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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 
LLANÇÀ DE DATA 14-04-2014 
 
A la Casa Consistorial de Llançà, essent les dinou hores del dia catorze d’abril 
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:   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,  Sra. Sílvia Barris i Roca i  Sr. 
Guillem Cusí i Batlle.  
Excusen la seva absència el Sr. Joan C. Mora i Torrent, Sr. Narcís Noguera i 
Negre, Sr. Josep Ortiz de Zárate i Perals i 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 seguidament s’entra a conèixer els assumptes 
inclosos en l’ordre del dia: 
 
 
1.- Lectura i aprovació, si escau, de les dues actes anteriors. 
 
L’Alcalde demana si cal llegir les actes de les dues sessions anteriors, de dates 
10-02-2014 i 25-02-2014, que han estat repartides amb anterioritat junt amb la 
convocatòria. 
 
Per unanimitat s’aprova l’acta del Ple ordinari de data 10 de febrer de 2014 i la 
del Ple extraordinari de data 25 de febrer de 2014, sense esmenes. 
 
 
2.-  Aprovació inicial de la modificació dels Estatuts del Consorci Terra de 
Pas. 
 
L’Alcalde llegeix el dictamen.  
 
Intervé el Sr. Guisset, del grup municipal PSC-PM,  dient que votaran a favor. 
 
El Sr. Cusí, del grup municipal ULL-AM,  indica el vot favorable. 
 
 



 
Per unanimitat s’aprova: 
 
L’Assemblea general del Consorci Terra de Pas, en sessió celebrada el passat 
dia  26 de febrer de 2014, va acordar modificar alguns articles dels Estatuts del 
Consorci Terra de Pas, que passa a denominar-se Consorci Cap de Creus - 
Alberes, i va aprovar el nou Text estatutari de conformitat amb el document que 
s’adjunta. 
Vist el que disposen els articles 313 del Decret 179/1995 de 13 de juny, i 
47.2.g) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i 
sense perjudici de la posterior modificació que caldrà fer per adaptar el 
contingut dels Estatuts a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, amb el vot 
favorable de la majoria absoluta del número legal de membres de la 
Corporació,  
 
El Ple Municipal acorda: 
 
Primer.- APROVAR INICIALMENT la modificació dels Estatuts del Consorci 
Terra de Pas, que passa a denominar-se Consorci Cap de Creus-Alberes, de 
conformitat amb el Text aprovat per l’Assemblea general en sessió celebrada el 
passat dia  26 de febrer de 2014, de conformitat amb el document que 
s’adjunta. 
Segon.- PUBLICAR el present acord en el Tauló d’Anuncis Municipal, i web 
municipal, i delegar en el propi Consorci, la publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província de Girona, i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, per un 
termini de trenta dies, als efectes d’examen i presentació d’al·legacions. 
Tercer.- ENTENDRE elevat a definitiu el present acord, si en el termini 
d’exposició al públic no es presenten suggerències, o reclamacions. 
 
 
 
3.- Aprovació del Pla d’Acció d’Energia Sostenible (PAES) del municipi de  
Llançà. 
 
L’Alcalde llegeix el dictamen.  
 
Fa ús de la paraula la Sra. Barris, del grup municipal PSC-PM,  dient que es 
volen reduir les emissions de CO2 però pensen que el cost per a les arques 
municipals és massa elevat, 723.000 €. Eel Pla d’Inversions, preveu substituir 
les bombetes simples per al·lògenes, res a dir, però haurà de veure’s el més 
prioritari. Respecte del pla d’inversió privada, enllumenat residencial, 
substitució d’electrodomèstics, calderes, tancaments més eficients, caldrà 
saber si aquets cost se subvencionarà i com s’executarà si estem en plena 
crisi. També diu que està previst reduir un 42’96% les emissions de CO2. 
Potser no cal reduir-lo tant, l’objectiu del PAES marca reduir el 20% 
d’emissions. S’ha de tenir en compte que el tècnic municipal també posa en 
dubte si després de la despesa s’obtindrà l’eficàcia prevista. Potser cal ser 



prudents i esperar al 2020, si s’assoleix l’objectiu marcat seguint les directrius i 
que les tecnologies evolucionen molt i potser d’aquí al 2020 no comporta una 
despesa tan elevada, amb eines més eficaces i menys costoses. Per tot això, 
manifesta que s’abstindran en la votació. 
 
El Sr. Cusí, del grup municipal ULL-AM,  pregunta a partir de quina data 
s’iniciarà el Pla i si només es desenvoluparà des dels serveis tècnics 
municipals o bé es comptarà amb el suport d’empreses privades o ens com el 
Consell Comarcal de l’Alt Empordà, que sap que donava suport  a aquestes 
iniciatives en ajuntaments més petit, potser valdria la pena comptar-hi. Pel que 
fa al vot, s’abstindran perquè pensen similar als socialistes, per l’elevat cost 
que té l’execució del Pla. 
 
L’alcalde replica que Llançà és un poble molt gran i extens. Està d’acord que hi 
ha coses més prioritàries, s’estudiarà i veure per on començar, i també se 
cercaran tot tipus de subvencions per desenvolupar, que no ens enganyem que 
no es farà en dos dies, dins el que marca el Pla europeu es disposa d’un temps 
prudencial per executar-lo.  
 
El Sr. Cusí torna a demanar la data d’inici. 
L’Alcalde respon que és imminent, i en funció dels recursos d’aquest 
pressupost, a veure què es pot fer. 
 
Amb sis vots a favor, del grup municipals de CiU, i tres abstencions, dels grups 
municipals PSC-PM i ULL-AM, s’aprova: 
 
El Ple de l’Ajuntament, en data 8 d’abril de 2013, va aprovar adherir-se al Pacte 
d’Alcaldes per a l’energia sostenible local, impulsat per la Comissió Europea 
com a mecanisme de lluita contra l’escalfament de la Terra. 
Amb aquest acord l’Ajuntament de Llançà  va fer seus els objectius de la Unió 
Europea per l’any 2020 i va adoptar el compromís de reduir les emissions de 
CO2 en el seu territori en més del 20 per cent per a 2020 mitjançant la creació 
de plans d’acció en favor de les fonts d’energies renovables. 
En compliment de l’anterior compromís l’Ajuntament de Llançà ha elaborat un 
Pla d’Acció d’Energia Sostenible (PAES) amb el suport de la Diputació de 
Girona, Coordinadora Territorial del Pacte a les Comarques Gironines, i el 
Consell d’Iniciatives Locals per al Medi ambient, seguint les directrius 
establertes per la Comissió de Transport i Energia de la Unió Europea respecte 
de les accions a seguir per aconseguir els objectius plantejats.  
 
Per això, aquest Ajuntament en Ple acorda: 
 
Primer.- APROVAR el Pla d’Acció d’Energia Sostenible (PAES) del municipi de  
Llançà, redactat per l’empresa Lavola 1981, S.A. 
Segon.- COMUNICAR el present acord al Comissari de Transports i Energia de 
la Unió Europea, a l'Oficina del Pacte de Brusel·les (COMO) i a la Diputació de 
Girona. 



 
 
4.- Donar compte de l’aprovació de la liquidació del pressupost de 
l’exercici 2013. 
 
La Regidora de l’Àrea, Sra. Núria Escarpanter, llegeix el text del dictamen. 
 
En data 19 de març de 2014, es va aprovar la liquidació del pressupost de 
l’exercici 2013, mitjançant Decret de l’Alcaldia, amb el contingut següent: 
 
“Finalitzat l’exercici 2013, 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 crèdit 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 i els pagaments ordenats i els realitzats.  
Respecte dels ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de manifest 
les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els 
drets reconeguts i anul.lats, així com la recaptació neta.  
El resultat pressupostari de l’exercici 2013 és el següent: 
 
AJUNTAMENT 

 

  
   Dret reconeguts nets 8.852.373,42 € 
- Obligacions reconegudes netes 8.690.015,34 € 
RESULTAT PRESSUPOSTARI  162.358,08 € 
  
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 162.358,08 € 
  

 
CASAL DEL PENSIONISTA  
  
   Dret reconeguts nets 55.166,13 € 
- Obligacions reconegudes netes 53.009,15 € 
RESULTAT PRESSUPOSTARI 2.156.98 € 
  
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 2.156.98 € 



  
 

MUSEU DE L’AQUAREL·LA  
  
   Dret reconeguts nets 66.590,60 € 
- Obligacions reconegudes netes 60.248,52 € 
RESULTAT PRESSUPOSTARI 6.342,08 € 
  
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 6.342,08 € 
  
PATRONAT D’ESPORTS  
  
   Dret reconeguts nets 153.161,23 € 
- Obligacions reconegudes netes 146.856,14 € 
RESULTAT PRESSUPOSTARI 6.305,09 € 
  
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 6.305,09 € 
 
La liquidació del pressupost de l’exercici 2.013 ha obtingut els següents 
resultats: 
  
AJUNTAMENT  
Existència a caixa a 31/12/2013  1.186.631,14 € 
Pendent de cobrament  2.419.062,34 € 
Pendent de pagament 1.250.724,32 € 
Saldos de dubtós cobrament -916.415,77 € 
Romanent de tresoreria                                    1.438.553,39 € 
  
CASAL PENSIONISTA  
Existència a caixa a 31/12/2013 11.428,32 € 
Pendent de cobrament  333,34 € 
Pendent de pagament 7.952,85 € 
Romanent de tresoreria                                    3.808,81 € 
  
MUSEU AQUAREL·LA  
Existència a caixa a 31/12/2013 9.248,12 € 
Pendent de cobrament  120,00 € 
Pendent de pagament 2.101,82 € 
Romanent de tresoreria                                    7.266,30 € 



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 2013, 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, aquesta Comissió Informativa proposa al 
Ple de l’Ajuntament de l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
Únic.- DONAR COMPTE del Decret de l’Alcaldia de 19 de març de 2014, pel 
qual s’aprova la liquidació del pressupost per a l’exercici 2013, la qual consta a 
l’expedient.  
 
La Sra. Escarpanter afegeix que estan satisfets perquè el resultat pressupostari 
és positiu, així mateix el romanent de tresoreria també ho és. S’estan pagant 
els proveïdors per sota del que marca la Llei que són 30 dies; a data 31-12-
2013 l’endeutament de l’ajuntament de Llançà estava al 43’47% i es preveu 
que a final del 2014 pot arribar al 35’94% i en conjunt no se supera la Regla de 
la despesa. 
 
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat. 
 
 
5.- Moció sobre la campanya “Per una Catalunya social ! “. 
 
L’Alcalde llegeix el dictamen atesa l’absència de la Regidora d’ICV, Sra. Pujol, 
que és el grup municipal de ha presentat la Moció. 

  
PATRONAT D’ESPORTS  
Existència a caixa a 31/12/2013 24.543,98 € 
Pendent de cobrament  0,00 € 
Pendent de pagament 15.902,76 € 
Romanent de tresoreria                                    8.641,22 € 



 
El Sr. Guisset, del grup municipal socialista, manifesta que voten a favor com 
tot el que sigui desenvolupmanet de polítiques socials i més en aquesta 
situació de crisi econòmica. 
 
El Sr. Cusí, del grup municipal ULL-AM, diu que estan totalment d’acord amb el 
dictamen i voten a favor. 
 
L’Alcalde manifesta que el seu grup municipal de CiU també votarà a favor. 
 
Per unanimitat s’aprova: 
 
Les organitzacions socials de Catalunya, en la seva àmplia majoria, han 
engegat una campanya per a la construcció d’una Catalunya que reconegui els 
drets socials de tots els ciutadans i ciutadanes del nostre país.  
Les polítiques de retallades imposades, fins ara, des del Govern de Catalunya i 
des del Govern central no fan sinó agreujar la situació i responen a la clara 
voluntat política de desmantellar el nostre estat del benestar. Ni han generat 
ocupació ni han revitalitzat la nostra economia: al contrari, han generat més 
pobresa i desigualtat.  
La creació d’ocupació i la lluita contra l’atur i la precarietat han de ser una 
prioritat. Per això demanem la retirada de la reforma laboral, la recuperació dels 
drets laborals i socials, i el suport a les persones que es troben a l’atur i a les 
que no poden accedir a una feina.  
Considerem que una Catalunya amb drets també ha d’apostar clara i 
fermament per la defensa de la Negociació col·lectiva, per donar suport a les 
empreses i sectors en crisi i pel desenvolupament del Marc català de relacions 
laborals.  
Volem que l’administració local continuï sent una administració propera a la 
ciutadania, que es garanteixi la cooperació entre administracions i que es 
disposi dels recursos suficients per donar resposta a les necessitats de veïns i  
veïnes. En aquest sentit cal garantir que els Serveis Socials es puguin dotar 
amb recursos suficients per afrontar les dramàtiques conseqüències de la crisi 
entre la ciutadania de les nostres ciutats i viles, i que els ajuntaments tinguem 
capacitat per intervenir davant les situacions extremes de pobresa energètica o 
garantint l’accés, sense exclusions, a qualsevol servei bàsic i al transport 
públic.  
Per tot això, i perquè defensem una administració pública compromesa amb la 
democràcia, transparent i participativa, ens oposem totalment a l’aplicació de 
reformes de l’Administració que, com la LRSAL, provocaran un allunyament 
entre la governança i la ciutadania i són contràries a aquests objectius. 
Les mesures per sortir de la crisi s’han de construir escoltant la veu de la 
ciutadania i no sota els dictats dels interessos econòmics d’uns quants. La 
construcció d’un país  democràtic i amb drets requereix del reforçament de 
l’estat del benestar i de la garantia de l’accés universal a uns serveis públics de 
qualitat, i amb equitat. 
 



Per tot el que s’ha exposat, el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
DONAR SUPORT A LA CAMPANYA “PER UNA CATALUNYA SOCIAL” I 
ANIMEM A PARTICIPAR ALS CIUTADANS I CIUTADANES A LA 
MANIFESTACIÓ DEL DIA 6 D’ABRIL   
 
 
6.- Moció per rebutjar les intelocutòries del TSJC contra la immersió 
lingüística a les escoles. 
 
L’Alcalde llegeix el dictamen atesa l’absència de la Regidora d’ICV, Sra. Pujol, 
que és el grup municipal de ha presentat la Moció. 
 
Intervé el Sr. Guisset, del grup municipal PSC-PM, dient que voten a favor atès 
que estan d’acord amb la discriminació positiva a favor de la llengua catalana, 
estan convençuts que el procediment d’immersió lingüística és  en els nostres 
alumnes 
 
El Sr. Cusí, del grup municipal ULL-AM, indica que voten a favor. 
 
L’Alcalde manifesta el vot favorable del seu grup municipal de CiU. 
 
Per unanimitat s’aprova: 
 
Atès que davant la nova ofensiva del Tribunal Suprem contra la immersió  
lingüística a les nostres escoles, expressem altra vegada el nostre suport i  
compromís amb l’actual sistema d’immersió lingüística dels centres educatius  
catalans, un model d’èxit educatiu i garant de la cohesió social al nostre país, i  
el compromís de l’Ajuntament de Llançà vers    el manteniment, millora i  
extensió del sistema d’immersió lingüística, d’acord amb els preceptes de la 
Llei  d’Educació de Catalunya.  
Atesa la necessitat de defensar la unitat de la llengua catalana a tots els 
territoris que la tenen com a llengua pròpia.  
Atès que aquest consistri reiteradament ha mostrat el rebuig a qualsevol 
mesura que posi traves a la ciutadania  dels diferents territoris dels països de 
parla catalana a poder viure en la seva  llengua pròpia amb normalitat.  
Atès que el Català és la llengua pròpia i oficial de Catalunya, i per  tant, també 
ho són les diferents varietats dialectals del Català conegudes com a  valencià, 
mallorquí i altres parlars balears i el Català parlat a la Franja, malgrat  
recentment li hagin canviat el nom pel de «llengua aragonesa pròpia de l'àrea  
oriental».  
Atès que l’escola és un espai de convivència i té una funció socialitzadora 
indeclinable, perquè la compleixi adequadament, s’han d’evitar distincions entre 
els nens per la llengua d’ensenyament, la proposta del Govern de l’Estat de 
pagar centres privats per als pares que vulguin l’educació en castellà.  
Atès que el model lingüístic que fins ara hi havia implantat a les escoles 
catalanes, on la immersió lingüística havia estat un instrument de cohesió 



social, on es té com a objectiu principal aconseguir que ningú pugui ser 
discriminat socialment per raó de llengua, ja que garanteix el coneixement del 
català i de l’espanyol independentment de la llengua inicial, evitant així la 
segregació dels alumnes. 
 
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament acorda:  
 
Primer. Rebutjar el contingut de les cinc interlocutòries emeses el passat 31 de 
gener per la secció cinquena de la sala contenciosa administrativa del Tribunal  
Superior de Justícia de Catalunya que obliga al Departament d'Ensenyament i 
a les direccions de cinc centres educatius, a  fixar un 25% de l'horari lectiu en 
castellà.  
Segon. Donar suport i fer una crida a la participació a la cercavila multitudinària 
per l’escola catalana a Barcelona el proper 14 de juny, convocada per 
Somescola.cat, per ratificar la unitat cívica al voltant de l’escola catalana i 
mostrar el rebuig social a la judicialització i politització dels usos lingüístics a les 
aules, tant a la LOMCE com a la recent sentència del TSJC. 
 
 
7.-  Moció per rebutjar la proposta del Pla de conca de l’Ebre del govern 
de l’Estat. 
 
L’Alcalde llegeix el dictamen atesa l’absència de la Regidora d’ICV, Sra. Pujol, 
que és el grup municipal que ha presentat la Moció. 
 
Fa ús de la paraula el Sr. Guisset, del grup municipal PSC-PM, indicant el vot 
favorable. 
 
El Sr. Cusí, del grup municipal ULL-AM, diu que voten a favor. 
 
L’Alcalde manifesta que seu grup municipal de CiU també vota a favor. 
 
Per unanimitat s’aprova: 
 
Atès que el passat 28 de febrer de 2014 el Govern espanyol ha aprovat el nou 
Pla de Conca de l’Ebre, el qual atempta contra el futur del riu Ebre, del Delta i 
de les Terres de l’Ebre amb la possibilitat de transvasar aigua i sense preveure 
un mínim cabal ecològic per al riu.  
Atès que  recentment, el Govern central va publicar la Llei d’Avaluació 
ambiental (Llei 21/2013). Aquesta llei, en les disposicions  final quarta i 
cinquena, legalitza la cessió de drets d’aigua i l’ús de infraestructures de 
interconnexió  entre usuaris privatius, sense necessitat de passar per un Pla 
Hidrològic Nacional. Aquesta cessió de drets d’aigua e infraestructures implica 
la legalització dels bancs d’aigües entre conques o lo que és lo mateix, legalitza 
tot tipus de transvasament, entre ells el de l’Ebre.  
Atès que aquesta actuació del Govern Central amb la proposta del PHCE 
significa una  invasió competencial; per la qual s’ha presentat un recurs 



contenciós administratiu davant del Tribunal Suprem per la vulneració de la 
disposició addicional desena de la Llei de l’Estat 11/2005, del 22 de juny, i es 
modifica la Llei 10/2001, del 5 de juliol, del Pla hidrològic nacional i davant de la 
Unió Europea pels incompliments de la Directiva marc de l’aigua i altres 
directives ambientals, a fi que el PHCE s’ajusti als requeriments de la legislació 
comunitària i, especialment, que estableixi un règim de cabals ecològics que 
garanteixi la conservació del Segre, de l’Ebre i del delta de l’Ebre en un bon 
estat ecològic, d’acord amb els criteris tècnics establerts en la proposta de 
cabals aprovada per la Comissió de Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre i el 
Parlament de Catalunya. Atesa la necessitat de continuar desenvolupant 
estudis tècnics i científics des dels diversos organismes de l’Administració 
catalana (ACA, IRTA i universitats) per reforçar els arguments de defensa del 
règim de cabals ambientals proposats per Catalunya i per justificar l’oposició al 
PHCE proposat per l’Estat 
Atesa la  necessitat de subscriure l’instrument de col·laboració amb 
l’Administració general de l’Estat perquè es puguin executar i coordinar les 
actuacions pendents -–que ambdues administracions han de dur a terme en 
l’àmbit de les competències respectives– del Pla integral de protecció del delta 
de l’Ebre (PIPDE), i especialment les que evitin la regressió i subsidència del 
delta de l’Ebre i garanteixin el bon estat ambiental de les aigües, de la xarxa 
d’indicadors i dels filtres verds, entre altres. 
 
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament acorda:  
 
Primer. Mostrar el rebuig total al Pla de Conca de l’Ebre aprovat pel Govern 
central el passat 28 de febrer de 2014. 
Segon. Manifestar la voluntat, a partir del consens, diàleg i pluralitat,  de crear 
un front català de rebuig al nou Pla de Conca de l’Ebre per part de totes les 
institucions de Catalunya. 
Tercer. Rebutjar els bancs d’aigües entre els usuaris de la Conca de l’Ebre 
amb la resta de demarcacions hidrogràfiques de l’estat espanyol ja que 
impliquen el transvasament de l’Ebre 
Quart. Rebutjar l’ús del canal Xerta-Sénia com infraestructura de transport en 
un possible banc d’aigua entre la Conca de l’Ebre i la del Xúquer i/o Segura.  
Cinquè. Instar el Parlament de Catalunya a pronunciar-se en relació a 
disposicions  final quarta i cinquena de la Llei d’Avaluació ambiental (Llei 
21/2013). 
Sisè. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya, com a impulsor i 
executor del canal Xerta-Sénia a que prengui les mesures legals oportunes 
perquè aquest canal no sigui utilitzat com infraestructura de transport fora de la 
Conca de l’Ebre.  
Setè. Traslladar  aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, i al 
govern de l’Estat espanyol així com a la Plataforma en Defensa de l’Ebre. 
 
 



8.- Moció per impulsar la reactivació dels locals comercials buits, 
mitjançant la masoveria comercial i industrial i altres programes de 
suport. 
 
El Sr. Cusí, del grup municipal ULL-AM, llegeix la Moció. 
 
Intervé el Sr. Guisset, del grup municipal socialista, manifestant que 
s’abstindran, tot i que valoren i respecten la iniciativa per part del grup ULL-AM,  
però el concepte de masoveria és de caire agrícola i rural. No saben quina 
funcionalitat tindrà en l’ambit jurídic i industrial. El seu grup és escèptic, en la 
nostra societat qualsevol arrendament comporta pagar una renda, i el text del 
dictamen tindrà dificíl sortida en el mercat. L’arrendador buscarà uns mercats 
secundaris on fer el canvi a moneda, en aquest sentit insisteix que valoren la 
iniciativa però creuen que no serà la punta de llança per tirar endavant la 
masoveria, si el Ple ho aprova, el seu grup no s’oposarà. 
 
L’Alcalde manifesta que seu grup municipal de CiU  votarà a favor, per intentar 
que surti bé, Hi ha feina a a fer, la seva intenció és que participi tothom que 
pugui però hi ha d’haver mínims de garanties que això funcionarà,  no es 
podran muntar reunions seguides a les quals no hi assisteixi ningú, només els 
polítics. 
 
Amb set vots a favor, dels grups municipals de CiU i ULL-AM, i dues 
abstencions, del grup municipal PSC-PM , s’aprova: 
 
Atès que en aquests moments de crisi econòmica cal col·laborar encara més 
en incentivar la creació de petites empreses i ajudar a generar llocs de treball, 
dins de les capacitats d’actuació municipal. 
Atès que un dels efectes de la crisi ha estat l’increment de locals comercials 
buits i que els preus de lloguer d’aquests locals, tot i els descens dels darrers 
anys, continua essent un possible obstacle per promoure la ubicació de noves 
activitats comercials, la creació de nous projectes d’emprenedoria, 
l’autocupació o per el manteniment de l’activitat encara existent. 
Atès que la masoveria urbana es basa en una cessió (pública o privada) d’un 
bé immoble on l’adjudicatari pot no trametre la totalitat de l’aportació dinerària 
concreta com a lloguer però si es realitza un equilibri econòmic a canvi de 
realitzar aportacions en espècie a través de l’adequació de l’espai 
Atès que poden existir, igual que en l’habitatge, locals comercials i industrials, 
de propietat privada, que poden veure en el concepte de “masoveria” una millor 
sortida i posada al mercat. 
Atès que considerem que és molt important generar una col·laboració público-
privada en la generació i suport d’empreses. 
 
Per tot això, el Ple municipal acorda  
 
Primer.- Crear un grup de treball, amb inclusió d’agents públics, socials i 
econòmics locals, que en el termini de tres mesos estudiï la viabilitat de crear 



un programa integral per a impulsar la reactivació dels locals comercials buits 
mitjançant la masoveria industrial i altres programes. 
Segon.- Aprovar, al Ple municipal, en un termini no superior a 9 mesos, un 
projecte que permeti dotar de contingut jurídic, econòmic i formal el projecte de 
masoveria comercial i industrial. 
Tercer.-  Explorar , en el si del grup de treball que s’ha de crear, la possibilitat 
de fixar altres propostes de dinamització comercial i de suport a l’emprenedoria 
(p.ex. règim de bonificacions fiscals a la taxa de llicències d’obertures de locals, 
borsa de locals buits, etc...) 
Quart.- Comunicar els presents acords als agents socials i econòmics amb 
presència a la nostra vila. 
 
 
9. Moció per a la modificació de l’Ordenança municipal de protecció de 
l’arbrat. 
 
El Sr. Cusí, del grup municipal ULL-AM, llegeix el dictamen. 
 
Fa ús de la paraula el Sr. Guisset, del grup municipal PSC-PM, dient que 
novament s’abstindran entenen que no tenen elements suficients per 
manifestar-se, però en el tràmit pertinent hauran de saber quina és la proposta 
per part d’ULL com fer més operativa o senzilla aquesta normativa, i a la vista 
del dictamen de la Comissió que demana es pronunciaran, de moment 
s’abstenen. 
 
L’Alcalde manifesta que el seu grup de CiU votarà a favor però vol fer memòria 
recordant que l’Ordenança es va aprovar quan el grup d’Esquerra estava en 
coalició amb el govern. Va ser creada pel Sr. Manel Tolsanas amb una bona 
Ordenança, altra cosa és la dificultat d’aplicació. L’equip de CiU no va fer ni una 
sola esmena en el redactat, aprovada per unanimitat en sessió del Ple, i està 
d’acord que si s’ha de modificar per procurar ser més àgils, voten a favor. 
 
El Sr. Cusí replica al Sr. Guisset, que la creació de la Comissió suposa que es 
farà en un futur i aleshores, tot i que fos el Sr. Tolsanas el Regidor d’Esquerra 
qui va fer l’Ordenança, vist el que ocorre i el que comporta l’Ordenança avui 
dia, els problemes que presenta aplicar-la, que és el que diu la seva Moció, 
creuen que, faci qui la faci, la redacti qui la redacti, toca modificar-la per 
simplificar-la en la seva aplicació. 
 
Amb set vots a favor, dels grups municipals de CiU i ULL-AM, i dues 
abstencions, del grup municipal PSC-PM , s’aprova: 
 
L’Ajuntament de Llançà, en sessió ordinària de 3 de febrer de 2010, va aprovar 
inicialment l’Ordenança de Protecció de l’arbrat del municipi de Llançà. 
Transcorregut el període d’exposició pública i no havent-se presentar cap 
reclamació o suggeriment, segons certificat de Secretari emès en data 26 de 
març de 2010, es va considerà aprovada definitivament. 



 
Atès que aquesta ordenança és molt complexa i de difícil aplicació tant per la 
pròpia administració com per la ciutadania, ja siguin empreses o particulars.  
Atès que l’aplicació de l’ordenança actual comporta conflictes de particulars i 
empreses amb l’administració. 
Atès que no existeix cap base reguladora o cap barem sobre la pròpia 
ordenança que reguli sancions, reposicions, o altres aspectes que s’acaben 
decidint a criteri tècnic.  
Atès que l’ordenança no s’adequa a la població de Llançà i que està pensada 
per un territori no tant característic com el nostre pel que fa a la flora, tant en 
terreny públic com privat. 
 
Per tots els motius exposats i molts altres, el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer.- Modificar l’ordenança municipal de protecció de l’arbrat per fer-la més 
senzilla i operativa i adequar-la a la població de Llançà. 
Segon.- Crear una comissió de treball per a la modificació de l’ordenança 
actual, formada per els tècnics municipals i els portaveus dels grups 
municipals. Així com aquelles persones que es cregui oportunes.  
 
 
10.- Assumptes urgents. 
 
No se’n presenten. 
 
11.- Precs i preguntes. 
 
El Sr. Guisset, del grup municipal socialista, demana la paraula i explica que el 
diumenge de Rams, va ocórrer un incident al c/ Pilota amb la Plaça Major hi 
havia defecacions d’animal, un dia de festivitat, amb la Plaça plena de gent i 
molta mainada per allà, era molt insalubre i intolerable aquest tipus d’actuació 
incívica. Ho ha comentat al Regidor Sr. González i aquest li ha dit que FCC 
Medi Ambient havia netejat al matí i no es poden controlar totes les accions 
incíviques de la gent. El seu grup demana a l’equip de govern que valori el 
sistema d’acció, com altres ciutats han dut a terme, sense cap cost per al 
contribuent. Es tracta d’una investigació quasi policial per eradicar aquestes 
conductes incíviques i controlar el compliment de l’Ordenança. Altres 
ajuntaments com Hernani, Getafe i Nàpols, amb el cens dels gossos fan 
analítica d’ADN.  
El Sr. Guisset creu que en la pràctica el cost s’ha abaratit, i podria ser gratuït. 
Aquesta prova fa que no es dubti de l’autenticitat de la seqüència d’ADN. El 
cost s’hauria de valorar, entre 60-80 € que es podria cobrar a la persona 
infractora. Creu que és un proposta del seu grup a l’equip de govern i que ho 
valori la Regidoria pertinent, ells ja han parlat amb l’empresa FCC Medi 
Ambient, i els llocs més problemàtics són Plaça Major, zones verdes i Passeig 
Marítim, demana que es valori la proposta amb urgència. 
 



L’Alcalde manifesta que està d’acord i que l’equip de govern es posarà a 
treballar i a veure si la proposta és factible. 
 
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. 
 
 
 


