer el 
mateix, parlant amb els comerciants, ja sap que hi ha gent incívica però alguna cosa 
passa a més a més, cal repartir responsabilitats. Troba que part de responsabilitat la 
té l’equip de govern. Això no hauria de passar. 
 
 
2ª Millora Centre de Dia  
En el Ple del mes de gener es va aprovar una moció de Millora del Centre de Dia, la 
moció va ser aprovada per tots els grups municipals. L’Acord aprovat, instava a iniciar 
converses amb els propietaris del solar de forma immediata per tal de poder adequar 
el solar en zona enjardinada la sortida corresponent del centre de dia al solar. 
S’ha arribat a un acord amb els propietaris? 
 
La Sra. Pujol indica que ja es dóna per contestada. Sembla que va molt ràpid i ens 
hem de felicitar. 
 
3ª Habitatges desocupats 
En el Ple del mes de gener es va aprovar una moció per a una política activa envers 
els habitatges desocupats del municipi de Llançà. La moció va ser aprovada per tots 
els grups municipals, Es va acordar crear un cens municipal d’habitatges i edificis 
buits, amb la finalitat de conèixer en tot moment l’estoc d’habitatges permanentment 
desocupats i promoure i iniciar totes les gestions necessàries per tal de portar a terme 
un procés sancionador emparat en la Llei 18/2007 per als habitatges desocupats 
sense cap motiu jurídic i a mans de les entitats bancàries. 
S’ha creat aquest cens d’habitatges? 
S’ha iniciat les gestions per tal de poder sancionar a les entitats bancàries? 
Aquests habitatges en mans de les entitats bancàries paguen el corresponent impost 
de Béns i immobles? 
Quina és la suma total de l’impost de Béns i immobles dels habitatges en  mans de les 
entitats bancàries? 
 
Contesta l’Alcalde que l’elaboració del cens s’ha iniciat. Hi ha moltes dificultats perquè 
una persona es dedica a parlar amb propietaris i entitats bancàries, hi ha gestions 
iniciades amb bancs però es farà una reunió amb tots ells un cop disposi del cens. No 
és tan espectacular com sembla, no són xifres desbordants però també se’ls 
informarà en el seu moment. Pel que fa a l’IBI, manifesta que paguen els habitatges  
construïts i els solars, com qualsevol propietari, altra cosa són els habitatges que no 



tenen la cèdula d’habitabilitat, un cop en disposin pagaran. Conclou que les xifres de 
la suma total no estan calculades. 
La Sra. Pujol pregunta per l’edifici del c/ Gardissó i Pilota, que és d’un banc, si paga 
l’IBI per tots els habitatges. 
L’Alcalde respon que si disposen de la cèdula d’habitabilitat, així ho fan, ja que és el 
document que autoritza que es doni d’alta en el Cadastre de Béns Immobles i permet 
el cobrament. 
 
 
4ª Seguretat viària 
L’equip de govern va crear una zona per a vianants al casc vell de la vila, aquesta 
mesura es va portar a terme després d’un procés participatiu de veïnes i veïns. A 
l’entrada del c/ Rafael Estela, xamfrà amb la Plaça Mª Àngels Anglada, es troba un 
cartell on s’hi anuncia els horaris de zona de vianants, aquest horari s’incompleix 
sempre i crea perplexitat en els vianants.  
Per què no és compleix l’horari marcat en el cartell? 
 
El Sr. Mora, Regidor de l’Àrea, diu que es parlarà amb la Prefectura de la Policia 
Local, perquè s’ha de fer complir l’horari i si es refereix a les pilones que impedeixin el 
pas, haurien d’estar posades. 
La Sra. Pujol replica que un vehicle belga, el passat dissabte, a les 5 de la tarda, era  
al mig del carrer i veient els vianants, va recular. 
El Sr. Mora indica que algun dia que no estaven posades, ha trucat a la Prefectura i 
les posen. 
La Sra. Pujol diu que ella també ha trucat alguna vegada i li han fet entendre que 
tenien ordres de no posar-les. 
El Sr. Mora conclou que ho esbrinarà. 
 
 
I sense cap més altre assumpte a tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió les vuit del 
vespre, de la qual s’estén la present acta que, després de llegida i trobada conforme, 
signen els Regidors i les Regidores assistents amb mi, el Secretari, que certifico. 
 


