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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE LLANÇÀ 
DE DATA 10-02-2014 
 
A la Casa Consistorial de Llançà, essent les dinou hores del dia deu de febrer de dos 
mil catorze, es reuneix l´Ajuntament Ple, en primera convocatòria, sota la presidència 
de l’Alcalde,  Sr. Pere Vila i Fulcarà. 
 
Assisteixen els  regidors i les regidores que a continuació s´indica, a l´objecte de 
celebrar sessió pública ordinària:  
 
Assistents:  Sr. Joan C. Mora i Torrent, Sra. Núria Escarpanter i Olivet, Sra. 
Assumpció Ministral i Dardé, Sr. Joaquim González i Rodríguez,  Sr. Jordi Vilà i 
Baró,  Sr. Francesc Guisset i Lagresa, Sr. Narcís Noguera i Negre, Sra. Sílvia Barris i 
Roca,  Sr. Guillem Cusí i Batlle, Sr. Josep Ortiz de Zárate i Perals i la Sra. Anna M 
Pujol i Llosa. 
 
Excusa la seva absència el Sr. Joan Carles Subirats i Baró. 
 
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 09-12-2013, que ha 
estat repartida amb anterioritat junt amb la convocatòria. 
 
Per unanimitat s’aprova l’acta del Ple ordinari de data 9 de desembre de 2013, sense 
esmenes. 
 

2.- Aprovació provisional de la Modificació puntual núm. 17 del Pla General 
d’Ordenació Urbana de Llançà. 
 
L’Alcalde llegeix el text del dictamen.  
 
El Sr. Guisset, del grup municipal socialista, manifesta que s’abstenen perquè ja 
varen manifestar a l’aprovació inicial, que tenen dubtes que la modificació puntual 
incentivi l’obertura de locals comercials. 
 
El Sr. Cusí, del grup municipal ULL-AM, diu que s’abstenen. 



El Sr. Ortiz de Zárate, del grup municipal BMC, manifesta el vot favorable. 
 
La Sra. Pujol, del grup municipal d’ICV, diu que s’esperaran a veure com informa la 
Comissió Territorial d’Urbanisme amb aquesta aprovació provisional i si té en compte 
les al.legacions del seu grup. Afegeix que votaran en contra. 
 
Sotmesa la proposta a votació, amb set vots a favor, dels grups municipals de CiU i 
BMC; un vot en contra, del grup municipal d’ICV; i quatre abstencions, dels grups 
municipals PSC-PM i ULL-AM, s’aprova: 
 
Aprovada inicialment la proposta de modificació puntual núm. 17 del Pla d’Ordenació 
Urbana d’aquest municipi de Llançà per acord del Ple de data 9 de desembre de 
2013, ha estat sotmesa a informació pública durant el termini d’un mes, en el tauler 
d’anuncis i web municipal, mitjançant edictes en el Butlletí Oficial de la Província 
núm. 245, de data 24 de desembre de 2013, i en el DOGC núm. 6526, de data 20 de 
desembre de 2013, i el Punt Diari, de data 19 de desembre de 2013. 
S’ha presentat una al·legació, mitjançant escrit RE 391, de 21 de gener de 2014, per 
part del grup municipal d’ICV, manifestant que la present modificació no s’ha sotmès 
a avaluació ambiental, que no existeix un estudi de mobilitat de la zona, i que 
vulnera la normativa de participació ciutadana. 
La Secretaria municipal han emès informe fent constar que no és preceptiva 
l’avaluació ambiental d’aquesta Modificació Puntual de Planejament per no afectar ni 
tenir repercussions sobre el medi ambient, de conformitat amb l’article 7 de la Llei 
6/2009, de 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes. 
Així mateix, informa que no és preceptiu formular un estudi de mobilitat, ni un 
programa específic de participació ciutadana, conforme al que disposen els articles 3 
del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d'avaluació de la 
mobilitat generada, i 22 i 101 del Decret 305/2006, pel qual s’aprova el Reglament 
de la Llei d’Urbanisme de Catalunya. 
Els Serveis Tècnics Municipals han adaptat el text aprovat inicialment per clarificar 
les seves definicions, sense alterar substancialment el seu contingut. 
De conformitat amb el que es disposa en els articles 85 del Text Refós de  la Llei 
d’Urbanisme de Catalunya,  110 i 111 i concordants del seu Reglament,  i 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.- DESESTIMAR les al·legacions presentades, mitjançant escrit RE 391, de 
21 de gener de 2014, per part del grup municipal d’ICV,  pels motius que s’han 
expressat anteriorment. 
 
Segon.- APROVAR provisionalment la modificació puntual núm. 17 del Pla 
d’Ordenació Urbana d’aquest municipi de Llançà. 
 
Tercer.- ELEVAR l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, amb 
la finalitat de que resolgui sobre la seva aprovació definitiva. 
 
 



3.- Aprovació inicial de la modificació dels Estatuts del Consorci Terra de Pas. 
 
L’Alcalde indica que l’assumpte queda sobre la taula perquè aquesta mateixa tarda 
els han comunicat que més municipis volen adherir-se al Consorci i pretenen 
incloure més aportacions. Tan bon punt es disposi del document, es tornarà a 
debatre pel Ple i de moment es deixa  l’assumpte sobre la taula. 
 
 
4.- Donar compte de la tramesa d’informació del 4t trimestre de l’execució del 
pressupost de l’exercici 2013 i del seguiment del pla d’ajust. 
 
La Regidora de l’Àrea, Sra. Escarpanter,  llegeix el 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 30 de gener de 2014, s’ha realitzat la tramesa de la informació corresponent 
a l’execució pressupostària pel quart 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 emès per la 
Intervenció Municipal en resulten les següents dades: 

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

Pel què fa al seguiment del Pla d’Ajust, l’article 10 del Reial Decret-Llei 7/2012, de 9 
de març, pel qual es crea el Fons de Finançament del Pagament a proveïdors, es 
recull l’obligació general, que les Entitats Locals que concertin les operacions 
d’endeutament previstes en l’esmentat Decret-llei, hauran de presentar anualment al 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, un informe del interventor sobre 
l’execució dels plans d’ajust contemplats en l’article 7 del Reial Decret-Llei 4/2012, 
de 24 de febrer, del qual se’n donarà compte al Ple de la Corporació Local. 
En data 30 de gener de 2014, s’ha realitzat la tramesa de la informació corresponent 
a l’execució i seguiment del pla d’ajust corresponent a l’exercici 2013, a través de 
l’oficina virtual per la coordinació amb les Entitats Locals del MINHAP.  
Segons informe de la Interventora accidental, de les dades de la tramesa consta que 
en el seu conjunt i de forma general, es conclou que s’estan complint les previsions 
generals projectades, excepte pels corresponents ajustos que en el moment de 
l’elaboració del pla es van preveure, i que al final del termini es poden calcular amb 
les dades de l’execució del pressupost de 2013. 
 
Per tot això, aquesta Regidoria adopta el següent 
 



ACORD 
 
Primer.- 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 LO 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. 
Segon.- DONAR COMPTE al Ple de l’execució i seguiment del Pla d’ajust regulat pel 
Reial Decret-Llei 7/2012, de 9 de març, pel qual es crea el Fons de Finançament del 
Pagament a proveïdors, es recull l’obligació general, que les Entitats Locals que 
concertin les operacions d’endeutament previstes en l’esmentat Decret-Llei, hauran 
de presentar anualment al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. 
 
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat. 
 
La Sra. Pujol pregunta determinats aspectes de l’informe d’Intervenció municipal. 
La Sra. Escarpanter li manifesta que l’acord es tracta de donar compte i com que ja 
es va tractar a la Comissió Informativa, en acabar el Ple municipal li explicarà el que 
demana. 
 
 
5.- Moció: Suport a la Jornada intensiva de recollida de signatures de la 
campanya “Signa un vot per la independència”. 
 
El Regidor del grup municipal BMC, Sr. Ortiz de Zárate, llegeix el text del dictamen. 
 
Intervé el Sr. Guisset, del grup municipal PSC-PM,  dient que s’abstindran atès que 
ells són partidaris del dret de consulta però no perquè hi hagi una predeterminació 
respecte la independència. Entenen que la consulta popular ha de ser lliure i hi estan 
a favor a la recollida de signatures però no pas predeterminar en un sentit o altre el 
vot. 
 
El Sr. Cusí, del grup municipal ULL-AM,  indica el vot favorable. 
 
El Sr. Ortiz de Zárate, del grup municipal BMC,  diu que voten a  favor. 
 
La Sra. Pujol, del grup municipal d’ICV, manifesta que voten a favor. 
 
El Sr. Mora, del grup municipal de CiU, expressa el vot favorable. 
 
Amb set vots a favor, dels grups municipals CiU, ULL-AM, BMC i ICV; i tres 
abstencions, s’aprova: 
 
Per a la majoria de la població de Catalunya és incontrovertible que el procés 
sobiranista al nostre país ha entrat en la seva fase final i decisiva. 



Si a l’any 2009 Arenys de Munt i les 544 consultes que se’n derivaren foren el 
símptoma més clar del principi de la fi de l’autonomisme i la manifestació del 10-J del 
2010 la darrera expressió de l’estratègia resistencialista, la manifestació de l’11-S del 
2012 i la Via Catalana de l’11-S del 2013, han estat, respectivament, l’eclosió i la 
culminació de la voluntat inequívoca de la societat catalana de convertir Catalunya 
en un nou estat d’Europa. I de fer-ho democràticament. 
En aquest marc de construcció nacional és ben cert que la creació i l’actuació de 
l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i de l’Assemblea Nacional 
Catalana (ANC) han donat cos institucional i social al procés; i que les eleccions del 
2012, amb totes les seves derivades –Declaració de sobirania i del dret a decidir del 
poble de Catalunya, Pacte Nacional pel Dret a Decidir, Consell Assessor per a la 
Transició Nacional– n’han fixat l’imprescindible full de ruta institucional. 
Ara mateix, doncs, som al cap del carrer i amb tots els elements a les nostres mans 
perquè el poble català  exerceixi el dret inalienable que sempre ha reclamat: el dret a 
l’autodeterminació. Reafirmem que el referèndum és l’eina justa i imprescindible per 
fer-ho i que aquest 2014 ha de ser l’any de la seva celebració. Inexcusablement. 
Sense pròrrogues possibles. 
Aquesta etapa final és tan ineluctable com difícil. En conseqüència, és 
imprescindible la conjuminació de l’energia popular amb la solidesa institucional. Per 
això, l’AMI i l’ANC mantenen des de fa temps relacions estables de coordinació en 
base a la complementarietat de llurs objectius fundacionals. 
Amb la voluntat d’aprofundir aquesta necessària coordinació, l’AMI i l’ANC han 
acordat organitzar conjuntament una gran jornada a tot els municipis de Catalunya 
els dies 22 i 23 de març de 2014. La jornada té com objectiu aconseguir una 
recollida massiva de drets de petició a cada municipi, fer pedagogia de la 
fonamentació estrictament democràtica i pacífica del procés, així com fer divulgació 
mediàtica de la importància estratègica d’aquesta demanda popular. 
A través d’aquesta campanya, la ciutadania dels nostres municipis podrà adreçar-se 
als seus representants al Parlament de Catalunya i emplaçar-los democràticament i 
reglamentàriament, mitjançant el Dret de Petició, a convocar el referèndum 
d’autodeterminació o bé, en el cas que l’estat espanyol ho impedeixi, a proclamar la 
Declaració Unilateral d’Independència (DUI) avalats per les seves signatures. 
 
Per tot això, el Ple municipal acorda: 
 
Primer.- Donar suport a la recollida massiva de signatures de la campanya ‘Signa un 
vot per la independència’ que se celebrarà a tot Catalunya els dies 22 i 23 de març 
de 2014. 
Segon.- Autoritzar a l’AMI i l’ANC l’ús del  vestíbul de la Casa de Cultura per facilitar 
la recollida de signatures. 
Tercer.- Fer una crida a tots els veïns i veïnes de la població a participar activament 
en la campanya ‘Signa un vot per la independència’. 
Quart.- Comunicar aquest acord a l’Associació de Municipis per la Independència (c. 
Ciutat, 1 - 08500 Vic) info@municipisindependencia.cat 
 
 
6.- Moció : per la hissada de la bandera estelada. 



 
El Regidor d’ULL-AM, Sr. Cusí, llegeix el text del dictamen: 
 
El Parlament de Catalunya reconeix l’estelada com a símbol que representa un anhel 
i una reivindicació democràtica, legítima, legal i no violenta. 
La reivindicació independentista tal com ha dit el Tribunal Constitucional en diferents 
ocasions és una demanda democràticament i constitucionalment legítima. 
Conseqüentment l’estelada, com a símbol d’aquesta reivindicació ha de ser 
plenament respectada. El dret fonamental a la llibertat d’expressió és doctrina 
consolidada del Tribunal Europeu de Drets humans d’Estrasburg. De la mateixa 
manera la Constitució estableix que els drets fonamentals s’interpretaran de 
conformitat amb els tractats internacionals sobre les mateixes matèries ratificats per 
l’Estat espanyol. Basant-se en aquestes afirmacions l’exhibició d’una estelada no pot 
ser un fet punible per part de l’Estat espanyol en base al dret a la llibertat d’expressió 
i al pluralisme polític. 
A proposta d’ERC i amb el suport de CIU, PSC i ICV-EUiA el Parlament de 
Catalunya ha aprovat una resolució en la qual reconeix l'estelada. 
La resolució aprovada afegeix també que el Govern “ha de vetllar perquè els 
ciutadans de Catalunya no siguin pertorbats indegudament en el seu exercici del dret 
a la llibertat d'expressió”. 
A hores d’ara, Llançà és un dels pocs municipis que no llueix encara, de manera 
permanent, cap bandera estelada. 
A petició d’ERC, una bandera estelada ja va lluir a la façana de l’ajuntament l’any 
2008 per la commemoració del centenari de l’estelada, però l’endemà va ser 
despenjada. 
El grup municipal d’Unió Llançanenca - ERC a Llançà, demana que un cop 
reconeguda l’estelada per el Parlament de Catalunya, d’una vegada, el poble de 
Llançà llueixi la bandera estelada en llocs rellevants del poble. 
 
Per tot això, proposem l’aprovació dels següents acords: 
 
Primer.- Penjar, i deixar-les de manera permanent, banderes estelades en llocs 
rellevants del poble com per exemple les entrades de la vila (oficina de turisme) i el 
port de Llançà (plaça Carles Sabater), la plaça Major i la rotonda de l’Avinguda 
Europa.  
Segon.- Penjar una bandera estelada a l’ajuntament de Llançà. 
Tercer.- Convidar la ciutadania de Llançà a penjar als balcons de les cases 
senyeres i banderes estelades, amb motiu de reivindicació de l’estat propi. 
 
Fa ús de la paraula el Sr. Guisset, del grup municipal PSC-PM,  manifestant que la 
seva posició en aquest tema és la de sempre, l’abstenció. La bandera nacional de 
Catalunya és la senyera i és la que ha d’estar penjada en llocs institucionals i que 
l’estelada, amb tots els seus respectes i a totes les banderes que puguin reflectir un 
determinats senyals o reivindicacions, però entenen que l’Ajuntament de Llançà té el 
paper com a corporació, el que representa; reitera que el seu vot serà l’abstenció. 
 
El Sr. Ortiz de Zárate, del grup municipal BMC,  indica que voten a  favor. 



 
La Sra. Pujol, del grup municipal d’ICV, manifesta que voten a favor. 
 
El Sr. Mora, del grup municipal de CiU, manifesta que votaran en contra. 
 
Amb tres vots a favor, dels grups municipals ULL-AM, BMC i ICV; sis vots en contra, 
del grup municipal CiU; i tres abstencions, del grup municipal PSC-PM, no prospera  
la  Moció. 
 
 
7.- Moció: contra la Llei de racionalització i sostenibilitat de l’administració 
local. 
 
L’Alcalde manifesta, abans de llegir el dictamen  el Sr. Cusí, que els propers dies la 
majoria d’ajuntaments de l’Estat espanyol rebran una notificació per si es volen 
adherir a un tipus de proposta-denuncia d’aquesta Llei, per presentar un recurs. Es 
necessitarà un volum d’habitants d’uns 7 milions i es necessiten ajuntaments grans i 
un mínim d’ajuntaments d’Espanya que potser seran 2.000; això obligaria, dins un 
termini de 15 dies, a celebrar un Ple extraordinari, si sembla bé a totes les Regidores 
i els Regidors per poder aprovar aquest punt. Evidentment aquesta Moció d’avui 
prosperarà però en cas que arribés la notificació es convocarà el Ple al més aviat 
possible, amb un punt únic, on l’Ajuntament de Llançà haurà presentat una Moció i  
adherir-se a aquest recurs. 
 
El Sr. Cusí pregunta, sobre el que s’ha comentat, si ja hi ha un esborrany d’aquesta 
proposta. 
L’Alcalde respon negativament, que l’ACM, la FMC i la Federación de Municipios 
españoles estan treballant. 
 
Seguidament el Regidor d’ULL-AM, Sr. Cusí, llegeix el text del dictamen. 
 
El Sr. Guisset, del grup municipal PSC-PM,  manifesta que voten a favor. 
 
El Sr. Ortiz de Zárate, del grup municipal BMC,  diu que voten a  favor. 
 
La Sra. Pujol, del grup municipal d’ICV, expressa el vot favorable. 
 
El Sr. Mora, del grup municipal de CiU, indica que voten a favor. 
 
Per unanimitat s’aprova: 
 
El Congrés de Diputats, en sessió de data 19 de desembre de 2013, ha aprovat  el 
text de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local,  
La Comissió Permanent del Consell de Governs Locals de Catalunya reunida a 
Barcelona, el dilluns 11 de març de 2013 per analitzar el text aprovat constata que 
aquest avantprojecte suposa un envaïment de les competències de la Generalitat de 
Catalunya sobre l’organització territorial i el règim local previstes  a l’Estatut 



d’Autonomia de Catalunya (article 160), suposa també una laminació del principi 
d’autonomia local que la Carta Europea d’Autonomia Local, la Constitució Espanyola 
i l’Estatut d’Autonomia garanteixen a tots els ens locals de base territorial i tampoc 
respecta les competències que la nostra capital té reconeguda a la Carta Municipal 
de Barcelona. 
Aquest text presentat amb l’objectiu de racionalitzar i aconseguir un suposat estalvi 
econòmic, contempla mesures que afecten greument l’autonomia local i atempten 
contra l’equilibri territorial. L’ARSAL pretén una valoració del cost estàndard dels 
serveis oferts a la ciutadania i els seus nivells de qualitat, sota criteris estrictament 
econòmics, que pot generar ciutadans de primera i de segona, ja que la prestació 
dels serveis en realitats territorials i poblacionals diverses sembla evident que no es 
pot valorar únicament des d’una òptica de cost/servei, i significa la intervenció dels 
ens locals modificant i vulnerant l’actual model territorial de les nostres comarques. 
Aquesta proposta desconeix la realitat del món local en general i del català, en 
particular. Cal recordar que les Administracions Locals suposen el 13% de la 
despesa pública global i representen només el 4’1% del deute públic. 
Si la voluntat és reduir els costos caldria començar per la pròpia administració de 
l’Estat ja que aquesta representa el 53% del conjunt de la despesa pública global i el 
65’9% del deute públic mentre que les CCAA tenen el 33 % (bàsicament despeses 
en matèria de salut, educació i serveis socials que són el moll de l’estat del benestar) 
i el 15’9 % del deute públic global. És evident que aquestes dades reflecteixen que la 
reforma de l’Administració Local no és la solució al problema estructural del sector 
públic, del dèficit i del deute públic. L’Administració de l’Estat és la principal 
responsable del deute i en canvi no ha afrontat cap reforma important de la seva 
pesada estructura. 
Si un problema té el món local i des de fa temps és la manca d’un finançament que 
s’ajusti a la realitat de les seves necessitats i que faci possible la prestació dels 
serveis que realitza a la ciutadania. Qualsevol tipus de reforma de l’administració 
local ha d’anar acompanyada d’una llei de les hisendes locals que resolgui la 
injustícia econòmica dels darrers trenta anys, i s’adeqüi a les necessitats que té 
l’administració més propera a la ciutadania. La proposta del govern de l’estat a qui 
realment perjudicarà serà al conjunt de la ciutadania que veurà afectat els seus drets 
a l’accés als serveis públics locals per què difícilment una corporació supralocal 
podrà substituir el coneixement de la problemàtica municipal i la sensibilitat d'un 
ajuntament. 
L'ARSAL atempta directament contra els dret de les comunitats municipals a elegir 
els seus representants i que aquests compleixin el mandat de dirigir i administrar els 
seus municipis. Cal garantir drets socials i també regular prestacions econòmiques 
amb un millor finançament local que dignifiquin l’exercici de la tasca exemplar que 
realitzen els electes locals. 
Malauradament, i contràriament als compromisos històrics de Governs de l'Estat de 
diferent signe polític, ens trobem davant d'una proposta que nega als municipis 
l'autonomia política i suficiència financera irrenunciables per a un municipalisme de 
qualitat i democràtic. El municipi és l’estructura bàsica de l'organització territorial, 
primària, propera i indispensable per tal de donar serveis als seus habitants, tal com 
defineix el mateix Estatut d’Autonomia de Catalunya en el seu article 84. Els 
ajuntaments són l’administració més propera a la ciutadania, la que coneix més bé la 



realitat, i on les persones acudeixen en primer lloc i de vegades en últim lloc, i la que 
més ràpidament respon als requeriments de la ciutadania amb més eficiència i 
eficàcia. Els municipis són una peça bàsica pel desenvolupament socioeconòmic del 
país, per la qualitat de vida del ciutadans i per la cohesió social i territorial, i han estat 
un motor de la transformació de Catalunya, gràcies a l’esforç conjunt de regidors i 
regidores, alcaldes i alcaldesses. Els regidors i els alcaldes són veïns que tenen 
vocació de servei a la seva comunitat i que són elegits directament pels seus 
conciutadans, per la seva proximitat.  
La majoria dels electes locals compaginen la seva activitat professional amb la 
dedicació als seus veïns sense rebre compensació econòmica. Els electes locals, 
especialment en el cas dels petits municipis són la garantia de la seva pervivència i 
continuïtat, i peça clau pel funcionament de les seves comunitats locals. Sense la 
dedicació permanent d’aquests electes a les seves viles i pobles no tindríem garantit 
l’equilibri territorial del país ni la seva cohesió social i territorial. Està demostrat que 
en el nivell local és quan les inversions són més eficients i rendibles perquè malgrat 
la crònica insuficiència de recursos, tothom si aboca en defensar la seva comunitat. 
La voluntat de treure competències al món local, de traspassar competències dels 
ajuntaments a les diputacions, allunyant el centre de decisió política i execució del 
servei del ciutadà, o de fer dependre els interventors de l’administració central de 
l’estat, expressa els objectius de recentralització, control i limitació de l’autonomia 
local que vol executar el Govern de l’Estat.  
 
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer.- Rebutjar la llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local 
(ARSAL). 
Segon.- Manifestar que aquesta iniciativa legislativa no es tracta d’una simple 
actualització del nivell competencial municipal, sinó que es tracta d'una autèntica 
involució del règim local, que tindrà conseqüències socials en forma de majors 
desigualtats, i un deteriorament i tancament de serveis que afectarà als nostres 
veïns i veïnes. 
Tercer.- Els Ajuntaments som essencialment governs locals de les nostres 
comunitats, no només gestors tecnocràtics, i per això exigim respecte institucional i 
capacitat per prioritzar polítiques i serveis municipals. Qualsevol reforma de 
l'Administració Local s'ha de fer amb un consens ampli, lleialtat institucional i sense 
estigmatitzacions fàcils. 
Quart.- Després de trenta quatre anys d’Ajuntaments democràtics, afirmem que ja és 
hora de promoure una reforma de l’Administració local en l’àmbit competencial, però 
també d’un marc de finançament just i suficient, i fer-ho amb rigor, coneixement de la 
complexa i diversa realitat municipal i amb visió de futur. 
Cinquè.- Exigim al Govern central que respecti la competència exclusiva de la 
Generalitat de Catalunya sobre l'organització territorial i el règim local, aprovada en 
l'Estatut d'Autonomia, i explícitament la no invasió competencial recentralitzadora. 
Sisè.- Que aquesta moció, un cop sigui aprovada, sigui notificada al Parlament de 
Catalunya, la Generalitat de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i la 
Federació de Municipis de Catalunya. 
 



 
8.- Moció: sobre la distribució del fons de cooperació local de Catalunya per a 
l’exercici 2013. 
 
El Regidor d’ULL-AM, Sr. Cusí, llegeix el text del dictamen. 
 
El Sr. Guisset, del grup municipal PSC-PM,  expressa el vot a favor. 
 
El Sr. Ortiz de Zárate, del grup municipal BMC, indica que voten a  favor. 
 
La Sra. Pujol, del grup municipal d’ICV, diu que el seu vot és favorable. 
 
El Sr. Mora, del grup municipal de CiU, indica l’abstenció del seu grup. 
 
Amb sis vots a favor, dels grups municipals PSC-PM, ULL-AM, BMC i ICV; sis 
abstencions, del grup municipal CiU; s’aprova: 
 
El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya va publicar, el passat 27 de desembre, 
la Resolució GRI/2715/2013, de 19 de desembre, de distribució als municipis de 
Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons 
de cooperació local de Catalunya, any 2013. Aquesta Resolució desvetlla i concreta 
la quantitat de diners que els ajuntaments de Catalunya rebran, per a l’exercici del 
2013, en concepte d’un dels instruments més importants de cooperació econòmica 
que tenen, que és la seva  participació en els ingressos de la Generalitat de 
Catalunya.   
La principal novetat ha estat que el departament de Governació i Relacions 
Institucionals de la Generalitat de Catalunya ha utilitzat un nou criteri per distribuir el 
Fons entre els municipis, un criteri injustificat, no debatut ni consensuat amb els 
ajuntaments. Amb aquest nou criteri, s’ha considerat l’increment que han tingut la 
majoria d’ajuntaments de Catalunya en la participació en els ingressos de l’Estat 
(PIE) l’any 2013, i en relació al 2012. I, prenent com a indicador l’import que van 
rebre els ajuntaments en concepte de FCLC al 2012, s’ha establert que el 2013 
només rebrien fons de la Generalitat els ajuntaments que hagin tingut un increment 
en la PIE 2013 inferior a l’import que se’ls va concedir en la distribució del FCLC al 
2012.  
Aquest fet ha provocat deixar 107 ajuntaments sense cap percepció en concepte de 
FLCL 2013. I el més greu és que aquests ajuntaments, així com els que han vist 
disminuir de forma substancial l’import concedit, no han pogut prendre mesures 
alternatives per contrarestar els efectes negatius de la resolució del FCLC, en 
coincidir pràcticament amb la data de finalització del pressupost.  
En el seu conjunt, la distribució que s’ha fet provoca que alguns ajuntaments vegin 
vulnerats el dret segons el qual les hisendes locals han de disposar dels mitjans 
suficients per exercir les seves funcions, i s’hauran de nodrir de tributs propis i de la 
participació en els de l’Estat i en els de les comunitats autònomes, drets recollits en 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, 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, el 



Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, entre altres.  
La decisió presa per part del departament de Governació i Relacions Institucionals 
de la Generalitat de Catalunya no respecta els principis de suficiència financera del 
món local i desgasta la confiança mútua que ha d’existir entre els ajuntaments i la 
resta d’institucions supramunicipals.  
 
Per tots aquests motius, el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer.- Constatar que els ajuntaments s’han vist perjudicats pel fet que la 
Resolució amb la distribució del Fons de cooperació local de Catalunya (FCLC) 
corresponent a l’any 2013 es publiqués oficialment el 27 de desembre de 2013, 
coincidint pràcticament amb la data de finalització del pressupost municipal de l’any 
en curs.  
Segon.-  Manifestar el malestar davant el fet que els ajuntaments no han pogut 
prendre mesures alternatives per contrarestar els efectes negatius que ha tingut la 
resolució del FCLC 2013 en alguns d’ells, atès que al canviar el criteri de distribució 
que s’ha utilitzat, les previsions pressupostàries inicials s’han vist disminuïdes o 
anul·lades en molts casos, deixant 107 municipis sense cap percepció econòmica.  
Tercer.-  Constatar que els criteris, la forma i els terminis que s’han utilitzat per 
resoldre la distribució del FCLC 2013 provoquen un desajust pressupostari en 
l’exercici del 2013 en molts ajuntaments induït per un fet aliè a la seva voluntat i no 
atribuïble a la seva gestió, fet que provoca un desgast del principi de confiança que 
ha d’existir en les relacions entre els ajuntaments i la Generalitat de Catalunya.  
Quart.- Reclamar la necessitat d’interlocució i transparència amb el món local abans 
que la Generalitat de Catalunya prengui qualsevol decisió que afecti a instruments 
importants i bàsics per la gestió i finançament dels serveis municipals. 
Cinquè.-  Instar el departament de Governació i Relacions Institucionals de la 
Generalitat de Catalunya a celebrar una reunió urgent i extraordinària amb la 
Comissió Permanent del Consell de Governs Locals amb la finalitat de revisar la 
Resolució publicada el 27 de desembre al DOGC amb la distribució del Fons de 
cooperació local de Catalunya (FCLC) corresponent al 2013, garantint les quantitats 
adjudicades inicialment als municipis. 
Sisè.-  Fer arribar aquest acord al departament de Governació i Relacions 
Institucionals de la Generalitat de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques (ACM) i a la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i a la resta de 
Diputacions provincials de Catalunya..  
 
 
9.- Moció: Declaració institucional de la convocatòria d’una consulta.          
 
El Regidor d’ULL-AM, Sr. Cusí, llegeix el text del dictamen. 
 
El Sr. Guisset, del grup municipal PSC-PM,  indica que voten a favor. 
 
El Sr. Ortiz de Zárate, del grup municipal BMC, manifesta el vot favorable. 
 



La Sra. Pujol, del grup municipal d’ICV, diu que voten a favor. 
 
El Sr. Mora, del grup municipal de CiU, indica el vot favorable del seu grup. 
 
Per unanimitat, s’aprova: 
 
Davant l’anunci de la convocatòria d’una consulta per tal de decidir si la nació 
catalana vol esdevenir un Estat independent, aquest Ple, integrat per representants 
electes per la ciutadania de Llançà, vol manifestar: 
Primer.- La seva satisfacció per l’acord entre la majoria de les forces polítiques al 
Parlament, que farà possible la celebració d’una consulta on el poble de Catalunya 
decidirà, de manera lliura i democràtica, el seu futur col·lectiu. 
Segon.- El seu compromís amb la Generalitat i el Parlament de Catalunya, 
representants legítims del poble català, per tal que aquesta consulta sigui una 
realitat. 
Tercer.- La seva crida a la ciutadania a que participi de manera activa, pacífica i en 
llibertat en aquest acte democràtic, decidint el seu destí. 
 
 
10.- Moció : Suport a Acció Cultural del País Valencià i a l’arribada de les 
emissions de Catalunya Ràdio i TV3 al País Valencià. 
 
La Regidora d’ICV, Sra. Pujol, llegeix el text del dictamen. 
 
El Sr. Guisset, del grup municipal PSC-PM,  manifesta el vot favorable. 
 
Intervé el Sr. Cusí, del grup municipal ULL-AM, que diu que el seu vot és a favor. 
 
Fa ús de la paraula el Sr. Ortiz de Zárate, del grup municipal BMC, dient que el seu 
vot és a  favor. 
 
El Sr. Mora, del grup municipal de CiU, expressa el vot a favor. 
 
Per unanimitat, s’aprova: 
 
Les emissions de Catalunya Ràdio i TV3 han pogut arribar al País Valencià gràcies a 
l’esforç i al treball que han fet molts ciutadans a través d’Acció Cultural del País 
Valencià (ACPV). 
Ara, però, després d’un llarg procés de setge per part del govern de la Generalitat 
Valenciana i del govern espanyol del Partit Popular, aquests han aconseguit el seu 
objectiu pel qual ACPV s’ha vist obligada a deixar d’emetre el senyal que permetia 
les emissions de Catalunya Ràdio fins ara en aquest territori.  
ACPV ha rebut una comunicació del govern espanyol amb la qual s’insta a tancar les 
emissions i anuncia que l’entitat pot rebre dues multes per valor d’un milió d’euros, 
pel fet d’haver instal·lat estacions radioelèctriques sense autorització i utilitzat 
freqüències radioelèctriques sense autorització. 



La continuïtat d’aquestes emissions són de vital importància per a la normalització 
del català en el conjunt del seu àmbit lingüístic, i de les relacions entre Catalunya i el 
País Valencià. D’altra banda, davant del fet que cada dia tenim accés a més mitjans 
en llengües i continguts ben diversos, la resposta d’un govern no pot ser mai la 
censura d’un canal en particular, sinó garantir l’accés dels ciutadans a la més àmplia 
oferta, com a mostra de pluralitat informativa i de llibertat d’expressió.  
 
És per tots aquests motius que el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer.- Manifestar el nostre rebuig a les pressions exercides per part del Govern 
valencià i espanyol sobre Acció Cultural del País Valencià. 
Segon.- Expressar el nostre convenciment que les emissions de Catalunya Ràdio i 
TV3 al País Valencià són una mostra de normalitat en l’exercici de la llibertat 
d’expressió, la pluralitat informativa i la promoció de la llengua. 
Tercer.-  Fer arribar aquest acord al Ministeri d’Indústria, al Govern de Catalunya, al 
de la Generalitat Valenciana i a ACPV. 
 
 
11.- Moció: per a una política activa envers els habitatges desocupats del 
municipi de Llançà. 
 
El Regidor del grup ULL-AM, Sr. Cusí,  llegeix el text del dictamen. 
 
Intervé el Sr. Guisset, del grup municipal PSC-PM,  dient que el seu vot és a favor. 
 
El Sr. Ortiz de Zárate, del grup municipal BMC, indica el vot favorable. 
 
La Sra. Pujol, del grup municipal d’ICV, diu que voten a favor. 
 
Fa ús de la paraula el Sr. Mora, del grup municipal de CiU, qui manifesta el vot 
favorable del grup. 
 
Per unanimitat, s’aprova: 
 
Ha calgut que passés una dècada des dels primers censos municipals d’habitatges 
desocupats; 9 anys des de la Llei del Dret a l’Habitatge i 11 des de la modificació de 
la Legislació d’Hisendes Locals que obria la porta al recàrrec de l’IBI sobre els 
habitatges desocupats, pendent però encara de desenvolupament reglamentari, i per 
tant no operatiu, perquè s’acabi imposant la pressió social per posar en valor tot el 
parc d’habitatge desocupat que ho estigui per causes no justificades en garantia del 
dret a l’habitatge. Alguns Ajuntaments han iniciat un procés sancionador tal que els 
habitatges desocupats sense cap motiu jurídic, com són els habitatges propietat 
d’entitats financeres, puguin ser destinats a garantir el dret a l’habitatge a una unitat 
familiar que ho necessiti. 
La Llei del dret a l’habitatge del 2007 defineix com a incompliment de la funció social 
del dret de propietat la desocupació injustificada més de 2 anys, tipificant com a 
infracció molt greu aquesta desocupació després que s’hagi intentat arbitrar amb el 



propietari mesures per incentivar la seva ocupació. I també, què s’entén per 
habitatge desocupat, dificultats probatòries a banda. 
La via fiscal mitjançant recàrrecs en l’IBI no és possible per falta de 
desenvolupament reglamentari d’una previsió molt genèrica de l’article 73 de la Llei 
d’ Hisendes Locals. 
En l’acord de governabilitat entre CiU i ERC de desembre de 2012, a proposta 
d’ERC (Annex III) hi ha el nou impost sobre habitatges desocupats per donar 
resposta tributària a la manca de voluntat de l’Estat pel que fa a la utilització de la via 
de l’IBI, però un impost d’aquesta naturalesa per definició és una mesura de foment, 
no pas sancionadora, per la qual cosa el fet imposable tindrà més limitacions que les 
sancions previstes a la Llei del dret a l’habitatge. Per exemple, el “no nat” recàrrec 
sobre l’IBI era previst sobre un màxim del 50% de la quota líquida de l’IBI. 
En el darrer debat de política general es va aprovar una Resolució, que s’ha reiterat 
en una recent Moció del Parlament de 5 de desembre presentada per ERC per a 
garantir el dret a l’habitatge i el reallotjament de famílies desnonades, en què 
s’instava al Govern a crear aquest 2014 el Fons Social d’Habitatge de Catalunya 
amb els habitatges desocupats de les entitats financeres i del SAREB, amb gestió 
concertada amb les entitats socials, atesa la insuficient dotació que suposen els 
1.092 habitatges del Fons Estatal, l’exclusió del tercer sector en la seva gestió, com 
van fer palès la president del la Taula del Tercer Sector (Punt Avui 15-5-2013), i el 
drama dels desnonaments, 12.000 a Catalunya els tres primers trimestres del 2013. 
La frustrada venda massiva d’habitatges socials de l’Incasòl sense anàlisi previ de 
les seves conseqüències pel que fa a la creació d’un parc d’habitatge social 
equivalent al 15% del total del parc a 20 anys vista en el marc del futur Pla Territorial 
Sectorial d’Habitatge no ajudava a cap objectiu de dotar-nos d’un parc social 
suficient, i així es va valorar per la majoria del Parlament, però a més pel que fa al 
Fons Social d’Habitatge de Catalunya, l’acció coordinada entre Ajuntaments i 
Generalitat, sumant la via fiscal i la sancionadora pot ajudar a desencallar-lo.  
Més d’un actor públic trobarà a faltar l’expropiació temporal de l’ús com a darrera 
mesura per garantir l’ocupació dels habitatges en determinades circumstàncies, 
plenament europea i estatutària com va dictaminar el Consell Consultiu en el 
Dictamen 282 de 29 de novembre del 2007 i que lamentablement, després de ser un 
dels aspectes més criticats en un moment en que els valors i hàbits econòmics no 
assumien que aviat caldria un canvi en la nostra relació amb la propietat 
immobiliària, va acabar saltant de la Llei, amb les anomenades lleis òmnibus del 
2011 i 2012. 
S’acaba demostrant el risc que sota relats polítics de “business friendly” o purament 
per raons conjunturals en un moment de crisi, es desarmin els instruments que de 
manera estructural han d’ajudar a no repetir els mateixos errors. Com també va ser 
un error que pagarem més endavant permetre també per raons conjunturals i/o 
ideològiques que l’habitatge protegit s’incorpori al mercat de renda lliure pel 
transcurs del temps, i cada vegada més curt, que caldrà revertir algun dia, i es un 
error l’actual pressió poc transparent al debat polític i sense Pla Territorial previ, 
tendent a limitar les reserves de sòl que han de fer possible la construcció 
d’habitatge protegir en el futur. 
Pel que fa als solars buits pendents d’edificació, el Text Refós de la Llei d’Urbanisme 
(Decret Legislatiu 1/2010 modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer), en el seu 



article 177, preveu una eina per a que els Ajuntaments puguin exigir l’edificació 
forçosa o l’expropiació dels solars sense edificar. Aquesta és el Registre municipal 
de solars sense edificar. 
El Registre municipal de solars sense edificar, és una eina que ha de permetre, més 
que obligar a edificar (tenint en compte la conjuntura d’excés de parc d’habitatge i de 
manca de crèdit dels promotors), poder incidir en aquells solars que tenen un 
impacte sobre l’espai públic, la seguretat, la convivència, el paisatge urbà, etc. 
 
Per tots aquests motius, el Ple de  l’Ajuntament acorda: 
 
Primer.- Manifestar el suport de l’Ajuntament de Llançà amb planificar i 
desenvolupar una política d’habitatge activa i que reconegui i faci efectiu el dret a un 
habitatge digne per a tots els ciutadans del municipi.  
Segon.-  Crear un cens municipal d’habitatges i edificis buits, amb la finalitat de 
conèixer en tot moment l’estoc d’habitatges permanentment desocupats. 
Tercer.- Promoure i iniciar totes les gestions necessàries per tal de portar a terme un 
procés sancionador emparat en la Llei 18/2007 per als habitatges desocupats sense 
cap motiu jurídic i a mans de les entitats bancàries. 
Quart.- Crear un registre municipal de solars sense edificar, com a instrument per 
conèixer el creixement potencial (en la condició de solar) per edificar del municipi. 
Cinquè.- Demanar a la Generalitat de Catalunya que avanci en els treballs de 
creació del nou impost sobre habitatges desocupats a mans d’entitats bancàries. 
Sisè.- Fer arribar aquest acord a tots els grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació de 
Municipis de Catalunya i a la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca. 
 
 
12.- Moció: Per la millora de la transparència informativa de l’Ajuntament, dels 
seus comptes municipals i càrrecs públics. 
 
La Regidora d’ICV, Sra. Pujol, llegeix el següent text del dictamen: 
 
Atès el clima de desconfiança general de la població sobre l’ètica i l'honorabilitat dels 
càrrecs polítics i dels partits, motivat pels diversos casos de corrupció que s’han 
produït i s’han comprovat arreu del país, que afecten a persones i partits polítics. 
Atesa la necessitat de fer esforços per a incrementar la transparència en la gestió 
municipal, dels càrrecs electes i de l’autoanomenada classe política en general, 
començant per les administracions més properes als ciutadans, com són els 
ajuntaments. 
Atès que el millor exercici perquè la ciutadania recuperi la confiança en la gestió 
pública és la democràcia participativa i la transparència, demostrant així a la 
ciutadania la realitat econòmica dels càrrecs electes i de la gestió municipal. 
Entenent aquest com un exercici de democràcia bàsic. 
Atès que el dret a la informació dels ciutadans és un principi reconegut a la llei 
30/1992 de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú i que també està previst a l’avantprojecte de llei de transparència, 
encara en fase d’aprovació. Així com en la directiva de la UE per l'autonomia local i 



regional. 
Atesa que aquest ajuntament ja ha aprovat una moció en favor de la transparència, 
però encara no ha dut a terme en la seva totalitat el catàleg de bones pràctiques i els 
requisits de transparència exigits. 
Atès que un dels primers passos per tal d’apropar ciutadania i institucions ha de ser 
una gestió transparent i austera de les despeses derivades de la representació 
política. 
Atès que la comunicació d’un consistori ha de ser transparent i ha de reflectir la 
pluralitat sense ser usada com a instrument polític. 
Atès que la publicació de certa informació com la que es proposa en aquesta moció 
en un mitjà oficial no és obligatori i, per tant, aquest fet suposaria un exercici 
important de transparència que convertiria l’Ajuntament de Llançà en un consistori 
exemplar. I per tant resultaria una clara millora de la qualitat democràtica de la 
institució i per al nostre poble. 
Atès que  la manca de transparència en els àmbits que en la present moció es 
reclamen ha estat una tònica habitual en la història del nostre municipi i que amb 
l’aprovació de la present moció no sols tindríem un Ajuntament més transparent ara 
sinó que posaríem les bases per mantenir aquesta transparència en un futur. 
 
Per tot això, proposem al Ple de l’Ajuntament de Llançà que adopti els següents 
acords: 
1. Publicar al web de l’Ajuntament una relació de les retribucions econòmiques 
que perceben totes les regidores i regidors, així com les dels càrrecs de confiança. 
2. Que en la relació d’ingressos percebuts pels regidors de l’Ajuntament i 
publicats en el web, s’incloguin totes les retribucions que es perceben des de 
qualsevol altra administració pública: sigui el Consell Comarcal, la Diputació, o el 
Parlament de Catalunya. 
3. Igualment que es faci públic, a la mateixa web municipal, el o els càrrecs de 
tots els regidors i regidores a societats privades, així com el percentatge de 
participació a aquestes societats i les possibles retribucions que en poguessin 
percebre, si ni ha. 
4. Publicar al web municipal un informe mensual de les despeses, que inclogui 
dietes, telèfons mòbils, locomoció i totes les despeses de representació de l’alcalde i 
de regidores i regidors de l’equip de govern, així com les despeses destinades a tots 
els regidors i grups municipals per la seva tasca de representació. Aquest informe 
inclourà cada despesa, el seu concepte i l’electe o grup municipal corresponent. 
5. Publicar mensualment al web de l’Ajuntament una relació de totes les 
despeses que s’assignin a l’apartat de “despeses de lliure disposició” del 
departament d’Alcaldia. 
6. Publicar en el web municipal el nom de les persones o entitats beneficiàries, 
la data i l’import total de les subvencions que es concedeixen. Indicar en el web si 
aquestes subvencions han estat atorgades per concurrència competitiva, per 
concessió directa, o bé a través de conveni amb terceres entitats, en cas que sigui 
així indicar el nom de l’entitat de procedència. 
7. Publicar via web municipal i altres mitjans locals, el pressupost en resums 
gràfics per àrees i per partides, que sigui intel·ligibles. Publicar trimestralment l'estat 
d'execució del mateix, també en gràfiques clares i entenedores. 



8. Igualment, que es publiqui, també al web municipal i amb la màxima claredat 
informativa, la projecció dels venciments dels crèdits actualment compromesos per 
aquest consistori, des de l'any corrent i fins on està actualment previst finalitzar-ne el 
pagament. Amb els càlculs del volum total de diners compromesos, una projecció 
gràfica de l'amortització de capital, i una altre dels interessos. 
 
Intervé el Sr.  Guisset, del grup municipal socialista, manifestant que el seu grup ha 
analitzat la moció i entenen que votarien a favor si es reconsiderés treure el punt 
número 3 atès que es refereix a la participació dels Regidors en societats privades i 
al percentatge de participació en aquestes i les retribucions que puguin obtenir; 
entenen que el principi de transparència en els comptes públics pot arribar al que 
són les percepcions d’origen públic però no pas les d’origen privat, es donaria 
intrusió en la intimitat de cada una de les persones. El seu grup es manifesta a favor 
de la Moció si es treu el punt 3 i en contra si no es modifica. 
 
Fa ús de la paraula el Sr. Cusí, del grup municipal ULL-AM, manifestant que voten a 
favor 
 
El Sr. Ortiz de Zárate, del grup municipal BMC, manifesta que pensa igual que el 
grup socialista, el que hi ha en l’àmbit privat és privat i el que es cobra de societats 
privades no vol dir transparència. 
 
Fa ús de la paraula el Sr. Mora, del grup municipal de CiU, qui expressa el vot en 
contra. 
 
L’Alcalde demana si es modifica la Moció. 
 
La Sra. Pujol manifesta que aquest punt 3 més que per saber la quantitat, ella creu 
que es tracta de les incompatibilitats, manifesta que no han tingut temps de 
consensuar-ho ni de parlar-ho. 
 
El Sr. Cusí proposa, per consensuar, si la resta de grups polítics els sembla correcte, 
podria retirar-se la Moció i presentar-la en el proper Ple o bé modificar-la ara. 
 
L’Alcalde diu que estan en el seu dret, de tota manera el grup de CiU ha indicat el 
vot en contra i no prosperaria la Moció. 
 
El Sr. Cusí proposa a la Sra. Pujol que si vol el vot favorable de la resta de grups de 
l’oposició, pot retirar el punt 3. I afegeix que el que demanen des de l’oposició, i 
poden demanar-ho des de l’inici de la legislatura, és la transparència i com que en 
altres Plens s’ha aprovat mocions relatives a la transparència, ara voldria denunciar 
aquesta negativa que no és demana res de l’altra món, es tracta de clarificar a la 
població, tota la despesa que afecti l’ajuntament i els seus Regidors o al seu 
personal de confiança 
 
La Sra. Pujol manifesta que, retira el punt 3 perquè l’oposició voti a favor. 
 



Amb sis vots a favor, dels grups municipals PSC-PM, ULL-AM, BMC i ICV; sis vots 
en contra, del grup municipal CiU; no prospera  la  Moció atès el vot de qualitat de 
l’Alcalde. 
 
 
13.- Moció: Millora del Centre de Dia. 
 
La Regidora del PSC-PM, Sra. Barris, llegeix el text del dictamen. 
 
Intervé el Sr. Cusí, del grup municipal ULL-AM,  manifestant que creuen que això 
seria un bé per als usuaris del centre dia. Si es pogués fer, previs els informes dels 
Serveis tècnics municipals, es milloraria la qualitat de les persones que en fan ús del 
Centre de dia. 
 
El Sr. Ortiz de Zárate, del grup municipal BMC, diu que estaria bé però potser hi 
haurà algun problema tècnic per a l’obertura de porta en parets mestres per passar 
del Centre al terreny. De tota manera ell ho veu bé. 
 
Fa ús de la paraula la Sra. Pujol, del grup municipal ICV, indicant que evidentment 
voten a favor. El solar està ben situat a recer de tramuntana i l’hivern té sol, demana 
si es poden salvar els problemes tècnics i es pogués arribar a un acord seria un 
millora molt bona. 
 
El Sr. Mora, del grup municipal de CiU, manifesta que voten a favor. 
 
Conclou l’Alcalde dient que per unanimitat s’aprovarà, però reiteradament fa anys 
s’ha demanat al propietari. Potser amb aquesta moció de tots els grups, el propietari 
acceptarà. 
 
 
Per unanimitat s’aprova: 
 
Atès que el centre de dia és un servei d'acolliment diürn que complementa l'atenció 
pròpia de l'entorn familiar, amb els objectius d'afavorir la recuperació i el 
manteniment de l'autonomia personal i social, mantenir la persona en el seu entorn 
personal i familiar en les millors condicions i proporcionar suport a les famílies en 
l'atenció a les persones grans dependents.  
Atès que els objectius dels serveis d'acolliment diürn per a les persones grans, són 
els següents  
- Oferir un entorn adequat i adaptat a les necessitats d'atenció de les persones. 
- Afavorir la recuperació i el manteniment de l'autonomia personal i social. 
- Mantenir la persona en el seu entorn personal i familiar en les millors condicions. 
- Proporcionar suport a les famílies en l'atenció a les persones grans dependents. 
Atès que el nostre Centre de Dia a dia d’avui no té cap sortida exterior perquè els  
nostres grans puguin gaudir de l’aire lliure i pur, aprofitar les estones de sol tant 
necessàries  i poder passejar  sense haver d’estar pendents del trànsit i pujar i baixar 
les voreres tant estretes i dificultoses per la seva mobilitat 



Atès que hi ha un conveni de l’Ajuntament  amb els propietaris del solar que hi ha a 
continuació del centre de dia. 
Atès que la inversió d'adequació del solar en zona enjardinada i la corresponent 
sortida del centre de dia a la zona no hauria de suposar una despesa excessiva. 
 
El Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Iniciar converses amb els propietaris del solar de forma immediata  per tal d’arribar 
amb un acord per poder adequar el solar en zona enjardinada i la sortida 
corresponent del centre de dia. 
 
 
 
14.- Moció: Per a la participació de tots els Regidors en les deliberacions de la 
Junta de Govern Local. 
 
El Regidor del grup ULL-AM, Sr. Cusí,  llegeix el text del dictamen. 
 
El Sr. Guisset, del grup municipal PSC-PM,  diu que entenen que l’equip de govern i 
especialment l’Alcalde no pot declinar aquesta oferta, per treballar amb consens i 
que pot donar bons fruits en política municipal, com la darrera Moció per millorar el 
centre de dia, per tant el seu vot és a favor. 
 
El Sr. Ortiz de Zárate, del grup municipal BMC, manifesta el vot favorable. 
 
Intervé la Sra. Pujol, del grup municipal d’ICV, diu que voten a favor. 
 
Fa ús de la paraula el Sr. Mora, del grup municipal de CiU, qui expressa el vot a 
favor. 
 
Per unanimitat, s’aprova: 
 
Recentment la sentència del Tribunal Constitucional 161/2013, de 26 de setembre 
de 2013, va resoldre la inconstitucionalitat del caràcter secret de les Juntes de 
Govern Local en aquelles sessions en les que es debaten i resolen assumptes que 
aquestes hagin rebut per delegació del Ple, conforme el que estableix l’article 22.4 
de la Llei de Bases de Règim Local. 
En síntesi, la sentència estableix que les sessions de la Junta de Govern Local en la 
que es tractin assumptes que li hagin estat delegats pel Ple han de ser públiques per 
tal de garantir la transparència i el control i que se n’ha de donar la deguda publicitat. 
Si fem una interpretació excessivament restrictiva de la sentència , centrant-nos en 
limitar a donar publicitat a la convocatòria d’aquelles sessions en les que es tractin 
assumptes delegats pel Ple, o centrant-nos únicament en el dret a la informació 
ciutadana que s’hi cita, oblidarem un dret fonamental dels regidors com és el de 
participar en les deliberacions i la presa de decisions. 
No hem d’oblidar que la delegació que el Ple ha fet d’una competència seva a la 
Junta de Govern Local ha suposat també la delegació de la deliberació i el vot, per 



tant la presa de decisió, dels regidors que no formen part d’aquest darrer òrgan 
col·legiat. Aquesta delegació s’ha pogut realitzar fins i tot amb el vot contrari d’alguns 
d’aquest regidors. 
Això implica la limitació dels drets d’una part dels regidors que, a causa d’una 
delegació a un òrgan executiu, es veuen privats de la facultat de deliberar i exercir el 
seu sentit de vot. 
La sentència parla, i molt, de transparència i d’informació als ciutadans i corregeix en 
part els efectes del qüestionable acte de delegació a la Junta de Govern Local 
introduint la publicitat de les sessions en les quals es tractaran temes delegats. 
Ara bé, també apunta que “algunes de les atribucions que el ple pot delegar en la 
Junta de Govern Local no son simples decisions administratives de caràcter 
estrictament reglat on estigui absenta la necessitat de valorar i ponderar criteris 
discrecionals” i també que “hi ha atribucions que afecten a les més importants 
decisions sobre operacions de crèdit, contractacions, concessions, ... i el legislador 
atorga aquestes atribucions al Ple per a que siguin adoptades en sessions amb 
completa publicitat que garanteixi el control ciutadà en la presa de posició i en el 
procés de deliberació dels seus representants”. 
Així, doncs, estaria en l’ànima de la sentència la voluntat d’anar més enllà de la 
simple publicitat de les juntes de govern i corregir en la mesura possible la limitació 
que històricament s’ha fet , a causa de les delegacions del Ple a la Junta de Govern 
Local, del dret dels regidors a prendre part en el procés de deliberació dels 
assumptes públics. 
La normativa reguladora de règim local fixa la composició dels membres de la Junta 
de Govern Local, que seran l’Alcalde i els tinents d’alcalde, i per tant cenyeix a 
aquests la facultat d’emetre el vot en els assumptes que s’hi tracten. 
No obstant, hi ha mecanismes suficients per a habilitar que la resta de regidors 
puguin participar en les deliberacions dels assumptes.  
De fet, en la majoria dels nostres ajuntaments, els regidors membres de l’equip de 
govern que no han estat nomenat tinents d’alcalde s’han integrat en les juntes de 
govern local amb veu i sense vot. 
Per tant, es tracta simplement d’establir un mecanisme mitjançant el qual puguin 
gaudir d’aquest dret i com a mínim i preceptivament per als assumptes que hagin 
estat delegats pel Ple a la Junta de Govern Local, la resta de regidors de la 
Corporació. 
Invocant a la màxima democràcia i transparència del nostre Ajuntament entenem 
que és recomanable i necessari establir aquest mecanisme, d’acord amb el que 
estableix l’article 165.2 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya quan fixa el 
dret dels regidors a “intervenir en els debats d’acord amb les lleis i el reglament 
orgànic de la Corporació”. 
 
Per tots aquests motius, el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 

- Acordar que els regidors membres del Ple podran participar, amb veu i sense 
vot, en la deliberació dels assumptes de la Junta de Govern Local que hagin 
estat delegats pel Ple. 



- Establir els mecanismes administratius que serveixin per a convocar aquests 
regidors a la Junta de Govern Local i alhora fer-ne la publicitat necessària a la 
ciutadania per a garantir-ne la màxima transparència i informació. 

- Modificar en aquest sentit el Reglament Orgànic Municipal (ROM) si és el cas. 
 

 
15.- Moció: Commemoració del 75è aniversari de l’exili republicà. 
 
La Regidora d’ICV, Sra. Pujol, llegeix el  text del dictamen. 
 
Fa ús de la paraula el Sr. Guisset, del grup municipal PSC-PM,  diu que el seu vot és 
favorable. 
 
El Sr. Cusí, del grup ULL-AM, indica el vot a favor . 
 
Intervé el Sr. Ortiz de Zárate, del grup municipal BMC, manifestant el vot favorable. 
 
El Sr. Mora, del grup municipal de CiU, qui expressa el vot a favor. 
 
Per unanimitat s’aprova: 
 
Des del desembre de 1938 fins el febrer del 1939 les tropes sollevades franquistes 
van ocupar Catalunya, i entre ells el nostre municipi. Després de tres anys de 
sagnant Guerra Civil al conjunt de l’Estat  Espanyol, va ser aquell dia, en que Llançà, 
va veure la fi dels temps de democràcia i  República i va significar la pèrdua de 
llibertats, drets i vides humanes en una  repressió que va obligar a milers de 
persones a exiliar-se fora de Catalunya i de l’Estat Espanyol.  
Enguany es compleixen 75 anys de l’exili republicà, català i espanyol. El suposat 
final de la Guerra Civil (provocada per l’aixecament militar del general Franco) i la 
dictadura que la va continuar va obligar a milers de persones a abandonar les seves 
llars i a iniciar un llarg i dolorós exili. Un episodi d’especial transcendència fou la 
retirada de les forces republicanes cap a França l’any 1939, a través del Pirineu 
català.  
Per aquest motiu és important que les institucions democràtiques, entre elles els ens 
locals i el Govern de la Generalitat de Catalunya, recordin aquests fets en el marc 
del que disposen l’article 54 de l’Estatut de 2006, la Llei 13/2007 del Memorial 
Democràtic i la Llei 10/2009 sobre la localització de les persones desaparegudes 
durant la Guerra Civil i la dictadura franquista, i la dignificació de les fosses 
comunes.  
 
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament de Llançà acorda: 
 
Primer. Commemorar durant  2014 l’Any de l’Exili republicà amb un acte públic de 
reconeixement a les milers de persones que es van veure forçades a marxar de del 
nostre país comptant amb la participació d’entitats memorialistes i ciutadanes del 
nostre municipi. 



Segon. Crear la Comissió Local per l’Any de l’Exili  oberta a la participació de les 
entitats ciutadanes, grups municipals i les persones interessades que així ho 
desitgin. L'objectiu d'aquesta comissió serà la de la divulgació i foment   
de la memòria de l’exili republicà, la de coordinar activitats per la recuperació de la 
memòria històrica. 
Tercer. Instar al Govern de la Generalitat a dotar al Memorial Democràtic dels 
recursos necessaris per a organitzar les commemoracions de l’Any de l’Exili. 
Quart. Instar al Govern de la Generalitat a dotar a les entitats i associacions 
memorialistes dels ajuts necessaris per a que la societat civil pugui impulsar actes 
commemoratius de l’exili republicà. 
Cinquè. Traslladar aquests acords al Departament de Governació i Relacions 
Institucionals, al Memorial Democràtic, al Museu de l’Exili de la Jonquera i les 
entitats memorialistes del municipi. 
 
 
16.- Moció: Rebuig a la proposta de l’avantprojecte de Llei de demarcació i 
planta judicial. 
 
La Regidora d’ICV, Sra. Pujol, llegeix el  text del dictamen. 
 
El Sr. Guisset, del grup municipal PSC-PM,  indica el vot favorable. 
 
El Sr. Cusí, del grup ULL-AM, diu que el vot és a favor . 
 
Intervé el Sr. Ortiz de Zárate, del grup municipal BMC, expressa el vot favorable. 
 
El Sr. Mora, del grup municipal de CiU, manifesta que el vot és a favor. 
 
Per unanimitat s’aprova: 
 
La descentralització de la justícia, la proximitat i implicació del ciutadà amb aquest 
important servei públic i com prestar-lo de forma eficient, ha estat una preocupació 
constant dels responsables polítics del país.  
Atès que el dia 3 de maig de 2013 el ple del “Consejo General del Poder Judicial” 
(CGPJ) va aprovar un document de bases per a una nova demarcació judicial que 
planteja, una reducció dràstica de partits judicials. Aquell estudi es va enviar a les 
sales de govern dels Tribunals Superiors de Justícia, perquè hi fessin observacions.  
Atès que aquella proposta ja ignorava l’impacte real que té l’existència del partit 
judicial per a cada territori i la mateixa tradició històrica en què sovint es fonamenta, i 
va generar alarma i preocupació en diverses poblacions i comarques senceres del 
país, que veien qüestionat el manteniment dels partits judicials que hi tenen seu.  
Atès, que entre d’altres qüestions, són evidents les conseqüències negatives per a la 
prestació de la justícia de proximitat que això podia comportar, i també la vulneració 
competencial i d’autonomia que suposa respecte l’article 107.1 de l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya (EAC), ja que la proposta sobre demarcació i planta 
judicial correspon, pel que fa al nostre país, al Govern de la Generalitat de 
Catalunya, i la seva aprovació s’ha de portar a efecte mitjançant una llei de les Corts 



Generals de l’estat. A més la determinació de la capital de cada partit judicial s’ha de 
fer per llei del Parlament de Catalunya ( art. 107.3 EAC, art. 35.6 LOPJ).  
Atès que en els darrers mesos el Ministeri de Justícia ha anat anunciant que 
s’abordaria una revisió de la normativa de l’organització judicial. De fet, ja s’han fets 
públiques sengles propostes de text articulat d’una nova Llei Orgànica del Poder 
Judicial i d’una nova Llei de Demarcació i Planta Judicial, que el mateix Ministre de 
Justícia ha presentat davant la corresponent Comissió del Congrés dels Diputats.  
Aquestes propostes dissenyen una nova estructura judicial d’àmbit provincial que 
comporta la desaparició dels jutjats de pau i dels jutjats de primera instància i 
instrucció, així com la supressió dels actuals partits judicials. Amb el nou model es 
crearia un únic tribunal d’instància a cada província, que inclouria tots els ordres 
jurisdiccionals: civil, penal, contenciós-administratiu i social. Els actuals edificis 
judicials distribuïts pel territori podrien esdevenir, en alguns casos, simples 
delegacions del corresponent tribunal d’instància d’àmbit provincial.  
Atès que és evident la conveniència de l’avaluació de la prestació dels serveis 
públics. Pot ser necessària  una revisió del manteniment dels actuals 49 partits 
judicials en què està dividida Catalunya. Malgrat tot, creiem que una supressió total 
d’aquesta distribució sense una anàlisi acurada, i amb un sistema de centralització 
tan intens no és la solució idònia. Una possible alternativa al model de centralització 
provincial que promou el ministeri espanyol, passaria per l’aprofundiment de la 
proximitat, o fins i tot, la creació d’una nova tipologia de “Jutjats de Proximitat”, com 
els que existeixen en altres països, com ara França o Itàlia,  distribuïts pel territori 
segons criteris objectius i amb un funcionament més flexible que el dels actuals 
jutjats de primera instància. 
Atès que considerem seria convenient aprofitar el coneixement i proximitat que 
suposa per als governs, també per als locals, la figura del Jutge/ssa de pau, i en 
particular, les Agrupacions de jutjats de pau que s’han promogut en els darrers anys.   
 
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer.- Denunciar que les propostes de nova llei Orgànica del Poder Judicial i de 
nova Llei de demarcació i planta judicial presentades pel Ministeri de Justícia tenen 
com una de els seves finalitats la recentralització de la justícia, al contrari de la línia 
de descentralització i proximitat a la ciutadania per la qual treballen des de fa anys 
tant la Generalitat de Catalunya com els governs locals. 
Segon.- Instar el Govern de la Generalitat perquè procedeixi a fer una proposta de 
planta i demarcació judicial, en exercici de les seves competències, consensuada 
amb els governs locals del país i amb les organitzacions representatives dels 
diferents operadors jurídics (Col·legis d'Advocats, Col·legis de Procuradors, Sindicats 
de Secretaris Judicials, Associacions de jutges i de fiscals, etc.) arrelades o que 
tinguin la seva seu en els ajuntaments del país (o en les capitals de comarca), que 
tingui en compte les necessitats a satisfer, la realitat geogràfica, demogràfica, 
econòmica i social de cada partit judicial i la seva tradició històrica, i no es basi 
únicament en el nombre d’habitants i les distàncies respecte de les seus judicials. 
Tercer.- Instar el Govern de l’Estat a estimar la proposta que faci la Generalitat de 
Catalunya, a través del  Departament de Justícia.  



Quart.- Fer arribar aquests acords al Departament de Justícia, a tots els Grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya, al Ministeri de Justícia, als grups 
parlamentaris catalans del Congrés dels Diputats, a la FMC i a l’AMC;  i als Col·legis 
d’Advocats, Procuradors, Sindicats de Secretaris i Associacions de jutges i fiscals. 
 
 
 
17.- Moció: Sol.licitant la retirada de l’avantprojecte de Llei sobre protecció 
dels drets del concebut i de la dona embarassada, del Partit Popular. 
 
La Regidora del PSC-PM, Sra. Barris, llegeix el text del dictamen. 
 
El Sr. Cusí, del grup ULL-AM, indica el vot favorable . 
 
Intervé el Sr. Ortiz de Zárate, del grup municipal BMC, manifesta el vot a favor. 
 
La Sra. Pujol, del grup municipal ICV, expressa el vot a favor. 
 
Fa ús de la paraula el Sr. Mora, del grup municipal de CiU, indicant que el vot és a 
favor. 
 
Per unanimitat s’aprova: 
 
Atès que el dret a decidir de les dones sobre la seva maternitat, no es pot emmarcar 
en un debat aliè a la lliure decisió de les dones. És un dret fonamental i, com a tal, 
no pot ser objecte d'intercanvi amb els estaments religiosos i socials més 
reaccionaris.  
Atès que el dret a la interrupció voluntària de l'embaràs, a la lliure decisió de les 
dones: sense interferències, sense condicionants, sense tuteles, ni penalitzacions, 
és un Dret Fonamental. 
Atès que la Llei d’interrupció voluntària de l’embaràs va ser reformada al 2010, amb 
un ampli consens, malgrat no haver assumit la totalitat de les reivindicacions del 
moviment feminista,  manifestem la nostra rotunda oposició a una reforma que 
suposa un retrocés en matèria dels drets de les dones i un intrusisme inacceptable 
de les doctrines ultraconservadores que pretén imposar el govern del PP al marge 
del consens social. 
Atès que “l’Avantprojecte de Llei de Protecció dels drets del concebut i de la dona 
embarassada” que està impulsant des del Govern del PP significa un retorn al 
passat, encara més retrògrada que el de la Llei de 1985, una llei que despenalitzava 
l’avortament en determinats supòsits, i que és insuficient per a garantir la protecció 
jurídica i mèdica de les dones i de professionals de la salut. El retorn a una llei 
restrictiva faria augmentar les activitats clandestines i perjudicials per la salut de les 
dones i augmentaria la desigualtat en l’accés al dret a decidir sobre el propi cos, ja 
que l’accés a l’avortament dependria de la capacitat econòmica de les dones per 
anar a altres països. 
Atès que les dades demostren que la taxa d’avortaments és menor en aquells països 
on les lleis són més permissives. Cal recordar al Ministre Gallardón que Espanya va 



ratificar al 1983 la Convenció de les Nacions Unides sobre l’eliminació de totes les 
formes de discriminació contra les dones (CEDAW) on proclama en el seu article 
16.e) Los mismos derechos a decidir libre y responsablemente el número de sus 
hijos y el intervalo entre los nacimientos y a tener acceso a la información, la 
educación y los medios que les permitan ejercer estos derechos.  
Atès que mentre es vulneren els drets de les dones, es posa en risc les seves vides i 
no s’inverteix en la prevenció d’aquests embarassos no desitjats, els dogmàtics 
ultraconservadors teoritzen sobre el dret dels no nascuts. I encara més, amb la seva 
pressió per mantenir el control social, intenten prohibir, fins i tot, l’educació sexual i 
l’ús de mètodes anticonceptius. 
Atès que el moviment feminista continua la lluita, no només per no fer ni un pas 
enrere, sinó per fer tots els passos que queden per avançar en els drets de les 
dones, aquí i al món. Les velles formes d’opressió i control del capitalisme i del 
patriarcat ja no tenen lloc a les nostres societats. 
Atès que retrocedir cap a una llei més restrictiva seria abandonar tractats 
internacionals que daten del 1979 i tenir per a les dones una legislació retrograda al 
nivell de països que no subscriuen els tractats internacionals en matèria de drets 
humans i, a nivell europeu, ens ubicaríem a la cua dels països de la UE. 
Enfront d'això és necessària una llei: 
• que contempli la prevenció contra els embarassos no desitjats amb una educació 

sexual 
• que recorri tots els estadis educatius, amb perspectiva de gènere. 
• que permeti a les dones interrompre el seu embaràs en el moment i per les raons 

que desitgi, sense restriccions, sense terminis i sense tuteles en la sanitat pública. 
• que reguli l'objecció de consciència perquè aquesta no sigui una coartada de la 

classe sanitària més reaccionària;  
• que elimini l'avortament voluntari del codi penal tant per a les dones com per les i 

els professionals sanitaris que ho practiquen.  
• que inclogui la cobertura de la totalitat dels mètodes anticonceptius per la sanitat 

pública en la qual no sigui necessari de consentiment matern/patern per a les joves 

de 16‐18 anys, etc. 
• que incorpori incorporar la formació en salut sexual i reproductiva, tant en l'àmbit 

sanitari com en l'educatiu. 
• que garanteixi la preparació del conjunt de professionals per a la pràctica de la 

interrupció voluntària de l'embaràs i que aquesta s'inclogui en les carreres de 
medicina, infermeria i altres professions sociosanitàries. 

• que no qüestioni la capacitat de les dones per prendre decisions sobre la seva 
vida, sinó que potenciï la seva autonomia, 

• que inclogui un protocol comú per a la pràctica del la IVE en el Sistema Nacional 
de Salut que garanteixi l'equilibri territorial. 

 
Per l'exposat, el Ple de l'Ajuntament de Llançà adopta els següents: 
 
ACORDS 
 



Primer. Rebutjar l'Avantprojecte de Llei de Protecció dels Drets del Concebut i de la 
Dona Embarassada aprovat pel Consell de Ministres/as perquè restringeix drets 
fonamentals de les dones, sol·licitant la seva retirada immediata. 
Segon. Donar suport a que qualsevol reforma que es faci sobre Llei Orgànica 
2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de 
l'embaràs, estigui encaminada a ampliar els drets que són fonamentals i específics 
de les dones, de manera que les dones puguin decidir en sobre si volen o no ser 
mares. 
Tercer. Fer una crida, a la societat en el seu conjunt, a la mobilització i la denúncia 
en contra de la restrictiva reforma de l'avortament del Partit Popular i per la defensa 
d'un Dret a l'Avortament, lliure, públic, gratuït i fora del Codi Penal. 
Quart. Instar al Parlament de Catalunya a fer efectiu el compromís adquirit en el Ple 
del debat de política general, amb la resolució pels drets i la salut sexual i 
reproductiva que es concretava en blindar les garanties i protegir els drets que 
atorgava la Llei Orgànica 2/2010 de Salut sexual i reproductiva i d’interrupció 
voluntària de l'embaràs, així com a desplegar l'actual llei amb els recursos 
necessaris per l'educació sexual, l'anticoncepció i la interrupció voluntària de 
l'embaràs i, finalment,  a iniciar l'elaboració d’una llei catalana de Drets i Salut Sexual 
i Reproductiva 
Cinquè.- Traslladar els acords al Govern de l’Estat espanyol, al Ministre de Justícia, 
al Govern de la Generalitat de Catalunya i als grups parlamentaris del Congrés i del 
Parlament de Catalunya. 
 
 
 
18.- Moció dels Regidors per al referèndum “sí o sí”. 
 
El Regidor del grup municipal BMC, Sr. Ortiz de Zárate, llegeix el text del dictamen. 
 
El món municipal té molt a dir en el procés cap a la plena llibertat nacional catalana. 
Com a Administració més propera a la ciutadania i primera garant de la prestació de 
serveis a les persones i de l’ordenació territorial, els municipis i els regidors hem de 
promoure i ajudar a definir el nou Estat Català. Així mateix, com a càrrecs electes, 
dipositaris de la sobirania popular, estem cridats a respondre al clam ciutadà amb 
iniciatives que possibilitin la celebració d'un referèndum d’autodeterminació. Per 
aquestes raons, fem públic el següent manifest; 
Manifestem que la voluntat majoritària del poble català, demostrada abastament al 
carrer i a les urnes, és la de constituir-se en Estat independent a través de la 
celebració d’un referèndum d’autodeterminació. Valorem, així mateix, que la 
resposta de l’Estat espanyol, expressada en nombroses ocasions a través dels 
portaveus del Govern i dels principals partits estatals, és la de negar el Dret a 
l’Autodeterminació per als catalans. Aquest Dret es recull en la Carta Fundacional de 
les Nacions Unides i en els Pactes Internacionals dels Drets Humans del 1966, 
aprovats a l’Assemblea General de les Nacions Unides. Considerant aquesta 
negativa i que el poble català ha de ser consultat sobre el seu futur polític el més 
aviat possible per tal de sincronitzar l’exercici institucional amb la voluntat popular, 
EXIGIM: 



- La celebració del referèndum d’autodeterminació per al poble català que l'acord de 
grups parlamentaris ha fixat per al proper dia 9 de novembre de 2014. Creiem que el 
referèndum s'ha de fer Sí o Sí, amb o sense permís de l'Estat espanyol, tal i com ha 
promès el president de la Generalitat Artur Mas de forma pública. 
- El referèndum haurà de vincular políticament al Govern de la Generalitat i al 
Parlament de Catalunya, i si el resultat és afirmatiu a favor del SÍ a l'Estat 
Independent, significarà que posteriorment s'haurà de declarar la Independència i 
iniciar un procés de negociació amb la Comunitat Internacional, i amb l'Estat 
espanyol, per tal que el món reconegui l'Estat Català i ocupi el lloc que li correspon a 
les Nacions Unides. 
Tot i preveure que la nova “Llei de Consultes”, que en breu ha d'aprovar el 
Parlament de Catalunya, serà impugnada i suspesa pel Tribunal Constitucional 
espanyol, instem a celebrar el referèndum igualment en base a aquesta Llei com a 
model procedimental. Aquest és un text que sorgirà del mandat popular representat 
al Parlament i que, malgrat la suspensió per raons polítiques, serà la millor eina per 
legitimar un procés que respecta i respectarà de forma escrupolosa els principis 
democràtics. En aquest sentit, valorem que la llei ha de ser l'expressió de la voluntat 
popular, i no pas a l'inrevés. 
Per altra banda, valorem com imprescindible per a l'èxit d'aquest procés el 
manteniment de la mobilització ciutadana, que ha possibilitat l'actual escenari. 
Institucions i ciutadania, cadascú amb el seu paper, han de continuar essent 
protagonistes. 
Per tot plegat, en cas d'aprovar-se aquesta moció, demanem que aquest 
Ajuntament, es comprometi a fer arribar còpia d'aquesta moció al Parlament de 
Catalunya, a la Generalitat de Catalunya i al President de la Generalitat, i aprofitar 
per posar-se al servei del Govern a l'hora de tirar endavant el referèndum (consulta) 
del dia 9 de novembre de 2014, tot restant oberts a facilitar el cens municipal, els 
edificis públics i els funcionaris que s'estimin necessaris de cara a la seva realització, 
i tot allò que estigui a les nostres mans per a facilitar el dret a l'autodeterminació del 
poble català.  
 
Intervé el Sr. Guisset, del grup municipal PSC-PM,  manifestant que el seu grup, a la 
vista de la Moció presentada votarà en contra, perquè conté una premisa que no és 
certa. El President de la Generalitat si bé ho va dir al principi, ho va matissar i no és 
cert que el President hagi dit que la consulta es faria sí o sí, el President Mas ha 
matisat que es farà una consulta acordada. La Llei de consultes s’impugnarà i serà  
suspesa pel Tribunal Constitucional, evidentment perquè atempta l’art. 1 de la 
Constitució Española. Tot i així insten que el President de la Generalitat la realitzi de 
totes maneres; instar i exigir al President que cometi un delicte o prevaricació no és 
voluntat del grup socialista i no volen que el President de la Generalitat segui a la 
banqueta dels acusats d’un procediment penal. Seria el pitjor favor que es faria al 
país. D’aquí el seu vot en contra, no poden tolerar que el President de la Generalitat 
tingui aquesta humiliació a nivell internacional. 
 
El Sr. Cusí, del grup ULL-AM,  diu que voten a favor, tot i que especifiqui que es faci 
consulta sí o sí. El seu grup en aquest sentit es posicionen tal com ha dit moltes 
vegades el Sr. Junqueras, creuen que la consulta es farà sí o sí i amb permís de 



l’Estat espanyol. Voten a favor tot i no estar totalment d’acord en el mateix punt de la 
Moció. 
 
La Sra. Pujol, del grup municipal ICV, diu que el punt 3r, el President va dir de forma 
pública que es faria sí o sí. Planteja retirar aquesta paràgraf i es podria votar, o sinó 
el seu grup s’abstindrà. 
 
El Sr. Ortiz de Zárate manifesta que el Sr. Mas ho va dir el mes de setembre. 
La Sra. Pujol replica que ja ha rectificat. 
El Sr. Ortiz de Zárate afegeix que el president del grup del PSC al Parlament  va dir 
que s’abstindrien el tot el referent a Catalunya. Si molesta a la Sra. Pujol, pot treure-
ho. 
 
La Sra. Pujol replica que aquí parla del President de la Generalitat, no si li molesta, 
no es tracta de molèsties. Conclou que el seu grup s’abstindrà i que l’Alcalde ja el va 
advertir del contingut de la Moció i no l’ha rectificat. 
 
Fa ús de la paraula l’Alcalde dient que, tal com va dir a la Comissió Informativa si no 
es rectificava, ja va manifestar que s’abstindrien. De fet la precisió que ha exposat el 
Sr. Guisset és prou contundent com per votar en contra perquè la Moció, atès el 
moment diferencial i el que toca viure, el seu grup estaria a favor però amb les 
Mocions s’ha de tenir cura amb el contingut i el grup de BMC és molt contundent en 
les afirmacions i l’Alcalde ho respecta però el grup de CiU és possiblement més tebi 
en el discurs, l’objectiu és el que tots busquen, el grup de CiU votarà en contra. 
 
Amb dos vots a favor, dels grups municipals ULL-AM i BMC, nou en contra, dels 
grups CiU i PSC-PM; i una abstenció, del grup d’ICV, no prospera la Moció. 
 
 
19.- Assumptes urgents 
 
Per unanimitat s’aprova incloure el següent punt en l’ordre del dia. 
 
 

19.1 Ratificació de l’aprovació definitiva del pressupost de l’exercici 2014 
 
L’Alcalde explica que el dictamen ja informa que en termini es va presentar una 
al.legació però que en un primer moment no es va considerar perquè no s’ajustava 
als paràmetres per ser acceptada. Es va presentar una altra fora de termini basada 
en el número d’habitants en el moment d’aprovar el pressupost i s’havien de complir 
uns paràmetres que així deia l’al.legació del grup municipal d’ICV. 
En el moment d’aprovar el pressupost Llançà no tenia 5.000 habitants i a dia d’avui 
no es tenen. Potser es tornarà a tenir 11 Regidors, per tant continua pensant que 
l’equip de govern va fer bé les coses no acceptant l’al.legació, i això amb les dades 
que es demanen diàriament. No deixa de banda que es tracti el punt que la Regidora 
explicarà . 
 



La Regidora de l’Àrea, Sra. Escarpanter, diu que efectivament es va presentar 
l’al·legació i en data 9 de desembre Llançà no tenia 5.000 habitants i una de les 
al·legacions que referia la Sra. Pujol era que ometia el crèdit necessari per al 
compliment de les obligacions exigibles, el que volia dir que no tenia un mercat 
cobert, que no era una obligació per aquest número d’habitants i reitera el que ha dit 
l’Alcalde. Ara es presenta la ratificació del Decret d’Alcaldia, de data 13-01-2014.  
Tot seguit  llegeix el text del dictamen. 
 
 
La Sra. Pujol replica que quan va mirar el tema de les al·legacions, consultant la 
pàgina de l’INDESCAT,  el 2013 eren 5.018 habitants, ella desconeixia quina dada 
era la del 2014, ella desconeixia les dades diàries. Va considerar que era fiable les 
dades que va consultar, a més Llançà fa temps que havia passat dels 5.000 i ara va 
a la baixa, potser en mig mes es torni a passar els 5.000. 
 
L’Alcalde diu que les dades estan actualitzades a 1-1-2013 però s’actualitzen 
constantment, i volia explicar que aquest punt obligaria una partida de mercats 
municipals tancats, i com que Llançà compleix les mesures pressupostàries, no seria 
d’aplicació fins a l’any 2015. 
 
Amb sis vots a favor, del grup municipal de CiU; un vot en contra, del grup municipal 
ULL-AM; i cinc abstencions, dels grups municipals PSC-PM, BMC i ICV, s’aprova: 
 
Redactat el Pressupost General per a l’exercici 2014 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. 
Atès que les reclamacions presentades, una en data 30 de desembre de 2013, 
registre d’entrada número 8015 per part d’ICV, i l’altra en data 17 de gener de 2014, 
amb registre d’entrada número 361, de U-LL, aquesta darrera extemporània, no 
s’ajusten a l’article 170.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei de les Hisendes Locals (TRLHL), on es disposa, 
que únicament, es podran presentar reclamacions contra el pressupost, en els 
supòsits següents: 

a) Per no haver-se ajustat la seva elaboració i aprovació als tràmits establerts 
per la Llei. 

b) Per ometre el crèdit necessari pel compliment de les obligacions exigibles a 
l’entitat local, en virtut del precepte legal o de qualsevol altre títol legítim. 

c) Per ser manifesta la insuficiència dels ingressos en relació a les despeses 
pressupostades o bé d’aquests respecte a les necessitats per les que estigui 
previst.  

Que per aquest motiu, en data 13 de gener de 2014 es decreta mitjançant resolució 
de l’Alcaldia d’elevació a definitiu de l’acord del Ple de data 9 de desembre de 2013 
corresponent a l’aprovació del Pressupost General de l’Ajuntament de Llançà per a 
l’exercici 2014. 



Tenint en compte els fonaments de fet i de dret, així com la documentació obrant en 
l’expedient, aquest Ple de l’Ajuntament  
 
ACORDA: 
 
Únic.- RATIFICAR la resolució de l’Alcaldia de data 13 de gener de 2014 en relació 
a l’aprovació definitiva del Pressupost per a l’exercici 2014 en els mateixos termes 
de l’aprovació inicial de la sessió plenària data 9 de desembre de 2013, atès que les 
reclamacions presentades contra el pressupost no s’ajusten a l’article 170.2 del 
TRLHL. 
 
 
20.- Precs i preguntes 
 
Registre d’entrada núm. 760 
 
El Grup Municipal d’ICV presenta la següent pregunta perquè sigui contestada en el 
Ple de dilluns 10 de febrer 
Motivació 
Per acord de Ple del mes de juny de l’any passat es va acordar la modificació del 
PGOU de Llançà per requalificar el sòl de Cap Ras d’urbanitzable a sòl protegit i 
l’elaboració d’un Pla d’us i gestió de Cap Ras amb l’objectiu de programar les 
actuacions i establir les determinacions necessàries pel desenvolupament de la 
gestió per garantir la seva protecció i alhora el seu gaudi 
S’està elaborant la modificació del PGOU per requalificar Cap Ras, en quina data 
està prevista l’aprovació inicial? 
Hi ha dotació pressupostària pel 2014 per l’elaboració del Pla D’Ús i Gestió de Cap 
Ras? (adjunto pressupost de l’empresa terregada. Net) 
 
L’Alcalde manifesta que s’està tractant encara amb la Direcció General d’Urbanisme. 
La propietària dels terrenys de Cap de Ras va interposar un recurs que en primera 
instancia el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va donar la raó a la 
Generalitat i posteriorment s’espera un sentencia del Tribunal Suprem per veure 
finalment les indemnitzacions com queden. S’ha de resoldre això com a pas previ 
per poder fer aquesta actuació dins del nostre Pla General. A dia d’avui, tots sabem 
que és no urbanitzable però s’ha d’acabar de posar dins del PGOU en funció de com 
acabi aquest tema judicial. En un supòsit, la Generalitat pagaria una indemnització 
en forma monetària o en forma d’ocupacions en altres llocs de Catalunya, de la 
mateixa edificabilitat o finalment el Jutjat pot resoldre que no s’ha de pagar res, això 
seria una decisió que a l’Ajuntament permetria fer el canvi de la figura urbanística 
sense cap mena de problema. Tan bon punt es tinguin les resolucions se’ls 
informarà oportunament, i l’equip de govern iniciarà els tràmits per canviar el 
planejament. 
 
La Sra. Pujol pregunta que el TSJC  què va reconèixer. 



L’Alcalde respon que el TSJC va donar-los la raó que cobressin indemnització i la 
Generalitat ha de pagar d’indemnització pels terrenys, i ara està pendent la resolució 
del Tribunal Suprem  i segons resolgui, l’Ajuntament farà una cosa o altra. 
 
 
 
Registre d’entrada núm. 761 
 
El Grup Municipal d’ICV presenta la següent pregunta:  
Motivació 
El tram del camí de ronda de la platja de La Farella fins a la Miranda es troba en una 
situació deplorable i perillosa per falta de manteniment, situació que contrasta amb la 
resta del camí de ronda de la zona  
(s’adjunten fotografies) 
hi ha dotació pressupostària per fer aquest manteniment? 
 
El Regidor de l’Àrea, Sr. Mora, respon que en principi no hi ha consignació 
pressupostària. Hi ha dos temes, un que la Generalitat té un projecte d’un tram però 
no té finançament per indemnitzar les expropiacions dels terrenys afectats i està 
encallat, i la primera part és d’influència de l’Estat. L’Ajuntament pot fer, amb la 
partida d’obres, actuacions puntuals de les  zones més critiques, on hi ha les 
tanques a les fotografies;  i de cara a l’estiu hi ha un estudi de l’Arquitecte municipal i 
es vol tenir enllestida la protecció pel tema de perillositat. L’Estat no permet de fer-ho 
ben fet. L’Ajuntament a la Farella va tancar el tram perillós cap al Cau del Llop ; i en 
aquesta zona es tracta amb el propietari. 
 
La Sra. Pujol insisteix que la Brigada municipal podria fer cada  mes el manteniment 
ja que s’hi passeja molta gent. 
El Sr. Mora diu que de moment s’han plantat tamarius perquè arrelin en 
determinades zones, es va avançant l’execució del projecte municipal de cara a 
l’estiu. 
La Sra. Pujol demana si pot ser per Setmana Santa. 
El Sr. Mora conclou que per Setmana Santa els punts més conflictius i de cara a 
l’estiu la resta. 
 
 
Registre d’entrada núm. 762 
 
La Sra. Pujol, portaveu del Grup Municipal d’ICV presenta la següent pregunta : 
 
Motivació 
El Grup Municipal d’ICV va encarregar un estudi de diagnosi de la gestió de residus 
municipals de Llançà. Segons aquest estudi, el Consell Comarcal va redactar el Pla 
de gestió de residus municipals de Llançà. Un document bàsic que defineix les 
estratègies i les accions prioritàries per la millora en la gestió dels residus, però el 
Consell Comarcal desconeix si ha estat valorat i aprovat en el ple de l’ajuntament 
(s’adjunta copia de la Diagnosi dels residus municipals a Llançà) 



S’ha avaluat i aprovat aquest Pla de gestió de residus municipals de Llançà redactat 
pel Consell Comarcal? 
 
El Regidor de l’Àrea, Sr. González, respon que s’ha avaluat i s’ha tingut en compte 
perquè és el document base i és l’eina amb la qual FCC treballa. El Consell 
Comarcal tracta la selectiva, no s’ha aprovat perquè és un document de treball. 
 
 
Registre d’entrada núm. 775  
 
La Sra. Barris, com a Regidora del grup municipal PSC-PM a l’ajuntament de Llançà, 
i per delegació del seu Portaveu, es dirigeix al Consistori en Ple, i presenta la 
següent pregunta: 
  
MOTIVACIÓ: 
Quan es  publica i dóna a conèixer una ruta  a  “ Llançà, Rutes per la Mar d’Amunt” 
s’ha de tenir la certesa que s’està promocionant i donant a conèixer un indret del 
poble per tal de que quan es visiti quedin ganes de tornar-hi o almenys de parlar-ne 
bé. En aquest cas ens referim a la ruta nº 7 que ens porta a la Font d’en Falcó. 
DEMANEM  
Que per part de l’Alcaldia, o de la Regidoria que per competència li correspongui, 
expliquin al poble de Llançà, a tots els veïns, alumnes i voluntaris que fa pocs  anys 
varen col·laborar a la seva restauració, aquesta falta de sensibilitat envers a ells i la 
resta de llançanencs al deixar aquest indret en el més total i absolut abandonament. 
 
El Regidor de l’Àrea, Sr. Mora, respon que es fa el manteniment dos vegades a l’any, 
s’intenta que per Setmana Santa estigui enllestit, però hi ha dos problemes: una 
sèrie de gent que reiteradament es dedica a fer malbé aquesta zona un xic 
amagada, i quan es restaura ho tiren tot a terra; l’altre, és el de les vaques i els murs 
de pedra seca. S’ha parlat amb el propietari perquè canviï la manera d’entrar a la 
zona de pastura, perquè les vaques amb el pes no provoquin desperfectes, és un 
tema de difícil solució, les fotografies que ha presentat el seu grup són reiteratives de 
cada any, ara es restaurarà i quan passi poc temps es tornarà a repetir. 
La Sra. Barris proposa que es millori el camí d’accés, i que la gent es queixa de quin 
estat es troba la Font d’en Falcó, l’incivisme s’hauria de controlar. 
El Sr. Mora insisteix que el terreny és privat i també es troba dins del Parc Natural i 
són partidaris de no eixamplar els camins. Malgrat el manteniment dues vegades 
l’any, no hi ha manera, la Policia fa un seguiment però no s’enxampa els que 
trenquen murs o hi fan pintades. Li agradaria dir-li una altra cosa però està costant 
molt, la gent en comptes de gaudir de l’espai es diverteixen més destrossant-ho tot, 
ja porten uns nou anys així. 
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La Sra. Barris, com a Regidora del grup municipal  PSC-PM a l´Ajuntament de Llançà, i 
per delegació del seu Portaveu, es dirigeix al Consistori en Ple, i presenta la següent 
pregunta: 
 
MOTIVACIÓ: 
 S’han dut a terme unes obres d’asfaltatge en el camí que connecta la part alta del carrer 
Joanot Martorell amb el carrer La Selva i no s’ha tingut en compte la seguretat per als 
vianants, doncs al passar a ser un camí de terra a un camí asfaltat, els cotxes hi circulen 
a una velocitat superior a la que hauria de ser. 
DEMANEM  
Per què no s’ha contemplat fer-hi una vorera o senzillament eixamplar i  separar amb una 
barana el camí per els vianants de la carretera. 
Per què s’ha deixat sense asfaltar el tram que enllaça aquest vial amb el col·legi evitant 
així tornar a dirigir el trànsit al carrer Gardissó, zona molt congestionada a les hores 
punta per  la gran concentració vehicles que van cap a l’escola? 
 
El Regidor de l’Àrea, Sr. Mora, contesta en primer lloc, que l’amplitud és de 4 metres 
que no es poden eixamplar per tractar-se de terrenys privats; el tema de la seguretat 
li dóna la raó. Es marcarà un carril bici i per als vianants. Com que no hi ha llum es 
posaran bandes reflectants al terra i els que baixin ho vegin millor. Un cop acabi el 
litigi de la Sra. Saula, s’ha demanat a la propietat asfaltar la part baixa i com que és 
privat no es pot asfaltar, quan es desenvolupi urbanísticament es podrà instal·lar 
l’enllumenat el carrer. 
La Sra. Barris insisteix sobre el senyal de límit de velocitat. 
El Sr. Mora respon que és cert que cal la senyalització i posar-hi una banda rugosa, 
tot i que la Policia Local no és gaire favorable, es mirarà de posar alguna solució 
efectiva. 
La Sra. Barris li recorda que es va treure el badem o pas peatonal. 
El Sr. Mora diu que fou a causa de l’aigua i es mirarà de col.locar les bandes 
rugoses per la concurrència pública. 
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El Sr. Cusí, portaveu del grup municipal ULL-AM, formula els següents: 
Precs: 

- Preguem que elaborin un calendari informatiu de les dates de les comissions 
informatives i les sessions de ple que es celebraran des d’ara fins a finals 
d’any. 

- Preguem que  procedeixin a un reajustament pressupostari referit a la 
reducció en despeses dintre el capítol de compra de béns i serveis en benefici 
proporcional del capítol d’inversions.  

- Preguem a l’Ajuntament que, de cara a futurs pressupostos, faci millor 
concreció en el desglossament de les distintes despeses implicades en la 
consignació de “treballs d’altres empreses” dintre el capítol en béns corrents i 
serveis.  



- Preguem a l’Ajuntament que consideri la possibilitat d’optimitzar millor els 
seus recursos humans redefinint  l’estructura administrativa municipal i 
orientant-la en la mesura que l’Ajuntament inverteixi en nous i millors serveis 
públics.    

 
L’Alcalde manifesta, en relació als precs, que s’estudiaran a fons i es tindran en 
compte sobretot en l’elaboració dels pressupostos. Quant al primer prec el calendari 
tots el saben, cada dos mesos hi ha Ple el segon dilluns de cada mes, el primer de 
cada dos mesos la Comissió Informativa. 
El Sr. Cusí indica que ho diuen més en el sentit d’informar a la gent que els dies que 
hi ha data de sessió de Ple, per si volen assistir a la sessió, és més de cara a la 
gent. 
 
Seguidament llegeix les següents preguntes: 
 
1ª.- A què és deguda la previsió d’increment del 4,4% dintre el capítol d’ingressos 
per transferències corrents, sobre la consignació de “transferències de l’Estat”? 

 
L’Alcalde respon que l’Estat aquesta vegada ha près la decisió d’augmentar les 
aportacions que fa als municipis, amb el 4’4% i aquest mes es té constància que és 
cert, hi ha increment d’aportació a tots els municipis d’Espanya. 
El Sr. Cusí reitera si es té plena seguretat. 
L’Alcalde diu que aquest mes poden donar fe, l’Ajuntament va tenir constància fa uns 
tres mesos i el mes de gener han complert. 
 
2ª.- Des de fa setmanes es pot apreciar en alguns contenidors de Llançà: 

Llançà  Recicla Si recicleu, el contenidor gris del rebuig és el que menys heu 
d’utilitzar 
(Només el 10% dels residus no es poden reciclar) 

Aleshores les nostres preguntes són: 
 Com ho han de fer els ciutadans de Llançà per poder reciclar bé? 
En molts carrers de Llançà només hi ha contenidors de rebuig. En alguns carrers 
que disposen de contenidors de reciclatge no hi són tots, com ara en el Carrer 
Nicolas Salmerón (placeta del costat de New Body Dance) hi ha tres contenidors de 
rebuig, un de envasos (groc), i un de vidre (verd). No hi ha cap contenidor de paper 
(blau). 
En el carrer La Selva (policia Local) hi ha tres contenidors de rebuig, un de paper 
(blau) i un de vidre (verd), per tant faltaria el contenidor d’ envasos (groc). 
Els ciutadans que compleixin al 100% amb el reciclatge, com proposa aquest cartell, 
on han de dipositar les seves deixalles orgàniques? Ja que en tot el poble no hi ha 
cap contenidor de matèria orgànica. 
També agrairíem un raonament del per què s’han fet obres en el pàrking Rafel 
Estela, i s’han col·locat set contenidors de rebuig, i només un de vidre (verd), un de 
paper (blau), i un de envasos (groc), si només un 10% de les deixalles van al rebuig? 
 
El Regidor de l’Àrea, Sr. González, contesta que així és, que els contenidors que a  
l’aparcament hi ha set unitats de rebuig i tres unitats de selectiva que equivalen a  



tres unitats dels altres, i dels de rebuig està previst que siguin d’orgànica, quan a 
Pedret i Marzà es puguin dipositar, la zona de tractament d’orgànica ara es fa a 
Boadella. La recollida selectiva recau  per concessió al Consell Comarcal, i quan 
l’ajuntament  demana una àrea de contenidors, fan un estudi per si correspon en 
funció del número d’habitants i la zona d’ubicació, i de si hi ha un altre lloc a prop i ja 
són suficients, i tot això està inclòs dins del Pla de Gestió de Residus. Evidentment 
quan en el futur funcioni Pedret i Marzà, es farà una revisió o redistribució de 
contenidors. 
El Sr. Cusí vol matissar que a vegades els contenidors estan col.lapsats, per paper o 
rebuig i d’altres potser no s’acaben omplint, potser creu que s’hauria de mirar la 
redistribució ja, que és evident que són desbordats i altres no s’omplen. 
El Sr. González replica que es fa un seguiment però que a vegades en els 
contenidors no s’hi dipositen deixalles com cal o no el que pertoca, en els de rebuig 
hi ha de tot, i els de paper on el cartró no el pleguen, ocupen massa i per això 
sembla que estan desbordats. 
 

 
3ª.- S’ha asfaltat el caminet de muntanya, per poder transformar el carrer Colomer 
(Mª Teresa) en sentit únic. 
Per que s’han posat les senyals de direcció prohibida abans de tenir-ho tot enllestit ? 
En el nou carrer no hi ha voreres per als vianants que s’hi passegen, i han de passar 
obligatòriament per un tall de carretera per poder anar als camins de muntanya.  
Tampoc no hi ha enllumenat, pel que fa molt complicat per als vehicles que hi 
transiten veure els peatons.  
És MOLT perillós per als vianants, ja que en aquest carrer alguns vehicles hi circulen 
a una velocitat elevada. 
 
El Sr. Cusí manifesta que en certa manera ja s’ha respost anteriorment. I simplement 
vol destacar que s’ha fet potser massa ràpid amb senyalització tardana quan ja 
estava en servei, hi ha confusió i la gent encara baixa pel c/ El Colomer, potser la 
zona no està ben definida a nivell circulatori i com ha dit la Regidora Sra. Barris amb 
mancança d’iluminació. 
 

 
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. 
 

 
 
 


