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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 
LLANÇÀ DE DATA 13-04-2015 
 
A la Casa Consistorial de Llançà, essent les dinou hores del dia  tretze d’abril 
de dos mil quinze, es reuneix  l’Ajuntament Ple, en primera convocatòria, a 
l´objecte de celebrar sessió pública ordinària. 
 
Sota la presidència de l’Alcalde, Sr. Pere Vila i Fulcarà, assisteixen els  regidors 
i les regidores que a continuació s´indiquen:  
 
Sr. Joan C. Mora i Torrent, Sra. Núria Escarpanter i Olivet, Sr. Jordi Vilà i Baró,   
Sra. Sílvia Barris i Roca,   Sr. Guillem Cusí i Batlle, Sr. Josep Ortiz de Zárate i 
Perals. 
Excusa el seu retard el Sr. Joaquim González i Rodríguez. 
Excusen la seva absència la Sra. Assumpció Ministral i Dardé,   Sr. Joan Carles 
Subirats i Baró, Sr. Francesc Guisset i Lagresa, Sr. Narcís Noguera i Negre i la 
Sra. Anna M Pujol i Llosa. 
 
Assisteix com a Secretari, el Sr. Carles Fita i Alegre, titular de la Corporació. 
 
L’Alcalde declara obert l’acte i tot seguit s’entra a conèixer els assumptes 
inclosos en 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 9 de febrer de 
2015, que ha estat repartida amb anterioritat junt amb la convocatòria. 
 
Per unanimitat s’aprova l’acta del Ple ordinari de data 9 de febrer de 2015, 
sense esmenes. 
 

Tot seguit  l’Alcalde manifesta que els dos punts que segueixen es poden 
tractar conjuntament, ja que es tracta de ratificar acords, en el primer cas es 
refereixen a la modificació dels estatuts del CCB adaptats a la Llei RSAL i el 
segon a  la dissolució del Consorci Terra de Pas. 
 
La Sra. Sílvia Barris, del GMS,  pregunta si aquest Consorci Terra de Pas no es 
va passar a anomenar Consorci Cap de Creus. 
El Secretari manifesta que efectivament es varen iniciar el tràmits per canviar la 
denominació però que no va acabar de tramitar-se perquè amb l’aparició de la 
LRSAL es va aturar el procés. 



El Sr. Guillem Cusí, del grup ULL-AM,  pregunta sobre les funcions que feien 
els dos organismes, qui les realitzarà. 
L’Alcalde respon que el Consorci de la Costa Brava continuarà igualment les 
seves funcions, només que modifiquen els articles adequant-los a la Llei RSAL, 
i el Consorci Terra de Pas s’extingeix totalment i suposa que cada ajuntament 
que l’integrava farà les gestions que els corresponguin. 
 
 
2.- Ratificació de l’acord de modificació dels Estatuts del Consorci de la 
Costa Brava. 
 
L’Alcalde llegeix el text del dictamen. 
 
Per unanimitat s’aprova: 
 
La Junta General del Consorci de la Costa Brava (en endavant, el CCB), en la 
sessió del dia 22 de desembre de 2014 va adoptar per unanimitat l’acord 
d’aprovació inicial de la modificació dels Estatuts del Consorci a efectes de 
donar compliment a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l'administració local i la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de 
racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa. 
 
L’esmentat acord va ser traslladat a aquesta corporació i també va ser sotmès 
a informació pública informació pública conjunta i centralitzada en nom del CCB 
i dels seus membres pel termini de trenta dies hàbils al tauler oficial d’anuncis 
del CCB, a la web del CCB, mitjançant edicte inserit al BOP núm. 2 – 5 de 
gener de 2015 i, mitjançant extracte, al DOGC núm. 6786 – 12.1.2015.  
 
La presidència del CCB, per decret de 23 de febrer de 2015, ha declarat elevat 
a definitiu l’acord de la Junta General de data 22 de desembre de 2014 
d’aprovació inicial de la modificació dels Estatuts corporatius del Consorci de la 
Costa Brava.  
Aquest decret s’ha notificat  a aquesta corporació i a tots els membres del CCB, 
als efectes de la ratificació dels Estatuts modificats. 
 
Per tot el que s’ha exposat, el Ple de  l’Ajuntament  ACORDA: 
 
Primer.- RATIFICAR la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci de 
la Costa Brava, aprovada per la seva Junta General en sessió ordinària de 22 
de desembre de 2014, de conformitat amb el text que consta unit a l’expedient 
degudament diligenciat. 
 
Segon.- RATIFICAR les actuacions portades a terme pel CCB i aprovades per 
la Junta General en sessió de 22 de desembre de 2014 corresponents a la 
publicació conjunta i centralitzada. 
 
Tercer.-  NOTIFICAR el present acord al Consorci de la Costa Brava. 



 
 
3.- Ratificació de l’acord de dissolució del Consorci Terra de Pas. 
 
L’Alcalde llegeix el text del dictamen. 
 
Per unanimitat s’aprova: 
 
L’Assemblea General del Consorci Terra de Pas, en la reunió de data 17 de 
desembre de 2014, va acordar amb el vot favorable de les dues terceres parts 
del nombre de fet, i en tot cas la majoria absoluta del nombre legal dels seus 
membres, de conformitat amb el que estableixen els Estatuts del Consorci i el 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, 
Activitats i Serveis de les Entitats Locals,  la dissolució del Consorci Terra de 
Pas, amb efectes a 31 de desembre de 2014, per impossibilitat de continuar el 
seu funcionament. 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 25 dels Estatuts del Consorci, la 
dissolució del Consorci requereix l’acord de l’Assemblea General, adoptat amb 
el quòrum esmentat i la ratificació per part dels òrgans competents dels ens 
consorciats. 
 
Aquest Ajuntament en Ple, de conformitat amb el que estableixen els Estatuts 
del Consorci, i amb el vot favorable de la majoria absoluta de membres de la 
corporació, de conformitat amb allò que estableix l’article 313.2 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i 
Serveis de les Entitats Locals, i article 47.2.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
 
Aquest Ple de l’Ajuntament  ACORDA: 
 
Primer.- Ratificar l’acord de Dissolució, amb efectes a 31 de desembre de 
2014,   del Consorci Terra de Pas, adoptat per l’Assemblea General del 
Consorci en data 17 de desembre de 2014. 
 
Segon.- Notificar aquest acord al Consorci Terra de Pas, pel seu coneixement i 
efectes oportuns, i posterior trasllat a la Direcció General d’Administració Local, 
de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
4.- Donar compte de l’aprovació de la liquidació de l’exercici 2014. 
 
La Regidora de l’Àrea, Sra. Núria Escarpanter, explica que finalitzat l’exercici 
2014 es practica la liquidació del pressupost, es determina  els drets pendents 
de cobrament, obligacions pendents de pagament a 31-12-2014, resultat 
pressupostari i romanent de crèdit i de tresoreria. Com consta al dictamen, el 
resultat pressupostari són 61.513,07 € a l’Ajuntament, cita també que els 



mesos anterior ja varen fer previsions en base als tècnics municipals que 
informaven que més o menys es preveia una xifra similar aplicant la baixa de 
l’IBI i així es va fer en el seu moment; el Casal del Pensionista 1.345,73 € en 
positiu, el Museu de l’Aquarel.la, 9.312,52 €; i el Patronat d’Esports ,4.442,76 €. 
 
S’incorpora a la sessió el Regidor, Sr. Joaquim González i Rodríguez. 
 
Seguidament la Sra. Núria Escarpanter llegeix el dictamen que segueix: 
 
En data 18 de març es va aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 
2014, mitjançant Decret de l’Alcaldia, amb el contingut següent: 
 
“Un cop finalitzat l’exercici 2014, cal realitzar la liquidació del pressupost i 
determinar els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de 
pagament a 31 de desembre, el resultat pressupostari, els romanents de crèdits 
i el romanent de tresoreria.  
 
La liquidació posa de manifest, respecte del pressupost de despeses i per a 
cada aplicació pressupostària, els crèdits inicials, les modificacions i els crèdits 
definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les obligacions 
reconegudes, els pagaments ordenats i els realitzats.  
 
Respecte del pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa 
de manifest les liquidacions inicials, les seves modificacions i previsions 
definitives, els drets reconeguts i anul.lats, així com la recaptació neta.  
 
El resultat pressupostari de l’exercici 2014 és el següent: 
 
AJUNTAMENT  
  
   Dret reconeguts nets 8.611.339,14 € 
- Obligacions reconegudes netes 8.849.826,07 € 
RESULTAT PRESSUPOSTARI  -238.486,93 € 
  
Desviacions positives de finançament 0,00 € 
Desviacions negatives de finançament 0,00 € 
Despeses finançades amb romanent líquid de tresoreria 300.000,00 € 
Resultat d’operacions comercials 0,00 € 
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 61.513,07 € 
 
 

 
 

CASAL DEL PENSIONISTA  
  
   Dret reconeguts nets 68.597,63 € 
- Obligacions reconegudes netes 67.251,90 € 
RESULTAT PRESSUPOSTARI 1.345,73 € 
  



 
 
Desviacions positives de finançament 

 
 

0,00 € 
Desviacions negatives de finançament 0,00 € 
Despeses finançades amb romanent líquid de tresoreria 0,00 € 
Resultat d’operacions comercials 0,00 € 
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 1.345,73 € 
 
MUSEU DE L’AQUAREL·LA 

 

  
   Dret reconeguts nets 59.557,10 € 
- Obligacions reconegudes netes 50.244,58 € 
RESULTAT PRESSUPOSTARI 9.312,52 € 
  
Desviacions positives de finançament 0,00 € 
Desviacions negatives de finançament 0,00 € 
Despeses finançades amb romanent líquid de tresoreria 0,00 € 
Resultat d’operacions comercials 0,00 € 
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 9.312,52 € 
  
PATRONAT D’ESPORTS  
  
   Dret reconeguts nets 155.398,93 € 
- Obligacions reconegudes netes 150.956,17 € 
RESULTAT PRESSUPOSTARI 4.442,76 € 
  
Desviacions positives de finançament 0,00 € 
Desviacions negatives de finançament 0,00 € 
Despeses finançades amb romanent líquid de tresoreria 0,00 € 
Resultat d’operacions comercials 0,00 € 
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 4.442,76 € 
 
 
La liquidació del pressupost de l’exercici 2.014 ha obtingut els següents 
resultats: 
 
  
AJUNTAMENT  
Existència a caixa a 31/12/2014  1.001.115,53 € 
Pendent de cobrament  2.548.115,90 € 
Pendent de pagament 1.515.268,45 € 
Saldos de dubtós cobrament -1.159.493,05 € 
Romanent de tresoreria                                    874.469,93 € 
  
 
CASAL PENSIONISTA 

 

Existència a caixa a 31/12/2014 14.670,10 € 



Pendent de cobrament  342,00 € 
Pendent de pagament 9.857,56 € 
Romanent de tresoreria                                    5.154,54 € 
 
MUSEU AQUAREL·LA 

 

Existència a caixa a 31/12/2014 18.041,77 € 
Pendent de cobrament  120,00 € 
Pendent de pagament 1.582,95 € 
Romanent de tresoreria                                    16.578,82 € 
  
PATRONAT D’ESPORTS  
Existència a caixa a 31/12/2014 24.534,48 € 
Pendent de cobrament  0,00 € 
Pendent de pagament 11.450,50 € 
Romanent de tresoreria                                    13.083,98 € 
 
S’ha emès informe preceptiu en el sentit que consta dins de l’expedient de la 
Interventora accidental, d’acord amb l’article 191.3 II del Reial decret legislatiu  
2/2004, de data 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora 
de les hisendes locals, i en relació als càlculs de totes les magnituds i ràtios 
legals segons disposa la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera. 
Per tot això, aquesta Alcaldia adopta el següent 
 
ACORD 
 
Primer.- APROVAR la liquidació del pressupost de l’exercici 2014, d’acord amb 
els resultats exposats anteriorment.  
 
Segon.- DONAR-NE COMPTE al Ple, en la primera sessió que se celebri.  
 
Tercer.- TRAMETRE els resultats de la liquidació a la Comunitat Autònoma i a 
l’Administració de l’Estat, amb els mitjans telemàtics que corresponguin.  
 
Per tot això i tenint en compte els fonaments de fet i de dret, així com la 
documentació obrant en l’expedient, la Comissió Informativa proposa al Ple de 
l’Ajuntament de l’adopció del següent 
 
ACORD:  
 
Únic.- DONAR COMPTE del Decret de l’Alcaldia de 18 de març de 2014, pel 
qual s’aprova la liquidació del pressupost de l’exercici 2014, la qual consta a 
l’expedient.  
 
El Ple municipal es dóna per assabentat. 
 



5. Assumptes urgents. 
 
No se’n presenten 
 
 
6.- Precs i preguntes. 
 

6.1 Prec Registre d’Entrada núm. 2365 
 
El Sr. Guillem Cusí, llegeix el prec que els  Grups Municipals del  PSC-PM,  
UNIO LLANÇANENCA (ERC)  i  ICV, presenten al Ple : 
 
PREC PER DEMANAR LA ADEQUACIÓ  DE LES CABINES ELECTORALS 
 
Motivació 
Arran de  comprovar que des de fa temps,  les cabines electorals que 
s’instal·len en els col·legis electorals no presenten un bon estat de conservació 
ni tenen un manteniment adequat,  
Demanem  que aquest Ajuntament aprovi: 
Primer.- Per tal de preservar la privacitat del votant i millorar l’acció de vot de 
qualsevol persona, que es revisin,  s’arreglin o es canviïn les cabines que 
estiguin en mal estat o trencades i que s’adeqüin a les necessitats de les 
persones discapacitades.   
Segon.- Que totes les cabines es col·loquin de manera reglamentaria, amb el 
suficient espai o distància des de les mateixes i  fins a la mesa electoral, així 
com, s’adeqüin de manera correcte els suports per a sobres i butlletes fora de 
les cabines i per a l’accés de tothom.  
 
L’Alcalde indica que està d’acord, que el Secretari, com a persona responsable 
del procés electoral a Llançà, demanarà dues cabines més en base a l’informe 
del Cap de la Brigada que potser estaven una mica malmeses i es vetllarà pel 
compliment del que es demana. 
 
El Sr. Cusí afegeix, pel que fa a les cabines, que si pot ser per a les eleccions 
municipals o de cares a les següents, les cabines que tenim fins ara no estan 
adequades pera persones discapacitades i també presenten mancances com la 
llum segons on estan ubicades; si es tanca la cortina, l’interior queda massa 
fosc; també en els casos d’eleccions autonòmiques o les estatals no hi ha 
suficients guixetes per col·locar totes les butlletes i sempre en queden fora. Per 
aquests motius ells creuen adient que si es pot, que es canviïn totes les 
cabines, també a vegades presenten altres deficiències que a cop de vista no 
es veuen però quan la gent hi accedeix és quan es troben amb aquestes 
dificultats. 
 
L’Alcalde demana al Secretari que parli amb el Cap de la Brigada per posar, si 
escau, rampes d’accés i ampliar les guixetes també es podria fer per part de la 
Brigada en breu temps, i així quedaria ampliat l’espai per a properes eleccions. 



 
La Sra. Sílvia Barris pregunta si hi ha un conveni amb la Creu Roja per 
transportar des del domicili fins als col.legis electorals a les persones que tenen 
problemes de mobilitat. 
L’Alcalde respon que s’ha de  demanar i que la Creu Roja ja comunica un 
telèfon a disposició dels llançanencs i si els truquen, els van a buscar en el 
moment que puguin, perquè pot ser que estiguin prestant algun altre servei. 
 
La Sra. Barris demana qui pot tenir el Cens electoral, si en principi només el pot 
tenir el president de cada mesa electoral. 
L’Alcalde contesta que com a partit polític el poden demanar, i el cens per 
evitar problemes des de fa temps els tenen i els gestionen els partits i és a la 
seva central que poden tenir el cens que els ha enviat la Junta electoral. 
 
El Sr.  Cusí demana un sistema de més publicitat del servei que realitza la Creu 
Roja per portar fins als col.legis electorals. 
L’Alcalde manifesta ja ho saben els partit i l’entitat també en dóna difusió, creu 
que tots plegats haurien de fer l’esforç d’explicar-ho. 
 
 
I sense cap més altre assumpte a tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió a un 
quart de vuit del vespre, de la qual s’estén la present acta que, després de 
llegida i trobada conforme, signen els Regidors i les Regidores assistents amb 
mi, el Secretari, que certifico. 
 


