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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 
LLANÇÀ DE DATA 13-10-2014 
 
A la Casa Consistorial de Llançà, essent les dinou hores del dia  tretze 
d’octubre 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´indiquen, a 
l´objecte de celebrar sessió pública ordinària:  
 
Assistents:  Sr. Joan C. Mora i Torrent, Sra. Núria Escarpanter i Olivet, Sra. 
Assumpció Ministral i Dardé, Sr. Joaquim González i Rodríguez,  Sr. Joan 
Carles Subirats i Baró, Sr. Jordi Vilà i Baró,  Sr. Francesc Guisset i Lagresa, Sr. 
Narcís Noguera i Negre, Sra. Sílvia Barris i Roca,  Sr. Guillem Cusí i Batlle, Sr. 
Josep Ortiz de Zárate i Perals. 
  
Excusa la seva absència la Sra. Anna M Pujol i Llosa . 
  
Actua com a Secretari el Sr. Carles Fita i Alegre, titular de la Corporació. 
 
L’Alcalde declara obert l’acte i manifesta públicament el condol de l’Ajuntament 
de Llançà en Ple amb motiu del recent traspàs del Rector de la Parròquia, Mn. 
Antoni Rubio, i es trametrà a la família del difunt i al Bisbat de Girona.  
 
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 24 de 
setembre de 2014, que ha estat repartida amb anterioritat junt amb la 
convocatòria. 
 
Per unanimitat s’aprova l’acta del Ple extraordinari de data 24 de setembre de 
2014, sense esmenes. 
 

 

2.-  Aprovació provisional de la Modificació puntual núm. 16 del Pla 
General d’Ordenació Urbana de Llançà 
 
L’Alcalde explica que en data 9 de juny es va aprovar inicialment. Fa referència  
a la parcel.la del c/ Merlet xamfrà c/ Miranda, es va exposar al públic i no es 



varen presentar al.legacions. Ara pertoca aprovar provisionalment la 
modificació i elevar l’expedient a la CTU. Seguidament llegeix el text del 
dictamen. 
 
El Sr. Guisset, del GMS, manifesta que voten a favor, es tracta d’una millora 
urbana i no altera el  sòl edificable. 
 
Intervé el Sr. Cusí, del grup ULL-AM, dient que el vot és favorable. 
 
Fa ús de la paraula el Sr. Ortiz de Zàrate, del grup BMC, expressant el vot 
favorable i pregunta si es tracta d’un acord entre veïns. 
L’Alcalde respon negativament. El promotor tenia projectada una edificabilitat 
amb un bloc dins de la seva parcel.la al mig i tècnicament es va considerar que 
es podia fer una continuïtat del c/ Miranda i el mateix propietari desplaçarà el 
bloc i executaria les obres d’escales en el tram final. 
 
 
Per unanimitat s’aprova: 
 
 El Ple de l’Ajuntament en sessió de data 9 de juny de 2014, va aprovar 
inicialment la Modificació puntual núm. 16 del PGOU de Llançà, en l’àmbit de la 
parcel·la situada als carrers Merlet, s/n i Miranda, s/n (parcel·la cadastral amb 
referència núm. 3611122EG1931S0001LM), per regular les condicions 
d’edificació. 
L’expedient s’ha sotmès a informació pública mitjançant Edictes en el DOGC 
núm. 6648 de data 20/06/2014, en el BOP núm. 120 de data 25/06/2014, en el 
Punt Avui de data 19/06/2014, en el Tauler d’edictes de l’Ajuntament i en el 
web municipal, durant el termini d’un mes, sense que s’hagin formulat 
al·legacions. 
Atès el que disposen els articles 85 i ss. del Decret legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, 
modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, i articles 117 i 118 del Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme 
de Catalunya i els articles 22.2.c) i 47.2.ll) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del Règim Local. 
 
Aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer.- APROVAR provisionalment la Modificació puntual núm. 16 del PGOU 
de Llançà, en l’àmbit de la parcel·la situada als carrers Merlet, s/n i Miranda, 
s/n,  per regular les condicions d’edificació. 
Segon.- ELEVAR l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, 
amb la finalitat de que resolgui sobre la seva aprovació definitiva. 
 
 
 



3.- Aprovació de la creació,  la modificació i la supressió dels fitxers de 
dades de caràcter personal a l’Ajuntament de Llançà. 
 
La Sra. Escarpanter, Regidora de l’Àrea, llegeix el dictamen i  explica que la 
protecció de dades que té l’Ajuntament es regia per una Llei que posteriorment 
s’ha modificat i aquestes dades s’han de protegir en base a la normativa actual. 
 
Fa ús de la paraula el Sr. Guisset, del GMS, indicant el vot favorable, atès  que 
és per donar compliment a la normativa en matèria de protecció de dades. 
 
El Sr. Cusí, del grup municipal ULL-AM, expressa que voten a favor i pregunta 
quina empresa realitza els treballs, no consta en el dictamen. 
La Sra. Escarpanter respon que és ComSeveral, de Figueres. 
El Sr. Cusí pregunta si està certificada per la Generalitat. 
La Sra. Escarpanter respon afirmativament, està certificada per als treballs. 
 
El Sr. Ortiz de Zàrate, del grup municipal BMC, manifesta que  vota a favor. 
 
Per unanimitat s’aprova: 
 
L'article 20 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de 
Dades de Caràcter Personal, estableix que la creació, modificació o supressió 
dels fitxers de les Administracions Públiques només podran fer-se per mitjà de 
disposició general publicada en el “Butlletí Oficial de l'Estat” o diari oficial 
corresponent. 
L'entrada en vigor del Reglament de desenvolupament de la Llei 
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter 
personal, aprovat mitjançant el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, ha 
introduït, a través dels articles 53 i 54, algunes novetats quant a la forma i 
contingut de la disposició, destacant la necessitat d'especificar el sistema de 
tractament del fitxer, podent ser automatitzat, no automatitzat o parcialment 
automatitzat. 
En l'exercici de les competències que tinc atribuïdes, i a fi d'emplenar l’ 
establert en l'article 20 de l’ esmentada Llei, així com l'article 52 del Reglament 
de desenvolupament de la mateixa, el Ple de l’Ajuntament 
 
ACORDA: 
 
Primer.- Els fitxers de l' AJUNTAMENT DE LLANÇÀ seran els continguts en els 
annexos d’aquest Acord de Ple. 
Segon.- Es creen els fitxers inclosos en l' ANNEX I d'aquest  Acord de Ple, en 
compliment de l'article 20 de la Llei Orgànica 15/1999 i l'article 54.1 del 
Reglament de desenvolupament. 
Tercer.- Es modifiquen els fitxers inclosos en l'annex II d'aquest  Acord de Ple, 
en compliment de l'article 20 de la Llei Orgànica 15/1999 i l'article 54.1 del 
Reglament de desenvolupament. 



Quart.- Els fitxers que es recullen en els annexos d'aquest  Acord de Ple, es 
regiran per les disposicions generals i instruccions que es detallin per a 
cadascun d'ells, i estaran sotmesos, en tot cas, a les normes legals i 
reglamentàries de superior rang que els siguin aplicables. 
Cinquè.- En compliment de l'article 55 del Reglament de desenvolupament de 
la Llei 15/1999, els fitxers seran notificats per a la seva inscripció en el Registre 
General de Protecció de Dades en el Termini de trenta dies des de la publicació 
d'aquest Acord de Ple en el Butlletí Oficial de la Província. 
Sisè.- El present acord de Ple entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació 
en el Butlletí Oficial de la Província de Girona.  
 
 
 
4.- Aprovació inicial del Reglament del mercat municipal de venda no 
sedentària de la Vila de  Llançà 
 
El Sr. Joan C. Mora, Regidor de l’Àrea, manifesta que s’ha modificat la  
normativa a nivell de mercats, i es tracta d’adaptar el Reglament a la normativa. 
El més significant és el tema de transmissions que ara es podran fer entre 
particulars. Seguidament llegeix el text del dictamen. 
 
Intervé el Sr. Guisset, del GMS, dient que el seu grup votarà a favor, es tracta 
d’adaptar la normativa comunitària sense perjudici que es puguin presentar 
algun suggeriment dins el període d’exposició pública. 
  
Fa ús de la paraula el Sr. Cusí, del grup ULL-AM, manifestant que vota a favor. 
 
El Sr. Ortiz de Zàrate, del grup BMC, indica que vota a favor. 
 
Per unanimitat s’aprova: 
 
El vigent Reglament del mercat municipal , va ser aprovat per acord plenari el 6 
de febrer de 2008 i aprovat definitivament mitjançant la seva publicació al BOP 
de Girona núm. 91, de 12 de maig de 2008. 
Posteriorment a aquella aprovació han entrat en vigor nova legislació europea, 
(Directiva 2006/123/CE, del Parlament i del Consell Europeo, de 12 de 
desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior), estatal, (Llei 
17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el 
seu exercici, i autonòmica, (Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de 
diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les 
activitats de serveis i el seu exercici.), que fa que el vigent  Reglament del 
mercat municipal  hagi quedat desfasat. 
Conseqüentment, s’ha redactat aquest Reglament en virtut de la facultat 
establerta en el text  refós sobre comerç interior, aprovat pel Decret legislatiu 
1/1993, de 9 de març, que regula l’exercici de la venda fora dels establiments 
comercials permanents, segons la modificació introduïda per la Llei 7/2011, de 
27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.  



 
Per tot això el Ple de l’Ajuntament, acorda: 
 
Primer. Aprovar inicialment el Reglament  del mercat municipal de venda no 
sedentària de la Vila de  Llançà 
Segon. Sotmetre a informació pública el present expedient i el text del 
Reglament per termini de trenta dies hàbils, per tal que s’hi puguin presentar 
al•legacions, reclamacions o suggeriments, mitjançant la inserció de l’anunci 
corresponents al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP), en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació 
escrita diària, en el tauler d’anuncis de la Corporació i al web municipal. Així 
mateix en notificarà el tràmit d’audiència, pel mateix termini, a l’Associació de 
Marxants de les Comarques Gironines i al Gremi de Marxants de Girona i 
Comarques. 
Tercer. Disposar que, si no s’hi formula cap al•legació, reclamació o 
suggeriment durant el termini d’informació pública i d’audiència als interessats, 
el “Reglament  del mercat municipal de venda no sedentària de la Vila de  
Llançà”, que ara s’aprova inicialment, es considerarà aprovat definitivament 
sense necessitat de cap tràmit ulterior.  
Quart. Un cop aprovat definitivament, el seu text es publicarà íntegrament en el 
Butlletí Oficial de la Província de Girona, al tauler d’anuncis i al web  municipal i 
s’anunciarà en el DOGC la referència del BOP en què s’hagi publicat 
íntegrament, es trametrà còpia a l’Administració de l’Estat i de la Generalitat de 
Catalunya, i es notificarà a l’Associació de Marxants de les Comarques 
Gironines i al Gremi de Marxants de Girona i Comarques. 
 
 
5.- Aprovació provisional de la Modificació d’Ordenances Fiscals per al 
2015 i aprovació inicial de l’Ordenança Fiscal núm. 4.25: taxa per la 
prestació de serveis de mercats. 
 
La Sra. Escarpanter, Regidora de l’Àrea, vol manifestar per a tranquil·litat dels 
llançanencs, que es continua la línia d’altres anys, no hi ha cap increment sinó 
que totes les taxes es congelen, i la modificació és de contingut. Entrant en el 
detall, indica que es modifiquen les número: 
 
1.1.- General de gestió, recaptació i inspecció dels ingressos municipals de dret 
públic per a l’exercici 2015, s’inclou una modificació en el calendari de 
pagament, segons els anys, s’adeqüen les dates de pagament, si el període 
voluntari acaba en diumenge o festiu, es passaria al dilluns o dia laborable 
següent. 
4.12.- Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions 
i anàlegs situats en terrenys d’ús públic, s’elimina la part dels mercats i serà 
objecte d’una Ordenança individual. 
4.1.- Taxa per expedició de documents, inclourà els llibres que s’editaran l’any 
vinent, per part del Patronat Museu de l’Aquarel.la, la Porta d’entrada al Cap de 
Creus, i el d’enguany Sota els estels i algun CD. 



4.3.- Taxa de Llicències urbanístiques, s’han introduït supòsits d’expedients de 
disciplina urbanística i de legalitat urbanística, en casos de realització d’obres  
sense haver-ho comunicat a l’Ajuntament. 
4.19.- Taxa per utilització de la Casa de Cultura i dependències municipals, 
com es va explicar a la Comissió Informativa, per potenciar l’Espai Jove del c/ 
Comte Jofre, s’hi faran tallers, cursos, exposicions o altres activitats sense ànim 
de lucre, no se’ls cobraria però si són particulars o empreses que obtenen 
benefici, hauran de liquidar la taxa oportuna, en funció del temps de la durada. 
 
Pel que fa a l’Ordenança de nova creació per la prestació del servei de mercat,  
les transmissions entre familiars segons els graus de co-sanguinitat, si és per 
defunció o problemes de salut, no es cobraria però en altres casos, si es 
transmet a tercers ho hauran de notificar i s’hauria de pagar la taxa per any i 
metre lineal. 
 
Conclou que referent a l’IBI, demana disculpes perquè a la Comissió 
Informativa el seu grup va indicar que es volia el màxim equilibri, amb molta 
cura, sobre la quantitat que es presentava i els tècnics de l’Àrea d’Intervenció 
han treballat molt aquest setmana en la possible liquidació de l’exercici i les 
dades que es proposen és una baixa de l’IBI del 0’66 al 0’65, que permetria uns 
pressupostos equilibrats, demana que es tingui present que són previsions.  
La Regidora proposa esmenar el dictamen afegint en la relació de les 
Ordenances que es modifiquen, la número 2.01.- Impost sobre béns immobles. 
 
El Sr. Guisset, del grup municipal PSC-PM, indica que segons l’explicat per la  
Regidora Sra. Escarpanter, el seu grup s’abstindrà perquè s’està parlant de 
previsions i també han d’estudiar altres propostes i avaluar bé aquest punt de 
les Ordenances fiscals per al 2015. 
 
El Sr. Cusí, del grup ULL-AM, pregunta sobre la taxa d’expedició de 
documents, si aquesta taxa s’aplicarà retroactivament. 
La Sra. Escarpanter respon que anteriorment es va calcular quant valdria les 
edicions, ara es preveu un cobrament en l’Ordenança fiscal. 
El Sr. Cusí pregunta quant a l’Ordenança 2.01 de l’IBI i en relació als e-mails 
tramesos a l’oposició el dissabte al matí, sobre la baixa de l’impost sobre el  
càlcul estimat de 60.000 si es baixa del 0’66 al 0’65, s’inclou així en l’esmena 
d’aquest punt de l’Ordre del dia. 
La Sra. Escarpanter contesta afirmativament i que ara poden realitzar la 
consideració oportuna. 
El Sr. Cusí replica que a la Comissió de dilluns se’ls va afirmar que es trametria 
durant la setmana i disposarien del dictamen, ell va venir i la Interventora va  
indicar que no estava disponible i l’e-mail deia que avui el tindrien en el Ple, no 
han pogut fer cap valoració. 
La Sra. Escarpanter demana disculpes, no ha estat culpa dels tècnics, ells han 
treballat i el grup de CiU adopta el compromís d’un punt percentual de rebaixa, 
ella pensava que podrien presentar el dictamen, disposen del període 
d’informació pública en què poden presentar al.legacions. 



El Sr. Cusí expressa l’abstenció en el vot. 
 
El Sr. Ortiz de Zàrate, del grup BMC, indica que  seguint la línia de fa temps i 
vist que es rebaixa i la voluntat és aquesta, vota a favor. 
 
L’Alcalde diu que malgrat que ha quedat clar el dictamen que reflecteix que es 
rebaixa del 0’66 al 0’65, això en números reals és una dècima de punt que 
equival a uns 60.000 € i el compromís de tots els grups municipals que en 
funció de les liquidacions l’equip de govern seria corresponsable de baixa el 
percentatge proporcional en el capítol de l’IBI, mantenint el 15% de rebaixa que 
ja va haver l’any passat; vol dir  que no es toca el valor cadastral perquè es 
manté igual que l’any passat i el dictamen se sotmetrà a votació és aquest, dins 
de tota la relació de taxes que es modifiquen, hi haurà aquesta de l’IBI. 
 
 
Sotmesa la proposta esmenada amb l’afegit de l’Ordenança Fiscal 2.01.- 
Impost sobre béns immobles amb la reducció del 0’66 al 0’65, amb vuit vots a 
favor, dels grups municipals de CiU i BMC; i quatre abstencions, dels grups 
municipals PSC-PM i ULL-AM, s’aprova: 
 
 
El Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en els seus article 15 a 19, 
estableix el procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances 
Fiscals reguladores dels tributs locals. 
D’acord amb l’article 16.1 del text legal esmentat, les Ordenances Fiscals 
contindran, com a mínim, la determinació dels elements tributaris, el règim de 
declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació. 
Les Ordenances Fiscals han de complir la doble funció de servir com a norma 
fonamental de gestió de tributs locals i a la vegada comunicació informativa 
amb els ciutadans. Per tal que, efectivament, les Ordenances compleixin 
aquestes funcions és necessari adaptar-les puntualment a les modificacions 
significatives que puguin tenir lloc tant en el món jurídic com en el món 
econòmic. 
Pel que fa a les taxes de prestació de serveis públics o realització d’activitats 
administratives de competència local, que s’imposen, ordenen o es modifiquen, 
l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost 
previsible del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 
24.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004. 
En relació a la Memòria del President de la Comissió Informativa d’Hisenda, 
així com l’informe d’Intervenció, les modificacions vénen determinades per: 
a) Ajustar continguts de redacció. 
b) Introducció de supòsits que anteriorment no es regulaven. 
Es crea una ordenança fiscal nova individualitzada per a la taxa de serveis de 
prestació de mercats. 
S’ha emès informe sobre la legislació aplicable en el sentit que consta dins de 
l’expedient. 



 
 
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament  
 
ACORDA: 
 
Primer.- APROVAR provisionalment per a l’exercici 2015 i següents la 
modificació de les Ordenances Fiscals que a continuació es relacionen, d’acord 
amb els annexos obrants en l’expedient: 
1.1.- General de gestió, recaptació i inspecció dels ingressos municipals de dret 
públic per a l’exercici 2015. 
2.01.- Impost sobre béns immobles. 
4.1.- Taxa per expedició de documents.  
4.3.- Taxa de Llicències urbanístiques. 
4.12.- Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions 
i anàlegs situats en terrenys d’ús públic. 
4.19.- Taxa per utilització de la Casa de Cultura i dependències municipals. 
 
Segon.- APROVAR provisionalment l’Ordenança Fiscal número 4.25 Taxa per 
prestació de serveis de mercat d’acord amb el text que consta a l’expedient. 
 
Tercer.-  EXPOSAR al públic el present acord durant el termini de trenta dies 
hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició 
al Butlletí Oficial de la Província. Durant aquest període, els interessats podran 
examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes. 
De no produir-se reclamacions, es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província 
els acords elevats a definitius i el text íntegre de la part modificada de les 
Ordenances, que entraran en vigor el primer de gener de 2015, i que regiran 
mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.  
 
 
6.- Moció: sobre el dret de remuneració als autors pels préstecs de les 
seves obres, realitzades a les biblioteques. 
 
El Sr. Cusí, del grup municipal ULL-AM, llegeix la Moció conjunta presentada 
amb el grup municipal d’ICV. 
 
Fa ús de la paraula el Sr. Guisset, del grup municipal PSC-PM, manifestant que 
tot i que es pot estar d’acord amb el contingut de la Moció, la veritat és que 
confessa que tampoc entenen gaire bé la finalitat i el sentit de la Moció. Amb el 
respecte als grups que la presenten, el seu grup té en compte tot l’informe del 
tècnic de l’Ajuntament, en línia del Servei de Biblioteques de la Generalitat de 
Catalunya, sembla indicar que hi ha un mecanisme legal per eximir aquesta 
quota per part de municipis com Llançà, el seu grup rebutja el contingut. La  
Directiva comunitària que és d’aplicació directa ja estableix que alguns 
municipis podran eximir determinades categories d’establiments del pagament 
de la remuneració i a Llançà és el cas. Per tot això el seu grup s’abstindrà. 



  
El Sr. Ortiz de Zàrate, del grup municipal BMC, indica que també s’abstindran. 
 
Intervé el Sr. Mora, del grup municipal CiU, manifestant que votaran a favor, tot 
i que vist l’informe del tècnic municipal, tot i que som un municipi de menys de 
5.000 habitants, hi ha municipis que sí podran tirar endavant amb la normativa i 
el seu grup està a favor. 
 
 
Amb vuit vots a favor, dels grups municipals de CiU i ULL-AM; i quatre 
abstencions, dels grups municipals PSC-PM i BMC, s’aprova: 
 
 
Atès que recentment el Govern de l’Estat espanyol ha aprovat el Reial Decret 
624/2014, de 18 de juliol, publicat en el BOE número 186 del passat 1 d’agost 
amb el qual es desenvolupa el dret de remuneració als autors pels préstecs de 
les seves obres realitzats en determinats establiments d’accés públic, incloses 
les biblioteques excepte si són de municipis de menys de 5.000 habitants o de 
centres docents. Amb aquest decret, en ple procés d’una nova revisió de la Llei 
de Propietat Intel·lectual, el Govern de l’Estat espanyol pretén donar resposta a 
una obligació legal marcada per la Llei de Propietat Intel·lectual (LPI) de 2007 i 
a la Directiva europea 2006/115/CE sobre drets de lloguer i altres drets afins 
als drets d’autor en l’àmbit de la propietat intel·lectual, emanada de la Directiva 
europea 92/100/CEE.  
El Decret estableix dos tipus de remuneració que se sumen, per obra i per 
usuari: 0,004 € pel nombre d'obres objecte de préstec amb drets d'autor i 0,05 
€ per cada usuari que hagi fet ús del servei de préstec durant un any 
Aquest sistema de càlcul genera importants dubtes tant a les biblioteques com 
a les seves entitats gestores, majoritàriament Ajuntaments. El càlcul de la 
remuneració s’hauria de realitzar, segons s’estableix, sobre el préstec d’obres 
de qualsevol tipologia (llibres, obres fotogràfiques, plànols, mapes, cartells etc.) 
que no hagin superat el termini de protecció contemplat en la Llei de propietat 
intel·lectual. Per tant, obliga a un càlcul constant de les obres que passen a 
domini públic, havent de tenir en compte variables diferents segons tipus de 
document, nacionalitat del autor, etc. Així, tècnicament resultarà clarament molt 
més complex que el possible establiment d’una quota fixa.  També des d’un 
punt de vista tècnic hi ha una dificultat afegida: el Decret recull que queda 
exempt del càlcul el préstec a persones amb discapacitat en els termes 
previstos a l’article 31 bis 2 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual. 
Per tant, caldria que les biblioteques coneguin si els seus usuaris tenen alguna 
d’aquestes discapacitats, cosa que atempta, com a mínim, contra el sentit 
comú.  
Més enllà dels aspectes legals i tècnics aquest Decret és un atac a la tasca que 
realitzen les biblioteques. A Catalunya s’ha realitzat una important aposta pel 
desplegament d’una àmplia xarxa de biblioteques públiques. Segons dades del 
Servei de Biblioteques del Departament de Cultura amb dades de  l’any 2013  
404 municipis (92,93% de la població) disposen de biblioteca (270) o de servei 



de bibliobús (134) amb un total de 3.490.051 d’usuaris inscrits 45,97% sobre 
total 25.356.484 visites anuals i 16.393.856 documents prestats.  
Atès que, l’article 6.3. de la Directiva 2006/115/CE diu que els estats membres 
“podran eximir a determinades categories d’establiments del pagament de la 
remuneració”.  
Atès que l’Informe de la Comissió al Consell, al Parlament Europeu i al Comitè 
Econòmic i Social sobre el dret de préstec públic  a la Unió Europea  del 
setembre de 2002, constata que "la major part dels països usen la possibilitat 
d’eximir a determinades institucions de préstec del dret de préstec públic". Per 
tant, hi ha un mecanisme legal que obriria la porta a no imposar aquest cànon. 
La majoria de països afectats per la Directiva, són els propis estats qui 
assumeixen el pagament d’aquesta remuneració. 
Atès que l’extensió de la xarxa de biblioteques públiques a Catalunya ha 
suposat en les últimes dècades un impuls a les polítiques de proximitat cultural. 
Avui les biblioteques són un servei cultural de primer ordre i exerceixen de 
porta d’entrada d’un gran volum de població a la cultura. Com a centres 
culturals han assolit importants graus de satisfacció entre els seus usuaris i han 
possibilitat l’accés, l’aprenentatge al llarg de la vida i el gaudi de la lectura i 
altres manifestacions culturals.  
Atès que és un error considerar a les biblioteques com a entitats que 
perjudiquen econòmicament als autors com les considera el Decret, tot afirmant 
en el preàmbul que el cànon s’estableix com a “contrapartida al perjudici causat 
als autors derivada de la utilització de les seves obres en establiments 
accessibles al públic sense necessitat d’autorització”. Sembla que el Govern 
Central oblida que la relació entre la  biblioteca i els autors no s’acaba en la 
compra i el préstec de llibres. Cal ser conscients que debilitant la capacitat 
pressupostaria de les biblioteques s’està obviant el paper de dinamització 
lectora que exerceixen, així com el fet de ser una tribuna privilegiada de difusió 
dels autors, fet que també comporta una despesa pública significativa. Qui 
coneix la dinàmica de les biblioteques sap que els propis usuaris de les 
biblioteques són alhora prescriptors i difusors d’obra i motors que n’augmenten 
la difusió i, per tant finalment, la venta de llibres. Cal recordar que la indústria 
del llibre suposa el 38,1% del total de l’aportació al PIB de la cultura. 
Atès que el contingut del Reial Decret també desincentiva l’ampliació del 
nombre d’usuaris, ja que es pagarà per cada usuari que hagi usat el servei de 
préstec. Les biblioteques hauran de pagar més si 10 usuaris utilitzen un cop 
l’any el servei de préstec que si un sol usuari fa servir 10 cops aquest servei. 
Per tant, es penalitza l’extensió a nous públics.  
Atès que l’entrada en vigor d’aquest decret suposa una nova dificultat per als 
pressupostos municipals, doncs la major part de les Biblioteques en depenen. 
Les finances municipals passen moments difícils i afegir-hi noves càrregues 
encara pot empitjorar la situació.   
Atès que les biblioteques públiques són un dels principals motors culturals, i 
d’accés democràtic i global a la cultura, amb una forta capacitat inclusiva i 
d’igualtat d'oportunitats.  



Atès que els poders públics han de vetllar pel legítim dret a la remuneració dels 
autors pel producte de la seva obra i al mateix temps fer efectiu el dret d’accés 
a la cultura a tota la ciutadania. 
Atès que l’aplicació de la directiva ha de tenir present la doble funció de 
compensació als creadors i la de facilitar l’accés a la cultura. L’existència dels 
dos drets és compatible, fets pel qual correspon a les administracions públiques 
competents l’establiment de mecanismes i fòrmules que el garanteixin. Sense 
autors no hi ha cultura i hem de protegir-los i promoure des de les institucions. 
Atès que cal considerar aquest cànon fonamentalment una política de suport a 
les literatures i cultures del país, i en aquest sentit, és assumit pels governs 
nacionals o regionals en la majoria de països europeus. 
 
Per tot aquests motius exposats i amb l’objectiu de fer efectiu l’accés a la 
cultura i a la vegada el suport a la creació, el Ple de l’Ajuntament de Llançà  
 
ACORDA: 
 
1) Rebutjar el contingut del Reial Decret 624/2014 i demanar al Govern de 
l’Estat espanyol la seva retirada.  
2) Instar al govern de l’Estat espanyol a elaborar un nou Reial Decret, tenint 
present les consideracions exposades i que siguin els governs de l’Estat 
espanyol i de la Generalitat de Catalunya qui incorporin en el seus 
pressupostos les partides per fer front a un cànon fix per l’adquisició d’obres,  
fruit del diàleg i consens amb el conjunt d’actors afectats. 
3) Instar el govern de l’Estat espanyol a recuperar els objectius i 
mecanismes de cooperació previstos en el “Plan de Fomento de la Lectura” en 
el programa d’adquisició i millora de les col·leccions de les biblioteques 
públiques del país i formulat amb l’acord i la cooperació de la Generalitat de 
Catalunya en l’àmbit de Catalunya. 
4) Traslladar aquests acords al Govern de l’Estat espanyol, als Grups 
parlamentaris del Congrés dels Diputats, als Grups parlamentaris del Parlament 
de Catalunya, a la FMC, a l’AMC i a la Diputació de Barcelona. 
 
 
7.- Assumptes urgents 
 
Per unanimitat s’aprova incloure el següent punt en l’ordre del dia: 
 
7.1 Designació dels membres de la Comissió de les Llances 
 
L’Alcalde llegeix el text del dictamen i indica que en el Ple de desembre es 
presentaran les propostes d’atorgament de les Llances, per a la seva votació. 
 
Per unanimitat s’aprova: 
 
L’article 14è del Reglament de Les Llances, modificat per acord de l’Ajuntament 
Ple de data 4-9-95, disposa que procedeix la renovació dels tres representants 



de les entitats del municipi en la Comissió de Les Llances, així com la 
designació rotativa del Regidor en representació dels Grups que no formen part 
del Govern municipal. 
 
Per tot això, el Ple municipal ACORDA: 
 
Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTATS de la baixa dels representants de 
les entitats en la Comissió de Les Llances de l’any 2014: Agrupació Sardanista, 
Confraria de Pescadors i Casal Cultural del Port. 
Segon.- NOMENAR representants de les entitats en la Comissió per a 
l’atorgament de Les Llances 2015, a un membre de cadascuna de les següents 
entitats: Club Nàutic Llançà, Amics de la Parròquia de Llançà i Càritas Llançà. 
Tercer.- DESIGNAR a la Regidora Sra. Anna M. Pujol i Llosa, del grup 
municipal IC-V, per tal de formar part de la Comissió de Les Llances, en 
representació dels grups municipals que no formen part de l’equip de govern.  
Quart.- CONVOCAR la reunió de la Comissió de Les Llances, als efectes 
oportuns. 
 
 
8.- Precs i preguntes 
 

No se’n presenten. 
 
 
I sense cap més altre assumpte a tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió a dos 
quarts 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. 
 


