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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE LLANÇÀ 
DE DATA 09-12-2013 
 
A la Casa Consistorial de Llançà, essent les dinou hores del dia nou de desembre 
de dos mil tretze, 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. Francesc Guisset i Lagresa, Sr. Narcís 
Noguera i Negre, Sra. Sílvia Barris i Roca,  Sr. Guillem Cusí i Batlle i la Sra. Anna 
M Pujol i Llosa. 
 
Excusa la seva absència el Sr. Josep Ortiz de Zárate i Perals. 
 
Actua com a Secretari el Sr. Carles Fita i Alegre, titular de la Corporació. 
 
L’Alcalde declara obert l’acte i seguidament s’entra a conèixer els assumptes 
inclosos en l’ordre del dia: 
 
 
1.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior. 
 
L’Alcalde demana si cal llegir l’acta de la sessió anterior, de data 30-09-2013, que 
ha estat repartida amb anterioritat junt amb la convocatòria. 
 
Per unanimitat s’aprova l’acta del Ple ordinari de data 30 de setembre de 2013, 
sense esmenes. 
 

2.-. Atorgament de Les Llances de Llançà 2014. 
 
L’Alcalde explica el contingut de la reunió de la Comissió de les Llances, prèvies a 
la proposta que es presenta, i informa que  ara s’ha de realitzar la votació secreta 
per part de les Regidores i dels Regidors, mitjançant la butlleta que els repartirà el 
Secretari.  
 
Realitzada la votació, s’adopta el següent acord 
 



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 
per la Comissió de Les Llances. 
Vista la proposta formulada per la Comissió de Les Llances en la reunió celebrada 
el passat dia  18 de novembre de 2013. 
 
El Ple de l’Ajuntament acorda: 
ATORGAR Les Llances 2014, a les següents persones: 
 
LLANCES DE COURE 
Deserta 
 
LLANÇA DE PLATA 
 
Amb vuit vots a favor i quatre abstencions: 
Per la seva brillant trajectòria, per l’esforç i l’entrega als colors de la samarreta del 
Llançà, que els va portar a proclamar-se campions de Lliga, en la temporada 2012-
2013 
 
EQUIP DE FUTBOL DEL CLUB ESPORTIU LLANÇÀ – CATEGORIA CADET 
 
LLANÇA D’OR 
 
Amb vuit vots a favor, tres abstencions i un vot en contra: 
Per la seva dedicació al món de la restauració, des de 1950 i durant tres 
generacions, havent estat un referent de la cuina tradicional mediterrània, model i 
exemple a seguir, i haver portat el nom de Llançà més enllà del nostre municipi. 
 
CAN NARRA 

 
3.- Pla de distribució d’usos i serveis de temporada a les platges.  Anualitat 
2014. 
 
El Regidor de l’Àrea, Sr. Joan C. Mora, indica que per a l’any vinent s’han 
d’anticipar l’aprovació i la presentació del Pla d’Usos, i que no variarà del d’aquest 
any 2013, recordant que l’any passat les concessions d’activitats nàutiques i les 
guinguetes es varen atorgar per termini de cinc anys. Tot seguit llegeix el text del 
dictamen. 
 
Intervé el Sr. Guisset, del GMS, dient que votaran a favor. 
 
Fa ús de la paraula el Sr. Cusí, del grup ULL-AM, dient que s’abstindran perquè 
varen demanar implantar una platja amb animals de companyia i no ha vist que es 
contempli a cap de les platges, es varen fer les enquestes i no sap com està el 
tema, demana si els poden informar o si bé el Pla es pot modificar posteriorment. 
 



El Sr. Mora diu que no es va incloure perquè estan treballant el tema de l’enquesta i 
que possiblement el Pla es pugui modificar abans de Setmana Santa. 
L’Alcalde emplaça el Regidor corresponent perquè es torni a activar  l’enquesta 
relativa a una platja amb animals de companyia, i tenir a punt per al febrer o març. 
El Sr. Subirats manifesta que tenen previst que després de les festes de Sant 
Vicenç s’obri altre cop l’enquesta amb les limitacions que es varen portar a terme la 
darrera edició. 
 
La Sra. Pujol, del grup d’ICV, manifesta que s’abstindran. 
 
Amb deu vots a favor, dels grups municipals de CiU i del PSC-PM; i dues 
abstencions, dels grups municipals d’ULL-AM i ICV, s’aprova: 
La Direcció General de Ports, aeroports i costes de la Generalitat de Catalunya,  
mitjançant Resolució de data 26 de maig de 2009, va aprovar la distribució dels 
usos de temporada de les platges i del mar territorial del terme municipal de Llançà. 
En compliment del disposat a la Circular 1/2009, de 27 de febrer, de la Direcció 
General de Ports, Aeroports i Costes, l’Ajuntament haurà de comunicar anualment 
les previsions d’ocupació. 
 
El Ple de la Corporació acorda: 
 
Primer.- APROVAR el Pla de distribució d’usos i serveis de temporada en la zona 
de les platges de Llançà, per a la Temporada 2014. 
 
Segon.- COMUNICAR el present acord a la Direcció General de Ports, Aeroports i 
Costes, de la Generalitat de Catalunya, per a la seva aprovació i als efectes 
oportuns. 
 
 
4.- Aprovació Provisional 2ª de la Modificació puntual del Pla Parcial 
Urbanístic SUP1 La Selva 
 
L’Alcalde explica que la Comissió Territorial d’Urbanisme va informar que no 
procedeix aprovar-la definitivament perquè el tràmit d’exposició pública es va 
realitzar el mes d’agost, considerat no hàbil, i s’havia d’afegir un mes d’exposició 
pública. En conseqüència, s’ha exposat novament a partir del 18-10-12 fins al 22-
10-12 sense que es presentessin al·legacions i ara és preceptiva l’aprovació 
provisional i traslladar-ho a la CTU per a l’aprovació definitiva. 
 
El Sr. Guisset, del GMS, manifesta que al tractar-se d’un tema de tràmit 
administratiu i per coherència amb la votació de  l’anterior Ple, s’abstindran. 
 
El Sr. Cusí, del grup ULL-AM, indica que s’abstindran. 
 
Fa ús de la paraula la Sra. Pujol, del grup ICV, dient que s’abstindran. 
 



Amb set vots a favor, del grup municipal de CiU, i cinc abstencions, dels grups 
municipals del PSC-PM , d’ULL-AM i d’ICV, s’aprova: 
 
Per Decret d’Alcaldia de data 22 de juliol de 2013, es va aprovar inicialment la 
Modificació puntual del Pla Parcial Urbanístic SUP1 La Selva, redactada i formulada 
per ROBERT MERCADER, S.L., de conformitat amb el projecte obrant a l’expedient 
signat per l’arquitecte Ricard Fina i Calatrava, en compliment de la sentència núm. 
698, de 4 d’octubre de 2012, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
en el recurs contenciós administratiu núm. 12/2008. 
Ha estat notificat individualment a tots els propietaris de finques incloses en l’àmbit 
del sector, i publicat l’anunci en El Punt diari del dia 1-08-2013, pàgina 10;  en el 
Butlletí Oficial de la Província de Girona número 149 de data 5-08-2013 i en el 
Tauler d’Edictes de l’Ajuntament de Llançà, durant el termini d’un mes, sense que 
s’hagin presentat al·legacions o reclamacions. 
El Ple municipal, en sessió de data 30 de setembre de 2013, va acordar l’aprovació 
provisional i la tramesa de l’expedient a la Comissió d’Urbanisme de Girona, als 
efectes de la seva aprovació definitiva. 
Aquest organisme ha comunicat que no procedeix l’aprovació definitiva, fins que es 
faci una segona publicació per tal d’ampliar en un mes el termini d’exposició per 
haver coincidit la data d’aquest tràmit en el mes d’agost d’engany.  
S’ha procedit a publicar l’anunci en El Punt diari del dia 18/10/2013, en el Butlletí 
Oficial de la Província de Girona número 203 de data 22/10/2013, en el Tauler 
d’Edictes de l’Ajuntament i a la pàgina web www.llanca.cat, durant el termini d’un 
mes, sense que s’hagin presentat al·legacions o reclamacions. 
De conformitat amb els que disposen els articles 96 i concordants del DL 1/2010 de 
3 d’agost pel qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme de Catalunya, i en 
virtut de les facultats atorgades per l’article 21 i 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril de 
Bases de règim local,  
 
El Ple de la Corporació acorda: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment la Modificació puntual del Pla Parcial Urbanístic 
SUP1 La Selva, de Llançà. 

 
Segon. - Elevar l’expedient de Pla Parcial, degudament diligenciat, a la Comissió 
d’Urbanisme de Girona, als efectes de la seva aprovació definitiva. 
 
 
5.- Aprovació inicial de la Modificació puntual núm. 17 del Pla General 
d’Ordenació Urbana de Llançà. 
 
L’Alcalde explica que s’ha detectat els darrers anys que a les zones comercials del 
Port i la vila a l’hora de construir nous blocs d’habitatges és difícil als promotors 
d’encaixar els aparcaments que marca el PGOU, cada pis associat a un 
aparcament, i l’equip de govern  fa anys per donar una sortida va possibilitar 
aparcaments vinculats, no llunyans, cosa que facilitava construir blocs però 
darrerament on hi hauria d’haver locals comercials hi ha aparcament i per fomentar 



el comerç als carrers comercials del Port i la Vila, entén que aquesta modificació en 
què els promotors no hauran de fer aparcaments en noves construccions, facilita 
que hi hagi locals comercials. Demana el recolzament de tots els grups ja que creu 
que és una mesura presa a partir de les demandes de la gent, pot haver 
discrepàncies en aquest punt i les intentarà respondre. Seguidament llegeix el text 
del dictamen. 
 
El Sr. Guisset, del GMS, manifesta que s’abstindran perquè, tot i que la modificació 
contribuir a facilitar la implantació de locals comercials no veuen que sigui aquesta 
una mesura definitiva, potser hi hauria altres mesures intrínseques, el que sí veuen 
és que la conseqüència directa  de la modificació puntual és l’abaratiment del cost 
de la construcció. També s’ha de tenir en compte que això no garanteix que totes 
les plantes baixes siguin destinades a locals comercials, poden ser destinades a 
habitatges, la mesura no els acaba de convèncer, ja saben que a l’estiu hi ha dèficit 
d’aparcaments al Port i la Vila i  no sap fins a quin punt pot portar problemes 
d’aparcament, el seu grup potser   presentarà al·legacions , no veuen que sigui una 
mesura definitiva per al foment n’hi ha d’altres, com tipus incentius econòmics o 
tributaris i més amb la situació actual. 
 
Intervé el Sr. Cusí, del grup ULL-AM, dient que s’abstindran. El seu grup ha fet 
pal.lès que la mesura en sí no sembla dolenta, però com ha dit el Sr. Guisset pot 
provocar que l’aprofitament de les plantes baixes no sempre s’utilitzaran per a ús 
comercial, també podria destinar-se a vivenda i en molts casos, potser per 
necessitat de la gent o per a l’especulació immobiliària, si hi ha una planta baixa 
amb superfície aprofitable els contractistes o promotors voldran o preferiran fer-hi 
vivenda en comptes de local comercial. L’altre raó de l’abstenció és que han de 
buscar-se incentius per a la gent que ocupin aquests locals, ara mateix n’hi ha 
molts de buits, abans de pretendre que n’hi hagi més s’hauria de fer política 
d’incentius per omplir els que ja existeixen per a petits negocis; l’abstenció és en 
aquest sentit. 
 
Fa ús de la paraula la Sra. Pujol, del grup d’ICV, manifestant que s’abstindran i vol 
fer una aportació: si s’aposta per un turisme de qualitat, aleshores una persona que 
compra un apartament el primer que vol és una plaça d’aparcament en el mateix 
edifici, ella no acaba de veure bé el perquè de la modificació puntual proposada, 
ella creu que la Llei ho deixa clar, presentaran al·legacions. 
 
L’Alcalde diu que aprecia molt l’abstenció, sincerament és un tema que l’equip de 
govern el feia amb una visió comercial, no tenen un interès dintre del seu programa 
electoral no hi era, ha estat un tema reflexionat i l’abstenció és normal perquè ho 
acabin d’estudiar, no és un vot negatiu i s’agraeix en temes urbanístics que són 
complexes i debatuts, ell vol aclarir que l’obligatorietat és que siguin locals 
comercials i  la modificació es fa precisament per això, han de ser taxatius que totes 
les plantes baixes que en certa manera es destinava a aparcament, han de ser 
locals comercials. 
 



El Sr. Guisset replica que ha examinat l’expedient i, si no està errat, l’obligatorietat 
que diu no està contemplada en la modificació puntual, com pot confirmar el Sr. 
Secretari. El que es regula és aquesta dispensa d’aparcaments en planta baixa 
però no l’obligatorietat. 
L’Alcalde manifesta que potser faran una al·legació en aquest sentit. 
 
El Secretari indica que no es vol pronunciar, però que al final del text es llegeix: “es 
podrà destinar la reconversió de les plantes baixes en els usos marcats a la lletra 
A”, i en aquesta  no es contempla l’obligatorietat d’aparcament. 
 
L’Alcalde conclou que es recull el suggeriment i que s’acotarà convenientment 
perquè la modificació es fa per a ús comercial. 
 
El Sr. Guisset puntualitza que també cal tenir en compte que hi ha gent 
discapacitada que precisa d’habitatges en planta baixa. 
 
Amb set vots a favor, del grup municipal de CiU, i cinc abstencions, dels grups 
municipals del PSC-PM , d’ULL-AM i d’ICV, s’aprova: 
 
L’Ajuntament de Llançà promou l’expedient de Modificació Puntual núm. 17 del 
PGOU, per regular, en les Normes Urbanístiques, la previsió d’aparcaments en les 
zones de major activitat comercial del municipi, amb una estructura de la propietat 
de petites dimensions. 
L’interés públic de l’actuació ve determinat per la voluntat de fomentar el  sector 
comercial del municipi, concretant les determinacions urbanístiques de regulació 
d’aparcaments que  permetin desenvolupar els usos comercials en les plantes 
baixes dels edificis. 
El document de la Modificació Puntual ha estat redactat per l’arquitecte dels 
Serveis Tècnics  municipals, Sr. Lluis Rodeja. 
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. 17 del PGOU de 
Llançà, per regular, en les Normes Urbanístiques, la previsió d’aparcaments en les 
zones de major activitat comercial del municipi. 
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. 
 
 
6.- Aprovació inicial del pressupost municipal per a l’exercici 2014 
 
La Regidora de l’Àrea, Sra. Escarpanter, explica que es presenta un pressupost de 
8.426.270 euros d’ingressos, respecte un total de 8.426.270 euros de despesa, per 
tant és totalment equilibrat; hi ha una diferència en els ingressos de 270.630 euros 
respecte al pressupost del 2013 en gran mesura provocat pel compromís de l’equip 
de govern junt amb altres grups polítics de rebaixar l’IBI en 400.000 € i les 
plusvàlues en 100.000 € aleshores hi ha una variació a la baixa del 3,11 % 
respecte el 2013. 

  
A grans trets, indica que és realista d’acord amb la situació que estem vivint. 
Després de tres anys de tancament amb superàvit, es va considerar que era just 
que  el ciutadà  rebés una rebaixa en matèria d’IBI. Continua dient que es manté o 
bé es redueix la despesa pràcticament en tots els capítols excepte en alguns que 
per necessitats del servei o bé per l’encariment dels  subministraments s’ha hagut 
d’adequar a la realitat. Indica que l’endeutament a dia d’avui del  44,17%. 
És un pressupost auster però generós, les ajudes socials per a persones 
necessitades es mantenen nodrides;  hi ha un 10 % de retallades a subvencions 
destinades a entitats, com en anteriors exercicis, tot i això l’associacionisme creix a 
Llançà 
 
Enguany, però, el Pressupost del Casal del Pensionista augmenta el 24,04 % 
respecte l’any 2013 i en canvi del Museu de l’Aquarel·la,  decreix d’un 10,60 % vers 
l’any passat, adequat a la despesa real necessària. El del Patronat d’Esports 
augmenta un 1,27% respecte l’any passat, per l’encariment del cost de l’energia 
elèctrica 
Si es concreten els capítols d’ingressos hi ha una minva dins els impostos directes, 
que inclou l’IBI. Es rebaixa uns 500.000, passant de 5.541.600 € el 2013 a 
5.041.600 € previstos recaptar enguany, el que comporta un 9,02% de menys; 
també davalla un 41,86 % l’ICIO; augment d’ingressos al Capítol III sobretot en 
matèria de recollida de deixalles i els padrons de la Llar d’Infants i casals; al capítol 
IV hi ha l’augment previst d’aportacions de l’Estat; i al Capítol V augmenten els 
ingressos patrimonials.  



Si ens centrem en despeses, el capítol de personal decreix uns 14.000 €. Al  
Capítol II, despeses de funcionament de l’Ajuntament, augmenta la despesa 
d’electricitat i manteniment d’edificis, i minven els assumptes jurídics; Capítol III de 
despeses financeres, es refereixen a despeses de contractes de préstecs.  Al 
Capítol IV, transferències corrents, hi ha un augment poc significatiu, de les  
despeses corresponents a amortització de préstec. L’any 2014 hi ha el  venciment 
de 2 crèdits del BBVA i de La Caixa, i altres 2 crèdits que només es pagarà la 
mensualitat del mes de gener. 
En resum l’Ajuntament té un deute de 3.941.982,26 € a llarg termini, el que 
representa un 47 %. Seguidament llegeix el text del dictamen. 
 
Fa ús de la paraula el Sr. Guisset, del GMS, dient que el seu grup ha examinat el 
pressupost i amb reserva de fer al·legacions, entenen que, com ha explicat la 
Regidora, hi ha una reducció del pressupost, cosa que valoren. Creu que s’ha de 
treballar més en l’austeritat. El seu grup al·legarà intentant arribar com a mínim al 
5%, cosa que suposaria una reducció addicional de 160.000 euros 
aproximadament, i creu que es podria concentrar al Capítol 2 de despesa on hi ha 
partides que es podrien prescindir. Hi ha partides que es podrien treballar més amb 
austeritat a efectes que el proper any també es pogués rebaixar la pressió fiscal. 
En aquest sentit votaran abstenció perquè creuen que es pot treballar més i arribar 
al 5% de reducció, que seria el correcte en aquests temps i sense alterar el bon 
funcionament, ni serveis socials ni els serveis municipals. 
 
Intervé el Sr. Cusí, del grup ULL-AM, manifestant que s’abstindran i presentaran les 
al·legacions oportunes, voldria estudiar detalladament el pressupost. 
 
La Sra. Pujol, del grup municipal ICV, indica que el seu grup el mes de setembre de 
l’any passat va presentar una Moció per aprovar l’elaboració d’un Pla de mandat, i 
no va prosperar i l’Alcalde va dir que el Pla de mandat eren els pressupostos. Ella 
vol dir que més que uns pressupostos el que es presenta és passar comptes com 
en un Consell d’administració, amb president, la vicepresidenta, els socis 
majoritaris i els minoritaris; ella entén que un pressupost municipal i polític ha de 
tenir, definir i quantificar els objectius que es volen assolir, s’hauria de confeccionar 
un pressupost per programes en el qual es defineixen i quantifiquen els objectius 
que es volen assolir, es determinen quines activitats es duran a terme per 
aconseguir-los, assignant els recursos econòmics i humans i s’estableixen 
indicadors que permetin mesurar el grau de consecució dels objectius. El que  
presenta la Regidoria és per donar compte, molt ben presentat amb les seves 
xifres. La Sra. Pujol indica que s’abstindran i presentaran al·legacions, tot i que 
l’any passat també en varen presentar i no es varen acceptar per extemporànies. 
Continua dient que el Capítol I és el que s’emporta la patacada més forta, el 46,5% 
del pressupost municipal, i aleshores al Capítol d’inversions, no n’hi ha. Per això 
repeteix que no és un pressupost municipal, és un donar compte al Consell 
d’administració. Vol recordar que Llançà té més de 5.000 habitants i l’art 26 de la 
LBRL diu que són competència obligatòries d’aquests municipis, el parc públic, 
biblioteca pública, mercat i tractament de residus, i el pressupost no ho contempla. 
Sobre el que ha dit la Regidora Sra. Escarpanter que l’equip de govern no es vol 



endeutar, no ho entén, això no és una empresa. El que ha de fer és acció política, i 
per això es necessiten uns plans i un pressupost amb tots els eixos que ha dit.  
Afegeix que es poden endeutar les administracions  amb estalvi net zero o positiu i 
una ràtio  de deute viu inferior o igual al 75%. No cal autorització per endeutar-se i 
l’ajuntament de Llançà està al 47%; es poden endeutar amb autorització prèvia  les 
entitats amb estalvi net zero o positiu i una ràtio de deute viu que se situï entre 75% 
i el 110%;  i els que no es poden autoritzar per sobre del 110 %.  
La Sra. Pujol va estar mirant el pressupost de l’Escala i té 10.000 habitants, tenen 
un pressupost municipal de 20 milions d’€. El Capítol I és de 3.823.000 € el que és 
el 18% del pressupost, nosaltres tenim un deute a 31-12-2012 de 4.440.000 € i 
l’Escala d’1.300.000 €; nosaltres sense pla d’inversions i l’Escala per al 2013 tenia 
5 milions d’inversions, aleshores ella torna a dir que el que es presenta no són uns 
pressupostos fets des de la responsabilitat política sinó fets per anar tirant i arribar 
fins al 2015. Ella reclama acció política i s’ha triat que no es vol endeutar per no 
disminuir el Capítol I. Ja sap que no és políticament correcte encara que el PSC-
PM no ho vulgui dir, però el Capítol I no pot representar el 46% del pressupost. 
Poden haver moltes fórmules per reduir-lo, és aquest el problema real, l’alt 
percentatge del Capítol I. Conclou que presentaran al·legacions. 
 
La Sra. Escarpanter respon en primer lloc al grup socialista, dient que qualsevol 
proposta serà ben rebuda, altra cosa és si s’aprovaran o no. Les xifres que es 
presenten estan estudiades i acotades, els avança que serà complicat modificar-
les. En relació a la Sra. Pujol, aquest any hi ha la intenció de reduir el Capítol I. Al 
Casal d’estiu ja es varen suprimir 15 places adscrites al Capítol I i ara s’ha 
externalitzat, s’ha amortitzat una plaça de policia i una de zelador; afegeix que no 
és just dir que no hi ha acció política a Llançà, totes les Regidores i els Regidors de 
l’equip de govern tenen un rumb a seguir i cadascuna de les Àrees es porta amb 
unes obligacions, projectes que té i tot i que no estiguin escrits en el pressupost, hi 
són; el fet de manca d’inversió és una decisió política. La mesura política és reduir 
els 500.000 € de l’IBI, que s’haurien pogut destinar a inversions però la decisió 
política fou aquesta i aquest és el camí que sembla millor a l’equip de govern. 
 
Amb set vots a favor, del grup municipal de CiU, i cinc abstencions, dels grups 
municipals del PSC-PM , d’ULL-AM i d’ICV, s’aprova: 
 
 
Redactat el Pressupost General per a l’exercici 20134 en la forma prevista al Títol 
VI del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i la Llei Orgànica 2/2012, de 27 
d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, juntament amb la 
plantilla de personal i la relació de llocs de treball, que comprèn tots els llocs de 
treball reservats a funcionaris, personal laboral fix i personal contractat. 
Tenint en compte els fonaments de fet i de dret, així com la documentació obrant 
en l’expedient, el Ple de l’Ajuntament  
 
ACORDA: 
 



Primer.- APROVAR INICIALMENT el Pressupost de l’exercici 2014, de conformitat 
amb el següent detall: 
 

PRESSUPOST D’INGRESSOS 

 

Denominació Pressupost 
Ajuntament

Pressupost 
Casal 

Pensionista

Pressupost 
Museu 

Aquarel·la

Pressupost 
Patronat 
Esports

Deducció 
Aportac.

PRESSUP. 
GENERAL

I

Impostos 

directes 5.041.600 5.041.600

II
Impostos 

indirectes 50.000 50.000

III
Taxes i altres

ingressos 1.775.400 3.000 500 1.778.900

IV
Tranferències 

corrents 1.543.000 65.000 59.050 155.100 -279.150 1.543.000

V
Ingressos 

patrimonials 16.300 100 100 16.500

VII
Tranferències de
capital 0 0

IX
Passius 
financers 0 0

TOTALS 8.426.300 68.100 59.650 155.100 -279.150 8.430.000

 

PRESSUPOST DE DESPESES 

 

Denominació Pressupost 
Ajuntament

Pressupost 
Casal 
Pensionista

Pressupost 
Museu 
Aquarel·la

Pressupost 
Patronat 
Esports

Deducció 
Aportac.

PRESSUP. 
GENERAL

I
Despeses de
Personal 3.803.400 33.400 27.650 37.800 3.902.250

II
Despeses de
béns corrents i 3.386.610 34.700 32.000 117.300 3.570.610

III
Interessos

106.000 106.000

IV
Tranferències 
corrents 464.290 -279.150 185.140

VI
Inversions

0 0

IX
Passius 
financers 666.000 666.000

TOTALS 8.426.300 68.100 59.650 155.100 -279.150 8.430.000  
Segon.- APROVAR la plantilla de personal de l’Ajuntament per a l’exercici 2.014, 
d’acord amb el següent detall: 
 
         



                  

A) PLACES DE FUNCIONARIS             

  GRUP  PLACES  VACANTS  OBSERVACIONS   

1. Funcionaris d'Habilitació Nacional          

          Secretari A1  1          

          Interventor A1  1  1       

           

           

2. Escala d'Administració General          

           

          1.1. Subescala Tècnica Superior A1  1          

          1.2. Subescala de Gestió A2  1           

          1.3. Subescala Administrativa C1  5          

          1.4. Subescala Auxiliar C2  7   2       

          1.5. Subescala Subalterna AG.PROF  1   1       

                  

                  

3. Escala d'Administració Especial          

           

          3.1. Subescala Tècnica d'Administració Especial         

                    3.1.2. Classe Tècnica Mitja          

                           Tècnics Mitjans A2  2   2       

           

                    3.1.3. Classe Tècnica Auxiliar          

                          Tècnics Auxiliars C1  2   1       

                          Auxiliars Tècnics C2            

           



          3.2. Subescala Serveis Especials          

                    3.2.1. Places de Comeses Especials           

                              Títulats Superiors A1  1           

                              Diplomats                

                              Tècnics Especialistes C1  1           

                              Auxiliars C2              

                              Altres AG.PROF  2   1       

               

                    3.2.2. Policia Local i els seus 
auxiliars          

                              Sotsinspector C1  2   1       

                              Sergent C1  1           

                              Caporal C2  3           

                              Agent C2  15   6       

               

Total places funcionaris     46           

                  

B) PLACES DE LABORALS              

  GRUP  PLACES  VACANTS  OBSERVACIONS   

           

          1. Tècnics Superiors  A1              

          2. Tècnics Mitjans A2  2   1       

          3. Tècnics Auxiliars C1  6   2      

          4. Oficials i Auxiliars C2  14   5      

          5. Operaris AG.PROF  30   22      

               

Total places personal laboral     52          

         



B) PLACES DE CONTRACTATS              

  GRUP  PLACES  DEDIC. %  OBSERVAC.   

          

          2. Tècnics mitjans A2  1   100   12 mesos   

          4. Oficials i Auxiliars C2  2   100   12  mesos   

 C2  2   100   2,5 mesos   

  C2  9   100   2 mesos   

  C2  1   26,66   2 mesos   

  C2  1   100   8 dies   

  C2  4   100   4,5 dies   

          5. Operaris AGR.PR.  1   100   3,5 mesos   

               

               

Total places personal contractat     21           

 

Tercer.- APROVAR la plantilla de personal del Casal del Pensionista per a 
l’exercici 2.014, d’acord amb el següent detall: 

                

A) PLACES DE FUNCIONARIS         

  GRUP PLACES VACANTS OBSERVACIONS 

Total places personal funcionari   0         

                

B) PLACES DE 
CONTRACTATS         

  GRUP PLACES DEDIC % OBSERVACIONS 

    

          1. Tècnics Superiors              

          2. Tècnics Mitjans             



          3. Tècnics Auxiliars             

          4. Oficials i Auxiliars C2 1   
16 

h/setmana   12 mesos 

          5. Operaris Agrup.  1   50% jornada   12 mesos 

          

Total places personal contractat   2         

 

Quart.- APROVAR la plantilla de personal del Museu de l’Aquarel·la per a l’exercici 
2.014, d’acord amb el següent detall: 

                

A) PLACES DE FUNCIONARIS         

  GRUP PLACES VACANTS OBSERVACIONS 

                

B) PLACES DE LABORALS         

  GRUP PLACES VACANTS OBSERVACIONS 

    

          1. Tècnics Superiors              

          2. Tècnics Mitjans             

          3. Tècnics Auxiliars             

          4. Oficials i Auxiliars             

          5. Operaris AG.PROF 1         

          

Total places personal laboral   1         

  
 
Cinquè.- APROVAR la plantilla de personal del Patronat d’Esports per a l’exercici 
2.014, d’acord amb el següent detall: 
 

                



A) PLACES DE FUNCIONARIS         

  GRUP PLACES VACANTS OBSERVACIONS 

                

B) PLACES DE CONTRACTATS         

  GRUP PLACES DEDIC % OBSERVACIONS 

    

          1. Tècnics Superiors              

          2. Tècnics Mitjans             

          3. Tècnics Auxiliars             

          4. Oficials i Auxiliars C2 1   
71,33 % 
jornada   12 mesos 

          5. Operaris             

          

Total places personal contractat     1         

  
 
Sisè.-.- APROVAR la relació de llocs de treball per a l’exercici 2.014 annexa al 
present acord. 
 
Setè .- SOTMETRE el Pressupost inicialment aprovat, la plantilla de personal i la 
relació de llocs de treball a informació pública per termini de 15 dies hàbils, 
mitjançant anunci al BOP i al tauler d’anuncis de la Casa Consistorial, als efectes 
d’examen i reclamacions. 
De no produir-se reclamacions  dins el termini d’exposició pública, s’entendrà 
definitivament aprovat el Pressupost, en els mateixos termes i quantitats. 
 
Vuitè.- El Pressupost definitivament aprovat es publicarà resumit a nivell de 
capítols al BOP i al Tauler d’anuncis de la Corporació, de conformitat amb el que 
disposa l’art. 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
 
7.- Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança Fiscal de l’IBI. 
 
L’Alcalde indica que aquest punt es va retirar de l’Ordre del dia de l’anterior Ple, per 
poder pactar amb la Gerència Territorial del Cadastre l’actualització dels valors 
cadastrals. Per part del Gerent es va informar que seria d’un 15% i l’Ajuntament té 
fins al mes de març per aprovar l’Ordenança de l’IBI i el tipus impositiu; l’ajuntament 



per complir el compromís havia d’aprovar-lo i la seva proposta fou del 0’72 al 0’68 
però que per poder quadrar els 500.000 € (400.000 euros d’IBI i 100.000 euros de 
Plus Vàlues) el redueixen al 0’66%. Tot i que està per veure, ja que els temes 
econòmics s’han d’ajustar bé, potser la mitjana seria aquest 15% de menys que 
pagaria el contribuent per al 2014. Seguidament llegeix el text del dictamen. 
 
El Sr. Guisset, del GMS, demana aclarir si s’aprova provisionalment per al 2014 i 
següents o només per a l’any vinent. 
L’Alcalde respon que es diu següents perquè com que l’any 2014 hi haurà 
l’actualització, en principi no es tocarà, però que s’haurà de debatre per a l’any 
següent. 
El Sr. Guisset manifesta que la voluntat del seu grup és rebaixar la pressió fiscal  i, 
per tant,  votaran a favor. Si es treballa amb el pla d’austeritat intentant ajustar el 
pressupost i rebaixar les partides que creuen i el superàvit podria minvar més la 
pressió fiscal. 
 
El Sr. Cusí del grup ULL-AM, manifesta que s’abstindran pel motiu que, tot i la 
rebaixa acordada amb el Cadastre, ja s’han assessorat i pel que preveu el 
pressupost general de l’Estat les ponències de valors que es varen fer des del 2005 
a dia d’avui l’Estat ja preveu el 15% dels ajuntaments, i això és el que es va 
negociar però el coeficient d’aplicació de l’ajuntament del tipus impositiu podria ser 
inferior i es podria rebaixar uns punts més. Possiblement la Regidora d’Hisenda 
dirà que no pot ser sense provocar un trencament de la Tresoreria municipal, però 
el seu grup presentarà al·legacions i així demostrar que reduint despesa i potser 
generant algun ingrés per poc que sigui, el percentatge del 0’66 es podria baixar al 
0’60. Per això s’abstenen, és un bé per al poble la rebaixa del 15% però ells 
aplicarien un tipus impositiu  inferior i s’aniria millor. 
 
La Sra. Pujol, del grup ICV, diu que s’abstindran perquè creu que a l’acta ha llegit 
que l’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança fiscal de l’IBI es faria un cop 
disposés de l’actualització dels valors. 
L’Alcalde respon negativament, que és quan es tingués la contesta del Cadastre i 
que Llançà entrava dins el grup de municipis que s’avenen a la rebaixa del 15%, i ja 
ho tenen per escrit.  
 
Amb deu vots a favor, dels grups municipals de CiU i del PSC-PM; i dues 
abstencions, dels grups municipals d’ULL-AM i ICV, s’aprova: 
 
El Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de 
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en els seus article 15 a 19, estableix el 
procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances Fiscals reguladores 
dels tributs locals. 
D’acord amb l’article 16.1 del text legal esmentat, les Ordenances Fiscals 
contindran, com a mínim, la determinació dels elements tributaris, el règim de 
declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació. 
Les Ordenances Fiscals han de complir la doble funció de servir com a norma 
fonamental de gestió de tributs locals i a la vegada comunicació informativa amb 



els ciutadans. Per tal que, efectivament, les Ordenances compleixin aquestes 
funcions és necessari adaptar-les puntualment a les modificacions significatives 
que puguin tenir lloc tant en el món jurídic com en el món econòmic. 
En sessió plenària del dia 30 de setembre d’engany, s’acorda que es demani a la 
Gerència Territorial del Cadastre una actualització a la baixa dels valors cadastrals.  
En data 4 d’octubre de 2013, mitjançant registre de sortida, aquest Ajuntament 
sol·licita a la Gerència Territorial del Cadastre l’actualització a la baixa dels valors 
cadastrals dels bens immobles de l’Ajuntament de Llançà, mitjançant l’aplicació de 
coeficients que estableixi a tal efecte la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat 
per a l’exercici 2014, prèvia apreciació pel Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques de la concurrència dels requisits legalment establerts.  
En aquesta mateixa sessió, es presentava l’aprovació inicial de la modificació de 
l’Ordenança de l’IBI amb la rebaixa del tipus impositiu fins al 0,68%, i arrel de 
l’acord de sol·licitar al Cadastre, l’actualització dels valors cadastrals, l’aprovació 
inicial de la modificació de l’Ordenança Fiscal de l’IBI, es retira dels acords del Ple, 
deixant pendent l’inici novament de la modificació de l’Ordenança de l’IBI.  
Així amb aquest expedient s’inicia novament la modificació de l’Ordenança de l’IBI, 
amb la rebaixa del tipus impositiu de l’IBI que passa del 0,72 al 0,66. 
 
Per tot això, el Ple de  l’Ajuntament  ACORDA: 
 
Primer.- APROVAR provisionalment per a l’exercici 2014 i següents la modificació 
de les Ordenances Fiscals que a continuació es relacionen, d’acord amb els 
annexos obrants en l’expedient: 
2.1.-Impost sobre béns immobles. 
 
Segon.- EXPOSAR al públic el present acord durant el termini de trenta dies hàbils, 
comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició al Butlletí 
Oficial de la Província. Durant aquest període, els interessats podran examinar 
l’expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes. 
De no produir-se reclamacions, publicar en el Butlletí Oficial de la Província els 
acords elevats a definitius i el text íntegre de la part modificada de les Ordenances, 
que entraran en vigor el primer de gener de 2014 i regiran mentre no s’acordi la 
seva modificació o derogació. 
 
 
 
8.- Donar compte de l’informe d’avaluació trimestral pressupostària 
 
La Regidora de l’Àrea, Sra. Escarpanter, llegeix el següent dictamen: 
 
La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera, estableix l’obligació de subministrar informació referent al compliment 
d’obligacions contemplades a l’article 15.2 de l’Ordre HAP/2105/2012 de primer 
d’octubre.  
L’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions 
de subministrament d’informació previstes en la LO 2/2012, LOEPSF, estableix 



l’obligació trimestral de subministrament d’informació per les Entitats Locals, 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 29 d’octubre de 2013, s’ha realitzat la tramesa de la informació 
corresponent a l’execució pressupostària pel tercer trimestre de 2013, a través de 
l’oficina virtual per la coordinació amb les Entitats Locals del MINHAP.  
De les dades trameses d’execució juntament amb l’informe d’avaluació tramès per 
la Intervenció municipal en resulten les següents dades: 

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

 
Per tot això, la Regidoria d’Hisenda adopta el següent 
 
ACORD 
 
Únic.- DONAR COMPTE al Ple de l’informe d’avaluació emès per la Intervenció 
municipal, 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 27 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. 
 
 
9.- Moció: El bus a peu. 
 
La  Regidora del grup municipal PSC-PM, Sra. Sílvia Barris, llegeix la Moció que 
han presentat conjuntament amb el grup d’ICV. 
 
El Sr. Cusí, del grup municipal ULL-AM, diu que votaran a favor, estan d’acord amb 
el projecte tot i que creuen que és ambiciós per l’estructura de Llançà, que serà 
costós econòmicament per inculcar la societat d’aquest projecte. 
 
El Sr. Mora, del grup municipal de CiU, manifesta que votaran a favor. 
 
Per unanimitat s’aprova: 
 
Motivació 
En el Ple del mes de Juliol es va aprovar la Moció en defensa dels Drets dels 
Vianants. L’Acord de Ple diu: …els infants de Llançà, la gent gran i les persones 
incapacitades tenen dret a viure en un poble on és respectin els límits dels vehicles 
de motor ...caminar és la primera cosa que vol fer un nen i la darrera que una 
persona gran vol renunciar..."  
El Bus a Peu és una iniciativa que s’ha portat a terme a diferents poblacions 
europees i de Catalunya i que pretén promoure i facilitar que els infants vagin a 
l’escola a peu, així com els membres de la comunitat educativa.  S’ha d’animar als 



pares que s’impliquin en aquest projecte  i es demanin  si realment és necessari 
anar al col·legi amb cotxe. 
La manca d’exercici, en molts dels casos dels nostres infants,  juntament  amb uns 
hàbits sedentaris i una mala alimentació, provoca que un de cada cinc infants 
catalans presentin sobrepès o obesitat  (segons un estudi realitzat pel Departament 
de Salut de la Generalitat de Catalunya sobre Prevenció  de l’Obesitat Infantil )  
Els principals objectius de la iniciativa del projecte Bus a Peu són apostar pels 
transports no motoritzats a peu i en bicicleta i elaborar i implantar un itinerari 
escolar segur que ha d’aconseguir implicar infants, famílies, escoles, Ampa’s, 
Administració local, comerços i associacions.  
Com exemple de compromís ciutadà de participació, en moltes implantacions del 
camí escolar, la mesura s’acompanya d’una campanya de sensibilització entre els 
comerciants perquè les botigues –lliurant un distintiu– formin part activa del camí i 
serveixin de «punt de referència» dels menors si tenen algun problema durant el 
recorregut.  
Per part de la  regidoria d’Educació  es facilitarà la contractació dels acompanyants 
dels diferents grups a fi i efecte que el servei es consolidi el projecte. 
 
Els conductors del Bus a Peu seran aquest acompanyants contractats per 
l’ajuntament  juntament amb els pares, mares o familiars voluntaris qui es repartiran 
els trajectes: quants més voluntaris hi hagi millor funcionaran les línies. D’aquesta 
manera la canalla  que no vagi acompanyada d’un  familiar pot anar caminant pel 
seu compte seguint el trajecte senyalitzat fins arribar al col·legi, ja que es tractarà 
d’un itinerari guiat, amb acompanyants i segur.  
 
El projecte té diverses avantatges: 
• Es tracta d’una activitat saludable, ja que caminar  millora la qualitat de vida dels 

nois i noies. 
• Amb el Bus a Peu augmenta la seguretat del vianant per la via pública i els 

escolars assumeixen responsabilitat ciutadana vers les normes de circulació i  
posen en pràctica els aprenentatges que sobre educació viària els ha ensenyat 
la Guàrdia Urbana a l’escola. 

• El Bus a Peu promou la convivència entre els escolars i esdevé un mitjà per 
desenvolupar la confiança personal. 

• Apel·la la responsabilitat ciutadana perquè evita concentracions de vehicles al 
voltant de l’escola, la qual cosa fa millorar la convivència diària. 

 
El Ple de l’Ajuntament  acorda: 
 
Primer.- Que l’ajuntament de Llançà coordini el projecte conjuntament amb la 
implicació de tots els agents socials, tècnics, regidors  i educatius de la nostra ciutat 
per la creació dels Camins Escolars Segurs a la nostra vila i al mateix temps cerqui 
els recursos necessaris per a tirar endavant aquesta iniciativa i un cop obtinguts, 
coordini la seva implantació i   aconselli sobre els millors punts on situar les 
parades del trajecte per  la implantació dels Bus a Peu de forma gradual a partir del 
proper curs escolar.. 
 



Segon.- A fi d’obtenir el finançament necessari per el desenvolupament d’aquest 
projecte l’Ajuntament cercarà subvencions de la Diputació, Generalitat de 
Catalunya, ICAEN (Institut Català d’Energia), Consell Comarcal, etc.. que cobreixin 
el cost que pugui representar. 
 
Tercer.- En una segona fase estudiar la creació de la figura de l’agent cívic perquè, 
de manera coordinada, complementi la tasca actual que realitza la Policia Local, 
per regular les entrades i sortides dels centres escolars. 
 
Quart.- Traslladar aquests acords als Consells Escolars, a les AMPAs de les 
escoles, a les associacions de comerciants, i a les respectives associacions 
veïnals. 
 
 
10.- Moció: Dia internacional contra la violència masclista. 
 
La  Regidora del grup municipal PSC-PM, Sra. Sílvia Barris, llegeix la Moció que 
han presentat conjuntament amb el grup d’ICV. 
 
El Sr. Cusí, del grup municipal ULL-AM, indica que votaran a favor, posant èmfasi 
en el punt tercer de l’acord pel que fa als serveis de l’Ajuntament, sobretot en el 
tema d’assessorament, que faciliti des del servei jurídic a qualsevol altre a les 
persones afectades. 
 
El Sr. Mora, del grup municipal de CiU, expressa el vot a favor. 
 
Per unanimitat s’aprova: 
 
Un any més, aquest dia es converteix en un dia de denúncia de la violència 
contra les dones, la violència sexista i masclista, que no té treva.  
També hem de denunciar aquest dia la violència institucional que s'exerceix 
contra les dones a través de mesures que incideixen directament en les seves 
vides: la reforma regressiva de les normes laborals i de la llei d'avortament.  
Si en moltes parts del món les dones es troben en una situació insostenible de 
negació de drets, que les oculta, les empobreix i que les situa en continu risc, 
fins i tot institucionalitzat, de violència extrema, d'explotació sexual, d'agressions, 
violacions, assassinats i execucions, al nostre país, la deriva conservadora i 
patriarcal cap a posicions polítiques de modificació regressiva de la Llei 
d'Avortament, d'imposició de la corresponsabilitat irreal en les obligacions 
familiars, de retallades en recursos de protecció social i en programes d'igualtat, 
etc….segueix posant de manifest més encara, que la lluita per la igualtat entre 
dones i homes , és la lluita contra la violència de gènere.  
El 25 de novembre, Dia Internacional contra la violència masclista, torna a estar 
marcat a les nostres agendes per recordar, condemnar i denunciar les violències 
a què quotidianament estem sotmeses les dones, d’aquí i d’arreu del món.  
Les violències masclistes continuen colpejant durament les vides de moltes 
dones perpetuant-se una xacra que lesiona el dret a viure sense violència. Les 



societats patriarcals arrelen els seus valors en la desigualtat i la discriminació. La 
cultura masclista alimenta la reproducció de les relacions de poder i dominació 
per perpetuar el control i la submissió vers les dones. L’assassinat, l’agressió, la 
intimidació, la coacció a les dones, expressen les múltiples formes de violència 
masclista, des de les més subtils manipulacions psicològiques o 
estigmatitzacions sexistes, fins a les agressions sexuals i el feminicidi. 
La llarga lluita contra la violència masclista ens ha permès dotar-nos de lleis, de 
recursos i instruments, de millores en l’atenció i l’abordatge professional. Però la 
manca alarmant de recursos i els desequilibris territorials ho converteixen en 
eines insuficients i ineficaces. Més enllà de l’actitud política reactiva, el camí cap 
a l’eradicació de la violència masclista, passa principalment per la prevenció. 
Tanmateix, la prevenció és avui en l’oblit institucional, a excepció d’alguns 
ajuntaments proactius i conscients del risc social d’abaixar la guàrdia. Són claus 
les polítiques que posin al centre l’educació sexual i afectiva, la lluita contra el 
sexisme i la intervenció comunitària, en l’àmbit institucional, en els mitjans de 
comunicació i en la publicitat. 
Cap agressió a la dignitat d’una dona pot restar tolerada per la societat. Cal un 
compromís social ferm per evitar, censurar i condemnar les múltiples 
manifestacions sexistes. Fets com els que es produeixen any rere any a festes 
multitudinàries o els anuncis que fan apologia del masclisme, no haurien de tenir 
cabuda a la nostra societat. Una societat que aquest any ha de lamentar 44 
feminicidis. 
Així com la permissivitat social empara el sexisme, la invisibilitat de les violències 
masclistes impedeix prendre consciència de l’abast del fenomen. Es constata 
aquesta invisibilitat en el cas de la violència sexual, on organitzacions d’atenció a 
dones que han patit violència sexual xifren en un 20% els casos que surten a la 
llum a través de la denúncia. L’Instituto de la Mujer, fins l’any que va oferir dades 
(2009) xifrava les agressions sexuals en 6.562 a l’any, 1.304 de les quals, 
violacions. A l’estat espanyol cada 80 minuts es produeix una agressió sexual 
que afecta nenes i nens, adolescents, dones adultes i grans. Les xifres que 
coneixem són, tan sols, la punta d’un gran iceberg. 
La invisibilitat que defineix el fenomen queda recollida a l’enquesta sobre 
violència del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya del 2010, en 
la qual constava que el 2.9% de dones havien estat víctimes d’una agressió 
sexual. El percentatge de les agressions sexuals no denunciades oscil·la entre el 
50% i el 75%, segons les fonts. 
Els delictes sexuals són fruit del desig d’exercir el poder, la dominació, el control 
sobre una víctima. Cal avançar en les mesures per eradicar l’arrel de la violència 
sexual, ja  siguin denunciades o invisibilitzades, condemnades per la seva 
brutalitat o socialment tolerades, si són menys explícites. 
La deriva conservadora i la patriarcal van de la mà amb els governs neoliberals; 
els governs de les reformes regressives en matèria de drets sexuals i 
reproductius, regressives en matèria de drets laborals i de protecció social, 
regressives en educació i sanitat públiques i en serveis socials –serveis públics 
que, en definitiva, s’encarreguen de les necessitats de cures que tenim totes les 
persones al llarg de la vida–. I governs regressius, coherentment amb la seva 



lògica patriarcal, davant el camí pendent de les polítiques d’igualtat efectiva entre 
dones i homes. 
 
Per tot això el Ple de l'Ajuntament de LLançà 
 
ACORDA 
 
Primer.- Manifestar la nostra solidaritat amb les dones que han patit i pateixen 
violència masclista, a Catalunya i arreu, i condemnar totes i cadascuna 
d’aquestes violències que atempten contra les dones, contra la seva llibertat, 
seguretat i tots els seus drets.  
 
Segon.- Instar els poders públics, a l’àmbit polític i institucional, a lluitar contra la 
violència masclista i a posar a disposició els recursos públics necessaris per a 
prevenir i actuar sobre les causes estructurals d’aquesta xacra. Continuar 
desplegant, invertir i deslliurar de les retallades de la inversió pública les 
polítiques d’equitat entre dones i homes, els serveis d’atenció a les dones i la 
formació especialitzada en perspectiva de gènere als i les professionals dels 
diversos sectors de l’àmbit públic, com seguretat i justícia, educació, 
comunicació, acció social i salut. 
 
Tercer.- Instar els governs a desenvolupar serveis i oferir la col·laboració 
pública, de manera efectiva, a les xarxes d’atenció i prevenció a tots els tipus de 
violència masclista existents en l’àmbit social, jurídic i de salut, tant d’iniciativa 
pública com d’entitats socials. 
 
 
11.- Moció: Rebutjant la possible venda i privatització del parc públic 
d’habitatges de l’INCASÒL per part del Govern de la Generalitat. 
 
La  Regidora del grup municipal d’ICV, Sra. Anna M. Pujol , llegeix la Moció del 
contingut literal següent: 
 
Aquesta setmana es feia pública, en diferents mitjans de comunicació, la intenció 
del Govern de CiU de vendre els 14.000 habitatges que conformen el insuficient 
parc públic de lloguer de la Generalitat de Catalunya a un fons d'inversió 
especulador. 
Atès que una gran part d’aquests habitatges han estat edificats sobre sòl cedit 
gratuïtament pels Ajuntaments catalans mitjançant convenis amb l’INCASOL, amb 
l'objectiu de dotar els seus municipis d’un parc d’habitatges destinats a les 
persones amb menys ingressos o, directament, per a emergències socials. 
Atès que els Ajuntaments, en moltes ocasions, contribueixen a càrrec al seus 
pressupostos, amb ajuts i serveis complementaris per als usuaris d’aquest parc 
d’habitatge públic. Ha estat un esforç compartit que, tot just ara, començava a 
donar els seus fruits. 
Atès el context socioeconòmic actual de Catalunya, caracteritzat per una greu crisis 
social, que obliga els Ajuntaments a afrontar aquesta situació en primera línia en un 



context de contínues retallades dels pressupostos socials de l'Estat espanyol i de la 
Generalitat de Catalunya.  Segons dades de l’IDESCAT, a principis de 2012, el 
25’5% de la població catalana estava en situació de risc a la pobresa o exclusió 
social, incidint especialment l’accés i el manteniment de l’habitatge. 
Atès que la Llei 18/2007 pel dret a l’habitatge, considera un servei d’interès general 
la provisió d’habitatges protegits destinats a lloguer i aposta per la creació d’un parc 
específic d’habitatges assequibles a tots els municipis de Catalunya que permeti 
atendre les necessitats de la població.  No sembla que deixar en mans privades 
aquests habitatges sigui la millor forma per complir aquest mandat, ni una solució 
per uns usuaris que sovint viuen en situació d’atur, precarietat laboral i econòmica, 
o sense cap tipus de prestació econòmica. No podem obviar, tampoc, que la 
mateixa llei estableix en el seu article 73 l’Objectiu de Solidaritat Urbana, que per a 
fer efectiu el dret a l’habitatge a tot el territori de Catalunya, determinats municipis 
amb demanda residencial forta, han de disposar, en el termini de vint anys, d’un 
parc mínim d’habitatges destinats a polítiques socials del 15%  respecte del total 
d’habitatges principals existents.  
Atès que no podem ni volem oblidar que a Catalunya durant el 2012 es van dictar 
més de 100.000 ordres de desnonaments, xifra que suposa un gravíssim drama 
social al que es veuen avocades milers de famílies catalanes. Un drama social al 
que l’administració competent ha de donar resposta. 
Atesa la situació actual es fa més necessari que mai mantenir el parc públic 
d’habitatges i incrementar-lo, per exemple amb els habitatges de la SAREB i les 
cessions que puguin fer les entitats financeres, amb la intenció de constituir un 
autèntic Fons Social d’Habitatges Català gestionant-los de manera social, ajustant 
els preus lloguer a la situació econòmica dels seus adjudicataris, mantenint i 
ampliant els ajuts implícits al parc públic i les prestacions al lloguer.  
 
Per tots aquests motius, el grup municipal d’ICV de l’ajuntament de LLançà  
proposa al Ple els següents acords 
 
Primer.- Demanem al Govern de la Generalitat de Catalunya que renunciï a la 
possibilitat de vendre el parc públic d'habitatge a un fons d'inversió especulador 
 
Segon.- lnstem al Govern de la Generalitat a treballar per protegir i ampliar el parc 
públic d'habitatge i a recolzar d’una manera decidida els esforços que realitzen els 
ajuntaments per garantir l’accés de la ciutadania catalana a un habitatge digne. 
 
Tercer.- Que l'Ajuntament de Llançà faci una valoració, si escau, de la quantitat 
d'habitatges públics del municipi que es poden veure afectats per aquesta venda en 
les condicions que l’Incasòl decideixi aquesta venda. 
 
Quart.-  Fer arribar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, a 
l’Agència Catalana de l’Habitatge, als grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya, a les entitats municipalistes FMC i ACM. 
 
El Sr. Guisset, del grup municipal socialista, expressa el vot a favor. 
 



El Sr. Cusí, del grup municipal ULL-AM, indica que s’abstindran perquè no tenen 
constància que s‘hagin confirmat les declaracions del Conseller, Sr. Vila, que 
s’exposen a la Moció. Si es confirmen, ja prendran les accions que calguin. 
 
El Sr. Mora, del grup municipal de CiU, manifesta que votaran en contra. 
 
Amb quatre vots a favor, dels grups municipals PSC-PM i ICV; set vots en contra, 
del grup municipal de CiU; i una abstenció, del grup municipal d’ULL-AM, no 
prospera. 
 
 
12.- Moció: Rebuig a la reforma de les pensions del Govern de l’Estat. 
 
La Sra. Anna M. Pujol, del grup municipal d’ICV,  llegeix la Moció que ha presentat. 
 
El Sr. Guisset, del grup municipal socialista, indica el vot favorable. 
 
El Sr. Cusí, del grup municipal ULL-AM, diu que votaran a favor. 
 
El Sr. Mora, del grup municipal de CiU, expressa el vot a favor. 
 
Per unanimitat s’aprova: 
 
Atès que el passat 13 de setembre el govern va aprovar l'Avantprojecte de Llei 
reguladora del Factor de Sostenibilitat i de l'Índex de Revaloració del Sistema de 
Pensions de la Seguretat Social. Els efectes d'aquesta reforma seran una reducció 
significativa de les expectatives de pensió dels futurs pensionistes i la pèrdua de 
poder adquisitiu per als actuals pensionistes. Aquesta és la primera vegada que 
una reforma del sistema de seguretat social afectarà no només a les futures 
persones beneficiàries de les pensions sinó també als actuals pensionistes. 
Atès que el disseny del factor de sostenibilitat proposat pretén lligar l'evolució de les 
pensions a criteris demogràfics, sense contemplar altres millores en l'equilibri 
financer del sistema. Amb l'objectiu d'ocultar els efectes reals de la seva reforma, el 
govern espanyol insisteix a explicar que les pensions pujaran sempre com a mínim 
un 0,25 per 100. No explica que aquest increment suposa una important pèrdua de 
poder adquisitiu i, per tant, el conseqüent empobriment de les persones majors.  
  
Atès que el factor d'equitat intergeneracional, que completa la proposta de reforma, 
i que entraria en vigor l'any 2019, es basa en la previsió del creixement de 
l'esperança de vida, a partir dels 67 anys, aplicant-se una fórmula que disminuirà la 
pensió inicial cada cinc anys. 
Atès que la pensió mitjana actual amb prou feines aconsegueix els 800 euros 
mensuals i milers de pensionistes estan molt per sota d'aquesta quantitat. Més del 
cinquanta per cent no sobrepassa els 700 euros i el 25 % de les pensions 
contributives –així com el total de les no contributives– estan per sota del límit de la 
pobresa. 
 



Atès que les despeses bàsiques de la llum, el gas, l'aigua, el transport i la cistella 
de la compra, al que cal sumar el copagament sanitari, incideix especialment en els 
pensionistes, devaluant encara més el seu minvat poder adquisitiu. La reforma que 
proposa el govern agreujaria notablement aquesta situació, fins a condemnar a la 
misèria a una bona part de les i els pensionistes. 
 
Atès que el Govern justifica la seva reforma, no com a conseqüència de la crisi 
actual, sinó basant-se en la inviabilitat del sistema a causa del suposat augment de 
la població jubilada, al pretès creixement de l'esperança de vida, al descens de la 
població activa i a la baixada contínua de la natalitat. 
 
Atès que no obstant això, el dèficit actual de la Seguretat Social no obeeix a 
aquestes causes sinó a la recessió econòmica actual que ha provocat l'augment  
de l'atur i les retallades dels salaris, així com a les exempcions empresarials en 
matèria de cotització. 
 
Atès que la política econòmica del Govern és la responsable de l'augment de l'atur i 
de les reduccions salarials, per la reforma laboral i la pèrdua d'ocupació pública. Tot 
això en honor de la privatització dels serveis i de l'estalvi de la despesa per 
destinar-ho al pagament del deute contret per salvar als bancs i a les grans 
empreses.  
 
Atès que en cas de dur-se a terme aquest projecte de reforma, les pensions 
adquiririen un caràcter benèfic en lloc de dret adquirit, mitjançant el pagament de 
les cotitzacions durant la vida laboral per tal de promoure els plans privats de 
pensions per a la minoria que pugui pagar-los. Cal tenir en compte que l’estat 
espanyol continua per sota de la mitjana de la UE en despesa de pensions.  
Segons les dades comparables més recents a nivell comunitari, l’any 2009, 
Espanya gasta un 29% menys en pensions que la mitjana de la UE27. La despesa 
està situada de manera estable entorn del 10% del PIB, sent la mitjana de la UE de 
més del 13%, xifra que superen països com Itàlia, Àustria, França, Itàlia, Portugal, 
Grècia, els països nòrdics i Alemanya. 
 
Atès que el govern, no ha valorat ni contemplat en les bases les alternatives a curt i 
llarg termini, factibles i amb gran suport entre els tècnics coneixedors del  sistema 
de seguretat social. I no ha procedit al debat necessari en una qüestió tan rellevant 
pel present i futur pel conjunt de la ciutadania. 
 
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament ACORDA: 
 
Primer.-  Mostrar el rebuig de l’Ajuntament de Llançà a l'Avantprojecte de Llei 
reguladora del Factor de Sostenibilitat i de l'Índex de Revaloració del Sistema de 
Pensions de la Seguretat Social aprovat pel Govern de l’Estat. 
 
Segon.-   Instar al Govern de l’Estat espanyol a paralitzar qualsevol intent de 
reforma de l’actual sistema públic de pensions que comporti retallades del poder 
adquisitiu dels pensionistes tant en el present com en el futur. 



 
Tercer.- Sol·licitar l'obertura d'un debat públic, transparent i plural sobre el futur de 
les pensions perquè aquestes no es financin exclusivament per la Seguretat Social, 
i diversifiqui el seu finançament amb els Pressupostos Generals de l'Estat.  
 
Quart.- Reclamar amb tota fermesa una altra política econòmica que tingui com a 
base la potenciació de l'ocupació, la productivitat, la participació dels salaris en els 
ingressos totals, l'eradicació de l'economia submergida, la reforma del sistema 
fiscal i la potenciació de la lluita contra el frau fiscal. 
 
Cinquè.-  Instar al Govern que es mantingui, ara i en el futur, el poder adquisitiu de 
les pensions d'acord amb l'IPC. 
 
Sisè. - Posar aquest acord en coneixement del Govern de l’Estat espanyol, a tots 
els grups parlamentaris del Congrés i el Senat, així com del Parlament de 
Catalunya.  
 
 
13.- Moció: Rebuig al Projecte de Llei de reforma del sistema elèctric. 
 
La  Regidora del grup municipal d’ICV, Sra. Anna M. Pujol , llegeix la Moció. 
 
El Sr. Guisset, del grup municipal PSC-PM, diu que votaran a favor. 
 
El Sr. Cusí, del grup municipal ULL-AM, indica el vot favorable. 
 
El Sr. Mora, del grup municipal de CiU, manifesta que votaran a favor. 
 
Per unanimitat s’aprova: 
 
Atès que el passat mes de juliol el Govern de l'Estat va iniciar un procés de 
profunds canvis normatius agrupats en la denominada Reforma Energètica i 
recentment ha aprovat també el projecte de Llei del Sector Elèctric que ha remès a 
les Corts per a la seva tramitació urgent i entrada en vigor immediata.  
Atès que no és acceptable que una reforma de la profunditat i abast d'aquesta, que 
modifica una llei vigent durant els últims 16 anys, es realitzi en sols quatre mesos, 
sense transparència ni el necessari debat amb els agents implicats. 
Atès que la reforma de la llei del sector elèctric afecta directament a les 
corporacions locals ja que suposarà una forta i nova pujada del preu de l'electricitat 
en augmentar-se el terme fix (els últims 5 anys ha pujat un 60%), incrementant així 
el cost de l'electricitat en els pressupostos municipals. A més, la reforma permetrà a 
les companyies elèctriques tallar el subministrament elèctric fins i tot per als serveis 
essencials: bombers, centres sanitaris, escoles, etc 
Atès que aquesta pujada de la factura afectarà encara més als ciutadans en 
situacions econòmiques vulnerables, agreujant el problema de la pobresa 
energètica, que s'estima que pateix ja un 10% de la població, i que avui molts 
ajuntaments han de fer front des dels seus serveis socials. 



                                                                                  
Atès que significarà un impacte molt negatiu sobre l'activitat econòmica dels 
municipis, ja que es manté la moratòria en la construcció de noves plantes 
renovables, reduint les retribucions a les existents i bloquejant l’autoconsum, la qual 
cosa suposarà la destrucció  
d'ocupacions vinculades directa o indirectament al sector, la pèrdua d'inversions, la 
reducció de la recaptació associada al desenvolupament de noves instal·lacions o 
l'augment de costos a petits comerciants i indústries per l'augment de les tarifes. 
Atès que la reforma del sistema elèctric que defensa el Govern de l’Estat assenyala 
les renovables com a úniques responsables de la insostenibilitat econòmica del 
sistema elèctric, sotmès a un deute creixent que el govern de l’Estat ha estat 
incapaç de resoldre.  
Atès que el projecte de Llei del Sector Elèctric entra en contradicció amb avanços 
cap a la sostenibilitat. En concret amb la Llei 8/2013 de Rehabilitació i l'actualització 
del Codi Tècnic de l'Edificació, que ha elaborat el Ministeri de Foment per reactivar 
l'economia i crear ocupació a través l’autoconsum, l'eficiència i la rehabilitació 
energètica d'edificis en compliment de les Directives Europees d'Eficiència 
Energètica. Amb aquesta reforma elèctrica serà a la pràctica inviable.  
Atès que amb aquest conjunt de mesures no s'impulsa la lluita contra el canvi 
climàtic des del sector de la generació d'electricitat, que el 2012 va ser el que més 
va contribuir amb un 23,5% del total a les emissions de CO2.  
Atès que aquest Projecte de Llei del Sector Elèctric xoca amb els principis del 
Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses contra el canvi climàtic i l’esforç de molts 
ajuntaments i comarques catalanes que han fet una aposta decidida per la lluita 
contra el canvi climàtic, creant agències locals d’energia, desplegant ordenances 
solars, tramitant llicències i bonificacions fiscals, aprovant els compromisos dels 
Plans d’Acció d’Energia Sostenible i assumint un paper actiu en l’impuls i el 
desplegament de les energies renovables en els municipis generant energia allà on 
es produeix i evitant infraestructures que poden malmetre el territori.    
Atès que aquest cop dur al desenvolupament de les energies renovables, es suma 
el despropòsit del Govern del PP d’allargar la vida útil de les centrals nuclears i el 
manteniment dels privilegis a les elèctriques, el sector nuclear i hidràulic, amb un 
model energètic insostenible i ineficient basat en els combustibles fòssils. 
Atès que aquesta reforma s'ha preparat sense participació dels afectats, ni 
ciutadans, ni administracions afectades, ni consumidors ni empreses del sector, i 
amb severes crítiques tant de l'òrgan regulador, la Comissió Nacional de l'Energia, 
com de la Comissió Nacional del Mercat de la Competència.  
 
Per tot això, el Ple municipal acorda: 
 
Primer.- Mostrar el rebuig al projecte de Llei del Sector Elèctric que ha aprovat el 
Govern de l’Estat. 
Segon.- Emplaçar al Govern de l’Estat a respectar els compromisos adquirits en 
matèria de reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle, impuls de les 
energies renovables i estalvi energètic. 
Tercer.- Reiterar el compromís d’aquest ajuntament amb del Pacte d’Alcaldes i 
Alcaldesses contra el canvi climàtic i els compromisos locals per abastar l’objectiu 



del 20% d’energia consumida amb origen renovable per al 2020, tal i com estableix 
la Directiva 2009/28/CE.                                              
Quart.- Assegurar les partides pressupostàries adequades perquè es continuï 
l’esforç tècnic i d’inversió en matèria d’eficiència energètica i d’energies renovables 
que fa aquest ajuntament.  
Cinquè.- Demanar al Govern de l’Estat i al Govern de la Generalitat que augmentin 
les subvencions per a les inversions municipals en infraestructura per al foment de 
l’energia renovable. 
Sisè.- Demanar al Govern de l’Estat i al Govern de la Generalitat que desplegui 
una normativa elèctrica i fiscal que faciliti que els municipis per iniciativa pròpia o 
mancomunats, puguin impulsar la producció i distribució d’energia d’origen 
renovable. 
Setè.- Reclamar al Govern de l’Estat i al Govern de la Generalitat que impulsin 
l’aprovació d’un impost sobre l'energia nuclear que afecti tant a la producció 
d’aquesta d'energia com a l'emmagatzematge de residus radioactius, i que els 
ingressos d’aquests es destinin a impulsar les energies renovables i a les millores 
d’eficiència energètica.  
Vuitè.- Traslladar aquests acords al Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, al 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, als grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya, del Congrés dels Diputats, a la 
Comissió Nacional de l'Energia i a la Comissió Nacional del Mercat de la 
Competència.  
 
 
14.- Moció: Per a la creació del Consorci Cadastral de Catalunya. 
 
La  Regidora del grup municipal d’ICV, Sra. Anna M. Pujol , llegeix la Moció que ha 
presentat. 
 
El Sr. Guisset, del grup municipal socialista, demana si és prèvia la delegació de 
competències per part de l’Estat. 
La Sra. Pujol diu que és el desplegament de l’Estatut d’Autonomia. 
El Sr. Guisset manifesta que  si no hi ha duplicitat d’infrastructura amb doble cost, 
el seu grup vota a favor. 
 
El Sr. Cusí, del grup municipal ULL-AM, diu que votaran a favor. 
 
El Sr. Mora, del grup municipal de CiU, indica que votaran  a favor. 
 
Per unanimitat s’aprova: 
 
Atès que l’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 2006, és la norma  institucional 
bàsica de l’autogovern, preceptua un nou marc en  matèria tributària. L’article 217.1 
estableix com a principis rectors que les finances locals es regeixen pels principis 
de suficiència de recursos, equitat, autonomia i responsabilitat fiscal i que la  
Generalitat vetlla pel compliment d’aquests principis. 



Atès que el principi d’autonomia financera és establert l’article 218 i en el seu punt 
2  atorga a la Generalitat competència en matèria de finançament  local i en el seu 
punt 8 preveu la possibilitat de delegar a la  Generalitat la competència per a 
gestionar, recaptar i inspeccionar els tributs locals i que al mateix temps puguin 
participar en l’Agència Tributària de Catalunya.  
Atès que entre la  Generalitat de Catalunya i els governs locals per anar 
progressivament desenvolupant, tant àmpliament com sigui  possible acords de 
col·laboració amb l’objectiu de millorar tota la  gestió tributària. El passat 19 de 
setembre es va signar un conveni entre les quatre diputacions i l’ATC un conveni 
marc en relació a la col·laboració en matèria tributària amb la voluntat de realitzar el 
desplegament estatutari, creant un marc de  col·laboració estable que permeti el 
desenvolupament de la gestió tributària catalana, amb major proximitat al ciutadà al 
mateix temps que de fer efectiu el mandat estatutari. La finalitat del conveni és la 
de millorar l’eficàcia de la gestió tributària de totes les administracions públiques 
catalanes signants del conveni, així com la millora de la qualitat del servei que es 
presta als ciutadans en aquest àmbit i la lluita contra el frau fiscal.  
Atès que l’article 221 de l’Estatut s’estableix que l’Administració General de l’Estat i 
la Generalitat han d’establir les vies de col·laboració necessàries per a assegurar la 
participació de la Generalitat en les decisions i  l’intercanvi d’informació que calguin 
per a l’exercici de les seves competències. Així mateix, remarca el mateix article 
que s’han  d’establir formes de gestió consorciada del cadastre entre l’Estat, la 
Generalitat i els municipis, d’acord amb el que disposi la normativa de l’Estat i de 
manera que es garanteixin la plena disponibilitat de les bases de dades per a totes 
les administracions i la unitat de la informació.  
Atès que malgrat els avenços en la coordinació amb les administracions locals que 
representa la signatura del conveni entre les diputacions i la Generalitat, podem 
constatar que a diferència de l’avenç en la coordinació amb les administracions 
locals, la coordinació amb l’administració tributaria de l’estat no ha tingut cap avenç. 
En aquest sentit el consorci que preveu l’art. 204.2 que s'havia de crear en un 
termini de dos anys, des de l’aprovació de l’Estatut, entre les dues administracions 
tributàries, l’estatal i la catalana, passats més de 4 anys del termini fixat per a la 
seva constitució hores d’ara només és una voluntat del legislador.  
Atès que tampoc ha avançat gens la constitució de gestió consorciada del Cadastre 
entre l’Estat, la Generalitat i els  municipis com preveu l’art. 221 de l’Estatut. 
Aquesta situació és especialment greu en uns moments de crisi econòmica en la 
que  la baixada de la recaptació tributària posa en perill la prestació en qualitat i en 
quantitat dels serveis fonamentals de l’estat del  benestar. Una de les formes per 
aconseguir un augment de la recaptació tributaria és la lluita contra el frau fiscal. La 
manca de  coordinació entre administracions és un punt dèbil d’aquesta lluita. La 
coordinació, la disponibilitat de les dades i la unitat  d’informació és essencial si es 
vol perseguir el frau fiscal. Tot això al marge del que significa d’incompliment del 
mandat estatutari.  
 
Per tot això el Ple de l’Ajuntament de Llançà acorda:  
 
Primer.-  Instar al Govern de la Generalitat a realitzar totes les accions necessàries 
davant del Govern de l’Estat per a constituir el Consorci Cadastral d’acord amb el 



que determina l’art. 221 de l’Estatut amb la participació de  l’Administració de 
l’Estat, l’administració de la Generalitat i els  municipis de tal manera que es 
garanteixin la plena disponibilitat   de les bases de dades per a totes les 
administracions i la unitat de  la informació, i així facilitar la lluita contra el frau 
fiscal. 
Segon.-  Reclamar al Govern de l’Estat a que col·labori amb el Govern de la 
Generalitat de Catalunya i els governs locals per a constituir el Consorci Cadastral 
d’acord amb el que determina l’art. 221 de l’Estatut. 
Tercer.- Traslladar aquests acords al Departament de Governació i Relacions 
Institucionals, al Departament d’Economia i Finances, al Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, als 
grups provincials de la Diputació de Girona i als grups parlamentaris del Congrés 
de Diputats. 
 
 
15.-  Moció: Suport a la querella contra l’Estat espanyol pels crims contra la 
humanitat per l’afusellament del President de la Generalitat Lluís Companys i 
Jover i 47 representants polítics catalans més. 
 
El Sr.  Guillem Cusí, del grup municipal d’ULL-AM, llegeix la Moció que ha 
presentat. 
 
Intervé el Sr. Guisset, del grup municipal PSC-PM, dient que s’abstindran. En els 
acords es plantegen dues qüestions: està judicialitzant el poder judicial d’Argentina 
i després anul.lació dels judicis sumaríssims; donar suport a una querella entenen 
que no forma part de les assumptes municipals. Voldria deixar que la Jutgessa 
treballi i els grups polítics no hi haurien d’entrar. La millor manera de donar suport a 
una querella és personar-se i adherir-se, i sobre aquesta querella el seu grup 
s’abstindrà. El primer acord entenen que no forma part dels grups polítics entrar a 
debatre qüestions que ja estan en seu  judicial i al segon punt li donen el suport 
total a anul.lar els judicis sumaríssims. 
 
El Sr. Mora, del grup municipal de CiU, expressa el vot favorable. 
 
La  Sra. Pujol, del grup municipal ICV,  indica el vot a favor. 
 
Fa ús de la paraula el Sr. Cusí, del grup municipal ULL-AM, dient que esperava el 
vot favorable de totes les formacions i comenta al grup socialista sobre el  que ha 
indicat de separar l’acció política de l’acció judicial que es durà a terme. El Sr. Cusí 
vol dir que l’acció judicial no s’hagués dut a terme sense l’acció política i que 
aquests 45 alcaldes i dos diputats i el President Company assassinats, un president 
escollit democràticament i era el de tots, fou assassinat. 
 
Amb nou vots a favor, dels grups municipals de CiU, ULL-AM i ICV;  i tres 
abstencions, del grup municipal PSC-PM, s’aprova: 
 



El dimarts passat, dia 15 d’octubre, va fer 73 anys que el president de la Generalitat 
Lluís Companys va ser afusellat per la dictadura franquista després de ser 
condemnat en un consell de guerra sumaríssim sense garanties processals i 
il·legal. Lluís Companys és l’únic president europeu escollit democràticament que 
va ser afusellat pel feixisme. 
El president Companys havia estat detingut l’agost de 1940 per forces policials del 
govern de l’Alemanya nazi a instàncies de autoritats espanyoles i amb col·laboració 
de membres de l’ambaixada espanyola a França. 
Cap govern espanyol d’ençà de la transició al regim constitucional espanyol actual 
ha anul·lat les penes a les víctimes de la repressió franquista, per la qual cosa Lluís 
Companys i totes les persones afusellades (unes 192.000) i empresonades pel 
regim feixista del general Franco continuen essent considerades culpables per la 
justícia espanyola. 
L’Estat espanyol, doncs, continua perpetuant un model únic al món democràtic 
d’impunitat dels crims del feixisme, emparat en la llei d’Amnistia de l’any 1977, que 
deixava sense cap mena de càstig els delictes de rebel·lió, sedició, denegació 
d’auxili i “els comesos pels funcionaris i agents de l’ordre públic contra l’exercici 
dels drets de les persones.” 
A pesar de la sol·licitud de derogació feta per part de l’Alt Comissionat de les 
Nacions Unides per als Drets Humans i d’entitats del prestigi de Human Rights 
Watch o Amnistia Internacional per haver incomplert la normativa internacional 
sobre drets humans, la Llei d’Amnistia continua vigent i emparant la impunitat del 
dels crims de la dictadura franquista. 
Tancades les portes de la justícia espanyola, la justícia argentina ha assumit des 
de fa uns mesos la investigació dels crims del franquisme arran de la denúncia de 
diverses víctimes. Amb l’obertura de la via de la justícia universal, el diputat Joan 
Tardà va presentar dimarts passat, 15 d’octubre, al jutjat federal número 1 de 
Buenos Aires, a càrrec de la jutgessa Maria Servini, una querella criminal contra 
l’Estat espanyol per crims contra la humanitat per l’afusellament del president Lluís 
Companys, 45 alcaldes catalans i dos diputats del Parlament de Catalunya. 
 
El Ple municipal ACORDA: 
 
Primer.-  Manifestar el suport de l’Ajuntament de Llançà a la querella presentada al 
Jutjat Central núm. 1 de Buenos Aires contra l’Estat espanyol per crims contra la 
humanitat per l’afusellament del president de la Generalitat Lluís Companys, 45 
alcaldes catalans i 2 diputats del Parlament de Catalunya. 
Segon.-  Reclamar a l’Estat espanyol l’anul·lació de tots els judicis sumaríssims 
duts a terme durant el període de la dictadura per restituir la dignitat de les víctimes 
del franquisme. 
Tercer.-  Enviar una còpia d’aquest acord al Jutjat Central número 1 de Buenos 
Aires i al Ministeri de Justícia del Govern d’Espanya. 
 
 
16.- Moció: per a la implementació del sistema “tarifa plana” en el pagament 
dels tributs municipals. 
 



El Sr.  Guillem Cusí , del grup municipal d’ULL-AM, llegeix la Moció que ha 
presentat, amb el següent text: 
 
PART EXPOSITIVA 
En un entorn de crisi econòmica com l’actual qualsevol mesura que apliqui el nostre 
Ajuntament en la seva gestió tributària per ajudar a les famílies del municipi serà 
ben rebuda per aquestes. 
L’aplicació de determinades bonificacions fiscals, la congelació o reducció dels 
tipus impositius dels impostos municipals, formen part d’algunes d’aquestes 
mesures. 
A banda, però, també podem aplicar un sistema de fraccionament del global dels 
tributs de caràcter periòdic que posem al cobrament mitjançant padrons fiscals. 
Aquests proposta que podem anomenar “tarifa plana” de pagament de tributs, 
permet fraccionar el sumatori dels tributs que ha de pagar cada contribuent en sis o 
més fraccions repartides en quantitats iguals al llarg de l’any, amb la qual cosa 
evitem a aquest la càrrega que li suposa l’acumulació del pagament d’impostos i 
taxes en períodes fiscals massa concentrats en determinats mesos de l’any. 
Alhora aquesta mesura permet repartir millor en el calendari els ingressos de 
tresoreria que rep l’Ajuntament, millorar la recaptació atès que els fraccionaments 
venen domiciliats per banc i reduir el cost que suposa la recaptació executiva. 
Tot això és possible d’acord amb l’article 10 de la Llei d’Hisendes Locals,l’article 65 
de la Llei General Tributària i l’Ordre del Ministeri d’Hisenda 157/2003. 
 
Per tots aquests motius proposem els següents acords: 
 
Primer.  Encarregar als serveis econòmics de l’Ajuntament els treballs necessaris 
per a posar en funcionament la mesura de fraccionament del sumatori dels tributs 
municipals de caràcter periòdic. 
Segon. Fer les modificacions necessàries en les ordenances fiscals per al 2014 per 
aplicar aquest nou sistema de cobrament dels tributs municipals. 
 
El Sr. Guisset, del grup municipal PSC-PM, manifesta que creu que la Regidora 
Sra. Escarpanter hauria d’aclarir si ja existeix la possibilitat de fraccionar el 
pagament, li sembla que aquesta possibilitat ja està contemplada. 
 
La  Sra. Pujol, del grup municipal ICV,  diu que ella també volia indicar si ja existia 
aquesta possibilitat mitjançant Ordenança; la proposta li sembla bé per donar 
facilitats a la gent per pagar els impostos. 
 
La Regidora Sra. Escarpanter, del grup municipal de CiU, fa ús de la paraula dient 
que la proposta del Sr. Cusí és correcta. Agrupar els tributs municipals  des de 
l’Àrea d’Intervenció és una mica complicat perquè per funcionament el tema de 
padrons està establert. A dia d’avui qualsevol persona que tingui problemes per 
afrontar pagaments, queda contemplat el tema de fraccionar, i fins i tot, segons 
quins casos, amb informes de Serveis Socials, s’adapta el fraccionament a la 
situació econòmica de les persones. Continua dient que el seu grup votarà en 
contra, per l’envergadura que pot comportar i a més perquè, com ja diu la Moció, 



seria una proposta acompanyada de les Ordenances fiscals i com que ja estan 
aprovades definitivament, a dia d’avui no es poden establir aquestes modificacions. 
Conclou que els fraccionaments ja s’estan aprovant, i possiblement la proposta es 
debatrà per a l’any vinent. 
 
Fa ús de la paraula el Sr. Cusí preguntant si es farà l’encàrrec a serveis econòmics 
de fer l’estudi, per veure la viabilitat de la seva proposta. 
La Sra. Escarpanter respon afirmativament, ells sabran explicar la dificultat i 
aleshores sotmetre-ho al debat oportú. 
 
La Sra. Pujol, del grup ICV, proposa que es presenti una al·legació a les 
Ordenances Fiscals, ara és just però potser que sigui de cara a l’any vinent. 
 
L’Alcalde diu que actualment qualsevol persona que demani un tipus de 
fraccionament, s’aprova atentent-se a les Ordenances fiscals i aquests era l’esperit 
de la moció i s’ha de votar, per tant  el grup de CiU vota en contra, i es trasllada a 
l’Àrea econòmica per procurar millorar el sistema de fraccionament de cara a l’any 
vinent. 
 
Amb cinc vots a favor, dels grups municipals PSC-PM, ULL-AM i ICV; set vots en 
contra, del grup municipal de CiU,  la Moció no prospera. 
 
 
 
17.- Assumptes urgents 
 
No se’n presenten. 
 
 
18.- Precs i preguntes 
 
Registre d’entrada número 7617 (ULL-AM) 
 
El Sr. Cusí, del grup municipal ULL-AM, llegeix els següents precs i preguntes: 
 
Primera.- Agrairíem que el Regidor de Serveis i infraestructures ens informés sobre 
les obres dutes a terme al pavelló municipal i al camp de futbol. 
 
El Sr. González explica que en el pavelló s’havia de decapar el vernís i repintar el 
parquet de la pista,  adequar les pintades segons la normativa FIFA i repintar 
l’escut central, per part de TP SPORT,SA ;  al pavelló i al camp de futbol, el sistema 
de dutxes era obsolet i s’ha adequat amb un nou compliment del sistema integral 
d’aigua calenta a aigua freda, sempre seguint la normativa. 
Pel que fa al camp de futbol, es construeix una caseta per a magatzem, encarada 
al mur de contenció. 
 



El Sr. Cusí pregunta, perquè es duen ara a terme en plena temporada i lliga de 
futbol i bàsquet que ha dificultat les competicions. 
El Sr. González respon que era per donar compliment al termini de les subvencions 
de la Diputació i així no perdre-les. 
 
Segona.- Agrairíem al Sr. Alcalde o Regidor pertinent que ens informés de com 
està el cas de la Residència.  
 
L’Alcalde manifesta que ell ja es va comprometre a informar i no hi ha cap novetat, 
perquè la Generalitat atesa la situació econòmica, no faculta els municipis la 
possibilitat de tenir places concertades pagades per ells, el que significa que fins i 
tot retalla les que ja donaven, però en el cas del Centre de Dia de Llançà les han 
mantingut, i les de nova creació no s’hi comprometen i aquesta obra (a la 
Residència) no es començaria, la idea per a la Residencia eren places concertades 
amb un estalvi per a la gent que hi anés, i segons que la part fonamental de l’obra 
anava al PUOISC i a dia d’avui  no hi ha una previsió que es pugui pagar, amb 
aquests antecedents el tema està aturat. 
 
 
Tercera.- Agrairíem al Sr. Alcalde o al Regidor que ens informés de com està el 
cas de la casa enderrocada de Grifeu. Entre d’altres qüestions, en quin punt es 
troben les negociacions de la possible indemnització? 
 
L’Alcalde explica que estan pendents que el Jutjat resolgui en el sentit si cal  
enderrocar la part dels fonaments o declara executada la sentencia. A partir d’aquí 
ja va explicar que s’obriria el procés junt amb la família d’intentar pactar una 
indemnització. S’està tractant amb les companyies asseguradores i tot es resoldrà 
en funció del que digui el Jutjat. 
El Sr. Cusí pregunta si les companyies asseguradores es farien responsables de la 
indemnització. 
L’Alcalde respon que encara s’està negociant, la voluntat és que així sigui, si bé no 
la totalitat, una part fonamental. 
 
Quarta.- Agrairíem que el Regidor de Serveis i Infraestructures ens informés sobre 
l’enderroc de l’edifici annex a l’antiga “Caserna” dels bombers. 
 
El Sr. González explica que a la zona d’aparcament estava molt malament, no 
estava pavimentat i  les parets principals estaven afectades per humitats freàtiques. 
S’ha enderrocat i s’ha habilitat per posar contenidors de rebuig i posteriorment una 
zona  enjardinada, ara a l’antiga caserna del bombers s’han d’arrebossar les parets 
i reconduir les aigües pluvials mitjançant canals. 
 
Cinquena.- Agrairíem que el Regidor de Joventut ens informés sobre la noticia 
sortida a premsa: “Llançà convertirà la Disco Cuàsar en local per als joves”. 
 
El Sr. Subirats explica que la notícies es va publicar dies després de fer-la públic a 
nivell local, en el Fòrum de Joventut; creu que aquesta notícia és molt bona per a 



Llançà i els seus joves, i té la certesa que molts pares i familiars del joves 
demanaven una iniciativa com aquesta. Centrant-se en la pregunta, la Junta de 
govern fa molt que treballa amb el tema, fou complex trobar la millor opció per al 
millor local que donés cabuda i un bon espai per al servei que el jovent demana, i a 
principi d’estiu es varen moure i s’ha escollit, de les presentades, la més idònia 
avalada per informes tècnics. El que es vol és adaptar l’edifici i  condicionar-lo amb 
criteri i atenent a les peticions i les enquestes realitzades amb el col·lectiu jove; es 
preveu posar en funcionament  en un mes i mig - dos mesos, a l’inici de 2014. 
 
El Sr. Cusí exposa el dubte quin ús es farà del local, activitats que s’hi duran a 
terme, i que s’expliqui una mica en termes generals quan s’obre, si una persona o 
monitor se’n cuidarà, el perquè s’ha triat aquest local malgrat no estar en el centre 
del poble, si hi havia un altre local més a l’abast del jovent, o més accessible. 
 
El Sr. Subirats indica que la resposta que donarà enllaça amb una altra pregunta 
del grup d’ICV, vol aprofitar per explicar-ho als grups municipals: sobre la primera 
pregunta, tenen plantejat que el servei que donarà el local és d’esbarjo, com un 
punt de trobada i condicionat per poder fer-hi treballs de grup o equip, condicionat 
amb ordinadors personals, amb el mobiliari adequat com taules rodones en hores 
d’entrada flexible. S’escoltarà com evoluciona la demanda del dia a dia un cop es 
posi en marxa, i escoltant  molt els joves; hi haurà una figura pròpia de 
l’ajuntament, amb horari d’entrada a les tardes, de dimarts a diumenges, de les 4 a 
les 8, possiblement es flexibilitzi segons la temporada de l’any i l’espai serà 
d’esbarjo amb futbolins, billars, dianes amb dards i jocs d’aquest estil i l’antic espai 
de la pista de ball de la discoteca s’adapta per a fer-hi tot tipus d’activitats, 
xerrades, ponències i  tot enfocat per al jovent, una mica de fil musical, una pantalla 
gegant … el que es té molt clar que no serà una discoteca. 
Quant a la ubicació, l’equip de govern ha cercat locals del municipi amb la 
superfície mínima necessària, que tampoc no hi ha tants i que estessin en situació 
de poder-los llogar. Han estat dues opcions i a través dels informes tècnics s’ha 
triat la millor opció. Segons el seu punt de vista la situació, malgrat que es pensi 
que està allunyat o als afores del poble, ell creu que és el que demana la gent jove i 
volen tenir un espai mol propi, evidentment hi haurà el control per part del personal 
municipal, i també té propera la zona esportiva i l’Institut de secundària. 
 
 
Sisena.- Aprofitant l’avinentesa de la publicació de l’última edició de la revista La 
Farella, agrairíem que el Regidor de publicacions ens expliqués sobre els criteris de 
publicació, els requisits que es demanen per poder-hi publicar, on o a qui s’ha de 
dirigir qui hi vulgui publicar, qui “dirigeix” la revista. 
 
La Sra. Escarpanter explica que la revista Farella la treballen conjuntament dues 
àrees: la de Publicacions i la de Cultura. Com saben és una revista histórico 
cultural i també d’actualitat de Llançà. La dirigeix l’Àrea de Cultura municipal,  la 
composen gent del poble i col.laboradors de fora, no hi ha cap requisit i el que es fa 
és reunir-se dos cop l’any, malgrat que actualment sigui una sola i en les trobades 
es decideix què hi aportarà cada membre. Evidentment qualsevol persona té 



cabuda sempre que aporti algun tema històric o vinculació amb Llançà, o que els 
membres que composen la Comissió ho estimin convenient per l’interès que aporti. 
 
El Sr. Cusí demana que qualsevol revista o publicació periòdica sol informar de la 
persona o persones que el composen o dirigeixen la publicació, i ell  com a 
llançanenc si vol escriure o qualsevol persona de fora vol escriure no se l’informa 
d’on ha de dirigir-se, ni quina finalitat té la revista. No té una editorial clara, no 
critica el contingut, el fet és que no s’informa prou; demana, com es fa a qualsevol 
edició, que s’informi a qui s’ha de dirigir o com s’ha de fer per poder publicar a la 
revista. Ja que la Regidora ho ha comentat, pregunta qui forma la Comissió. 
 
La Sra. Escarpanter respon que es farà per escrit  i així no se n’oblidarà de cap.  
 
Setena.-  Agraïríem que la Regidora d’Hisenda ens informés si a data d’avui hi ha 
factures pendents de pagament a proveïdors. 
 
La Sra. Escarpanter manifesta que a dia d’avui s’han pagat les factures registrades 
abans de 13 de novembre i aquesta setmana es pagaran les que estiguin a 20 de 
novembre, per tant s’està pagant a 30 dies. 
 
 
Registre d’entrada número 7639 
 
El Grup Municipal d’ICV presenta les següents preguntes perquè siguin 
contestades en el Ple:  
 
Primera.-  El mes de maig el TSJC va ordenar l’enderrocament de la casa situada 
a la carretera de Portbou número 92, aquest enderrocament es va portar a terme 
en els terminis establerts pel TSJC, 
Podria informar-nos  si els propietaris de la casa han reclamat directament a 
l’ajuntament per l’enderrocament efectuat, o bé ho han fet per via judicial, i en tal 
cas, de quina quantia és tractaria? 
 
L’Alcalde diu que ja ha explicat abans com estava el tema i que fa quatre mesos ja 
ho va dir, els propietaris han entrat una instància fent una valoració de 400.000 € 
de la seva propietat i demanen que l’Ajuntament o les asseguradores n’assumeixin 
el cost o d’una bona part de l’import i és el que s’està negociant amb les 
companyies asseguradores, en aquests moments no té constància que s’hagi 
presentat reclamació o denúncia judicial per part dels propietaris. 
 
 
Segona.-  S’ha fet públic el projecte del nou local de joventut que estarà situat a 
l’antiga discoteca CUASAR, ara tancada, amb un cost de 20.000€ anuals de lloguer 
. 
S’ha valorat la idoneïtat d’altres locals per decidir la ubicació del local de joventut? 
s’ha valorat que aquest local és troba situat, gairebé, a les afores del nucli urbà?, 
és considera aquesta situació com a òptima per un local de joventut?  



 
La Sra. Pujol manifesta que el Sr. Subirats ja ha respost aquesta pregunta, però 
ella vol aportar que el local és massa als afores i que potser un tècnic o algun 
monitor ho hauria de dir. Creu que entitats com la Unió Excursionista poden 
treballar amb els joves, també el Club Esportiu de Futbol o el de Bàsquet, i creu 
que també hi haurien de tenir cabuda. Diu que li fa una mica de basarda en el sentit 
que queda molt allunyat, el jovent vol el seu espai però espera que funcioni bé. 
 
El Sr. Subirats replica que són conscients que seria bo tenir un local per a totes les 
associacions locals, s’accepten les seves suggerències però en reunions amb els 
tècnics de joventut de la província i comparant amb altres municipis,  diuen que el 
més idoni és el col.lectiu concret de joves. Conclou que dels 20.000 € anuals que 
ha referit, el cost de lloguer serà de 1.200 € mensuals més l’IVA. 
 
 
Tercera.-  Pares i mares de l’institut ens han fet arribar la seva preocupació pel 
consum de drogues en el recinte exterior de l’institut, preocupació que també han 
fet arribar a la  regidora d’ensenyament. 
Quines mesures s’han pres per tal d’aconseguir que això no passi? 
 
La Sra. Escarpanter contesta que està controlat però no extingit del tot. Ella com a 
Regidora d’Ensenyament manté reunions amb la Directora del centre, i les mesures 
foren treure els contenidors. El problema prové de nois no escolaritzats a l’Institut, 
els anomenats ni-nis que actuaven allà. Després s’ha reparat la tanca que varen 
trencar-la per a la comunicació interior-exterior, i finalment es posà en coneixement 
de la Policia i  els seus Agents estan allà les hores d’esbarjo, i també hi ha Mossos 
d’Esquadra de paisà per controlar. Es procura que quedi solucionat en breu. 
 
El Sr. Guisset pregunta si hi ha hagut detencions. 
La Sra. Escarpanter respon que s’està a punt, però cal que l’enxampin in fraganti 
traficant amb estupefaents. 
 
 
Quarta.- El Sr. Josep A Rojo en nom i representació de comerciants i veïns del 
c/Rafael Estela, va sol.licitar una millora necessària i vital pel passadís que 
connecta el pairin amb el c/ Rafael Estela, aquesta millora no s’ha produït  i 
continua l’estat lamentable del passadís, tècnics de l’ajuntament van informar que 
hi havia pendent el començament de les obres de millora del c/Rafael Estela que 
pateix inundacions cada vegada que plou amb certa intensitat 
quan estan previstes el començament d’aquestes obres? 
 
El Sr. Mora explica que es volia fer coincidir amb les obres de millora del c/ Rafael 
Estela però es faran abans. El tema de l’aigua no s’ha solucionat i primer es farà el 
passadís i després del carrer R. Estela. 
 
La Sra. Pujol diu que allà hi havia un llum i es va treure. 



El Sr. Mora indica que hi havia queixes dels veïns que les llums donaven als 
dormitoris i s’ha pensat fer-ho a la part baixa, i les parets com que són propietat 
privada es requerirà que les pintin o bé ho farà l’Ajuntament, i el complicat és el 
paviment del rec. 
 
La Sra. Pujol pregunta quan es comencen les obres del Rafael Estela, si van pel 
PUOISC. 
El Sr. Mora diu que a l’illeta de la rostisseria cal fer una mateixa actuació i fer un 
petit badem que dirigeixi l’aigua cap a l’aparcament, es mirarà de fer l’actuació més 
senzilla del rec i passat setmana santa s’estudiarà l’altra. 
 
Cinquena.-  La Junta de Govern del 18 de novembre va aprovar un nou preu de 
contracte de l’empresa de recollida i transport de residus municipals, neteja viària i 
gestió de la deixalleria, Fomento de Construcciones i Contratas, SA. 
Quina és la quantitat que suposa aquest increment? 
 
El Sr. González respon que, com diu l’acta, és un increment de l’IPC de 1’0045%  
que són 7.834’71 €  anuals  IVA inclòs i al mes serien  652’82 €. 
 
I sense cap més altre assumpte a tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió a dos 
quarts de nou 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. 
 
 

 
 
 


