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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE LLANÇÀ DE 
DATA 30-11-2015 
 
A la Casa Consistorial de Llançà, essent les vint hores del dia trenta de novembre  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. Guillem Cusí i Batlle, assisteixen els  regidors i les 
regidores que a continuació s´indiquen:  
 
Sr. Simon Calsina i Comorera, Sra. Anna Giralt i García, Sr. Francesc Guisset i 
Lagresa, Sra. Sílvia Barris i Roca, Sr. Claudio Grande i Hernández, Sr. Pere Vila i 
Fulcarà, Sr. Joan C. Mora i Torrent,  Sr. Juan José Serrán i Báez, Sra. Sònia Sarola i 
Vilà i Sra. Sònia López i Mallol. 
 
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 les actes anteriors, de dates 28 de setembre 
i 23 de novembre de 2015. 
 
L‟Alcalde demana si es poden aprovar les actes de les sessions anteriors, de dates 28 
de setembre i 23 de novembre de 2015, que han estat repartida amb anterioritat junt 
amb la convocatòria. 
 
Per unanimitat s‟aproven les actes del Ple ordinari de data 28 de setembre i la del Ple 
extraordinari del passat dia 23 de novembre de 2015, sense esmenes. 
 
 
2.- Donar compte de la gestió dels òrgans de govern municipal. 
 
L‟Alcalde explica que a banda dels Decrets resolts, dels quals es tramet un resum als 
Regidors i les Regidores, s‟ha tramitat una nova autorització perquè personal militar 
realitzi exercicis de marxa i amb vehicles dins el terme municipal, així com s‟han 
formalitzat contractes de dos Agents de Policia Local per cobrir baixes de la plantilla. 
 
 
3.- Atorgament Llances de Llançà 2016 
 
L‟Alcalde llegeix el text del dictamen. 
Per unanimitat s‟aprova: 



 
L‟article 19 del Reglament Municipal de “Les Llances de Llançà” disposa que el Ple de 
l‟Ajuntament aprovarà o refusarà amb caràcter definitiu la proposta presentada per la 
Comissió de Les Llances. 
Vista la proposta formulada per la Comissió de Les Llances en la reunió celebrada el 
passat dia  12 de novembre de 2015. 
 
El Ple de l‟Ajuntament acorda: 
 
Primer.- DECLARAR deserta la concessió de les Llances 2016, en les categories de 
Plata i Coure, per no haver-se formulat cap proposta, ni tramitat cap expedient, 
conforme al que disposa l‟article 17 del Reglament Municipal de “Les Llances de 
Llançà”. 
Segon.- CONCEDIR la LLANÇA D‟OR, per la seva col·laboració activa i 
desinteressada amb el municipi de Llançà, personalment i juntament amb les seves 
germanes Teresa i Pepita, i actualment a  través de la Fundació Germanes Saula 
Palomer,  a la Sra. Lolín Saula i Palomer. 
 
Intervé el Sr. Pere Vila preguntant si la votació no ha de ser secreta, tal i com s‟ha fet 
durant vint-i-cinc anys. 
Contesta el Secretari que la votació en la reunió de la Comissió de les Llances sí que 
és secreta, tal com està previst al Reglament, però en el Ple també es votava 
secretament a proposta de l‟Alcalde. 
 
 
4.- Nomenament Membre Lliure Designació del Museu de l’Aquarel·la – J. 
Martínez Lozano 
 
L‟Alcalde llegeix el text del dictamen. 
 
Fa ús de la paraula el Sr. Pere Vila, del grup municipal de CiU, manifestant que estan 
d‟acord, que la Sra. Candace Coughlin s‟incorpori a la Junta de Museu, atès que ha 
demostrat al llarg dels anys i amb el seu curriculum  la solvència en aquest àmbit. 
 
Per unanimitat s‟aprova: 
 
Per tal de dinamitzar l‟acció cultural del Museu de l‟Aquarel·la – J. Martínez Lozano la 
Junta General de Govern en reunió celebrada el dia 19 de novembre de 2015, ha 
acordat nomenar la Sra. Candace Coughlin membre de lliure designació de la Junta 
General de Govern del Museu de l‟Aquarel·la – J. Martínez Lozano, i proposar la seva 
ratificació al Ple d‟aquest Ajuntament. 
La Sra. Candace Coughlin reuneix les condicions necessàries per incorporar-se al 
Museu de l‟Aquarel·la – J. Martínez Lozano i aportar els seus coneixements adquirits 
al llarg de la seva trajectòria en el món cultural. 
De conformitat amb l‟article 10 dels Estatuts del Museu el nomenament de membres 
de lliure designació de la Junta General de Govern del Museu haurà de ser ratificat 
pel Ple municipal per adquirir plena eficàcia. 



 
Per això, el Ple de l‟Ajuntament ACORDA: 

 
Primer.- RATIFICAR el nomenament de la Sra. Candace Coughlin com a membre de 
lliure designació de la Junta General de Govern del Museu de l‟Aquarel·la – J. 
Martínez Lozano, acordat per aquesta entitat en reunió celebrada el dia 19 de 
novembre de 2015. 
Segon.- NOTIFICAR aquest acord a la Junta General de Govern del Museu de 
l‟Aquarel·la – J. Martínez Lozano per al seu coneixement i efectes oportuns. 
 
 
5.- Donar compte de l’informe d’avaluació trimestral pressupostària 
 
El Regidor de l‟Àrea, Sr. Francesc Guisset, llegeix el text del dictamen. 
 
La Llei Orgànica 2/2014, de 27 d‟abril, d‟Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera, estableix l‟obligació de subministrar informació referent al compliment de 
les obligacions contemplades en la Ordre HAP/2105/2012 de primer d‟octubre, 
modificada per la Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre. 
En l‟article 16 de la Ordre HAP/2105/2012 d‟1 d‟octubre, modificada per la Ordre 
HAP/2082/2014, de 7 de novembre, per la qual es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d‟informació previstes a la LOESPF, disposa que els municipis de 
població no superior a 5.000 habitants hauran de trametre les actualitzacions del seu 
Pla de tresoreria i detall de les operacions de deute viu, segons disposa el mateix 
article. 
En data 22 d‟octubre de 2015, el departament d‟Intervenció emet l‟informe 
corresponent. En el mateix expedient consten les dades trameses. 
En data 21 d‟octubre de 2015, s‟ha realitzat la tramesa de la informació corresponent 
a les dades de tresoreria i deute viu corresponent al tercer trimestre de 2015, a través 
de la oficina virtual per la coordinació amb les Entitats Locals del MINHAP, tant de 
l‟Ajuntament, com dels organismes autònoms que l‟integren, Casal del Pensionista, 
Museu de l‟Aquarel.la i Patronat d‟Esports, corresponent al tercer trimestre de 2015. 
 
Per tot això, aquesta Regidoria adopta el següent ACORD 
 
Únic.- DONAR COMPTE al Ple del compliment de les obligacions de subministrar 
informació segons disposa la Ordre HAP/2105/2012 de primer d‟octubre, modificada 
per la Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, per la qual es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d‟informació previstes en la LOESPF, en relació al Pla 
de tresoreria i detall de les operacions del deute viu. 
 
La Corporació municipal queda assabentada. 
 
6.- Aprovació de l’expedient de modificació per canvi de finalitat del Pla 
d’Inversions de la Corporació 
 
El Regidor de l‟Àrea, Sr. Francesc Guisset, llegeix el text del dictamen. 



 
El Sr. Vila diu que al llarg de molt anys, quan es presentava per part de l‟equip de CiU 
un expedient de modificació de crèdit, que perquè la gent ho sàpiga és un mecanisme 
que té l‟Ajuntament per canviar una inversió que no s‟ha fet per causes diverses i se 
proposa una altra a criteri de l‟equip de govern, ha repassat moltes de les seves 
modificacions de crèdit i pràcticament a totes se‟ls votava en contra amb crítica àcida 
sobre improvisació, poca solvència, etc. Malgrat això, ells estan d‟acord i votaran a 
favor perquè des del primer dia ha entès que es fa una planificació i passen coses, 
convé no fer unes coses i altres sí, com que és un mecanisme que els ajuntaments 
solen tenir i molts n‟arriben a fer 12-13-15 o 20 l‟any, doncs en ells tindran un aliat 
perquè és la seva política però ell entén que és un tema que no hauria de tenir la 
crítica àcida que ell va rebre per part de l‟oposició. 
 
Per unanimitat s‟aprova: 
 
En relació a les activitats que promou aquesta Entitat Local en l‟àmbit de les seves 
competències, i pel què fa al Pla d‟Inversions aprovat per a l‟exercici 2015 juntament 
amb el Pressupost General de 2015, s‟ha detectat la necessitat de realitzar un canvi 
de finalitat d‟una inversió pressupostada. 
En data 9 de desembre de 2014, mitjançant sessió plenària, es va aprovar el 
pressupost general per a l‟exercici 2015 i consta publicat per capítols al BOP de data 
13 de febrer de 2015. 
En aquest pressupost consta aprovat l‟annex d‟Inversions per a l‟exercici 2015, entre 
altres, es reflexa la següent: 
 
2015/619.01.1532 Inversió de reposició en Infraestructura i béns d‟ús general: 

        Consolidació camí de Ronda Carboneres per import de 30.000€ 

 
S‟ha de tenir en compte que aquesta inversió s‟ha realitzat per l‟Administració General 
de l‟Estat, i aquest fet, comporta que aquesta inversió s‟hagi de canviar de finalitat per 
al pressupost de l‟exercici 2015, resultant necessària per al municipi una nova  
inversió que és la següent: 
 
2015/619.01.1532 Inversió de reposició en Infraestructura i béns d‟ús general: 

         Execució de les voreres de l‟entorn de la 
                              zona d‟equipaments de les Esplanes per import de 30.000€ 

 
Consta informe d‟Intervenció en l‟expedient en relació a la legalitat i al procediment.  
 
Per tot això, el Ple de l‟Ajuntament ACORDA: 
 
Primer.- APROVAR  l‟expedient de modificació per canvi de finalitat del Pla 
d‟Inversions de la Corporació i el corresponent canvi d‟afectació dels ingressos 
corresponents:  
 
ALTA 
 
Aplicació Press. Denominació Finançament Import 



2015/619.01.1532 

 
Execució de les voreres de l‟entorn de 
la zona d‟equipaments de les 
Esplanes 

Préstec Inversions 2015 30.000.-€ 

 
BAIXA 
 
Aplicació Press. Denominació Finançament Import 

2015/619.01.1532 

 
Consolidació camí de Ronda 
Carboneres 

Préstec Inversions 2015 30.000.-€ 

 
Segon.- SOTMETRE la modificació per canvi de finalitat del Pla d‟Inversions de la 
corporació i el corresponent canvi d‟afectació dels ingressos a informació pública per 
termini de 15 dies hàbils, mitjançant anunci al BOP i al tauler d‟anuncis de la Casa 
Consistorial, als efectes d‟examen i reclamacions. 
 
De no produir-se reclamacions  dins el termini d‟exposició pública, s‟entendrà 
definitivament aprovat en els mateixos termes i quantitats. 
 
 
7.- Aprovació inicial del Pressupost municipal per a l’exercici 2016. 
 
El Regidor de l‟Àrea, Sr. Francesc Guisset, llegeix el text del dictamen. 
 
Fa ús de la paraula el Sr. Pere Vila, del grup municipal de CiU, per manifestar que 
estem davant del primer pressupost que gestionen vostès. És evident que els 5 
mesos que porten en el govern han hagut de conviure amb el pressupost que ja hi 
havia, i això sempre és una dificultat, han hagut de fer el que ja hi havia previst, en 
són plenament conscients.  
La primera introducció sobre el tema del pressupost és que està calcat al que feia el 
grup de CiU. Es varen presentar en campanya els grups amb eslògans com “Llançà 
per fer”, “Ja n’hi ha prou d’aquest color”, “Junts fem Llançà” i quan tenen l‟ocasió que 
els eslògans es posin a la pràctica, vostès copien un pressupost, que el Sr. Guisset 
llegint el dictamen acaba de reconèixer que es basa en drets reconeguts i altres 
explicacions tècniques que comporta el pressupost. De les poques ampliacions que hi 
ha a les partides, moltes són sobre el capítol 1, de personal, al qual s‟hi referirà, i no 
precisament perquè hi hagi increments ponderats, més enllà dels drets reconeguts per 
la paga doble que vindrà.  
Una cosa que han de tenir present és que en el Capítol d‟inversions que vostès 
amplien i que ell reiterades vegades han estat criticats, tant si les feien com si no les 
feien, l‟actual govern ha pres la decisió de fer-les i aniran a crèdit, encara més 
endeutament i per tant, l‟informe final diu el que diu, que també s‟hi referirà després. 
Vol iniciar amb una dada que realment l‟ha sorprès i que ell com a Alcalde no hagués 
permès, tant a la Memòria explicativa de l‟actual Alcalde com en la Memòria 
descriptiva d‟Intervenció, no consta l‟augment de sous dels regidors de l‟equip de 
govern. El més important com és la puja del sou de l‟equip de govern, no consta 
enlloc, això creu que és greu. Al Sr. Alcalde li pot preguntar avui i ja li respondrà, però 
a la Sra. Interventora també li preguntaran per escrit com és que en cap lloc del seu 
informe hi consta aquest augment.  



Tot això acaba repercutint en que no es compleix la regla de la despesa i també és 
molt greu. El seu grup durant els 8 anys de crisi mai varen incomplir la regla de la 
despesa i es va haver de sentir en cada Ple que aquell ajuntament estava intervingut, 
cosa que era falsa. Ara vostès, en el seu primer exercici ja incompleixen la regla de la 
despesa, vol dir que gastaran més del que els permet la Llei i vostè Sr. Guisset que és 
advocat sap que saltar-se les Lleis és una il.legalitat; per contrapartida el govern de 
l‟Estat diu que ha de fer-se un Pla d‟ajustament, vol dir que estarem tutelats, estarem 
el que a ell se li va dir sempre i mai es va poder provar, estaran intervinguts i això ho 
ha fet l‟equip de govern en sis mesos, quan el seu grup va passar la pitjor època de 
totes, gestionant un ajuntament amb una davallada d‟ingressos notable i aquesta 
davallada es traduïa cada any en un patiment de moltes llars i el seu grup havia de 
prendre decisions impopular per quadrar els números. Ara vostès sense tenir aquesta 
necessitat perquè CiU va deixar l‟ajuntament sanejat, incompleixen la regla de la 
despesa per fer inversions. 
 
No els critica però vol deixar constància. Evidentment ell no ha fet el pressupost i no 
sap que li hagués dit l‟oposició, segurament haguessin estat més contundents que ell 
en aquesta exposició. De fet, una altra de les sorpreses referent a les inversions 
urbanístiques, atès que com deien “és interessant que tinguin un suport popular 
significatiu, per així fer sentir més partícip el ciutadà del seu propi entorn“, vostès 
demanaven que en les inversions hi hagués un procés participatiu. Evidentment 
vostès 6 mesos després de governar ho presenten i com moltes de les decisions 
preses aquests mesos, una tramuntanada s‟ha endut tot el que vostès varen proposar 
en aquell moment, s‟han oblidat del procés participatiu del poble ja que ara el 
pressupost el fan vostès i ara, no fos que la gent votant triés algun projecte que vostès 
no volen, per tant ho hauran d‟explicar com és que no hi ha el procés participatiu que 
tant varen demanar-li que  ell implantés.  
En el Capítol d‟Inversions insisteix que dels 515.000 € que Déu n‟hi do, la partida 
grossa quan s‟hi posen s‟hi posen bé, 320.000 € van a crèdit i passaran d‟un estalvi 
net del 32% al final d‟any, i vostè ho ha reconegut Sr. Guisset, a un endeutament del 
41%. Després de tenir sanejats els comptes municipals ara vostès començaran una 
despesa evidentment amb inversions que sempre van molt bé, però li agradaria saber 
si començaran aquest Capítol de cada any anant-se endeutant més sabent que ara el 
marge ja no és el 120% és el 75%. Si fan una mica de números ràpids, si durant els 
propers 3 anys i mig anem augmentant les inversions arribarem al topall, cosa que  
també se‟ls va criticar amb molta contundència per part de l‟oposició, com era que 
tenien el nivell d‟endeutament que tenien, quan el 2007 Llançà estava al 115 % 
d‟endeutament i el varen deixar al 31 %. I vostès en sis mesos, ja el multipliquen per 
25, és al dir al 41 %.  
En el Capítol de personal agrairia al Sr. Guisset que detingudament digués aquestes 
places quines són: en l‟apartat A2 hi ha una de nova creació escala administració 
especial classe tècnic mitjà, què hi ha pensat en aquesta plaça; en l‟apartat C1 hi ha 
una amortització, entén que potser és una jubilació per tant els agradaria que els 
aclarís;  dins les places laborals que normalment el pressupost n‟hi havia 5 ara 6, 
també volen saber aquesta plaça de nova creació què és, tenint en compte que el 
govern espanyol, a menys que hi hagi una normativa especial a la qual es puguin 
acollir o a menys que hi hagi alguna derivada que ell desconeix, no deixa crear places 



de nova creació llevat de casos excepcionals. Com que suposa que aquesta ho és li 
agradaria saber perquè s‟inclou en el pressupost. 
 
Continua dient que en el Capítol d‟ingressos, recorda que fa uns mesos li deien “és 
increïblement negatiu que no posin cap partida destinada al foment de l‟ocupació, a la 
revitalització del comerç, a tot tipus de campanyes per fomentar l‟ocupació, etc“ . 
Dons ara vostès tampoc no ho han pressupostat rés i això tampoc no ho han 
reconegut. Ja porten massa coses que vostès varen prometre ens els seus programes 
electorals respectius i ara, tan senzill com és començar a fer números i aplicar-ho, no 
han posat rés.  
 
Segueix el Sr. Vila indicant que la partida 399 augmenta en 8.000 € d‟altres ingressos, 
els agradaria saber-ne el que són. L‟article 54 concepte 542, vostès en arrendament 
de finques rústiques posen 15.000 €, demana quines finques seran arrendades; i en el 
capítol d‟ingressos insisteix que no hi ha cap mesura o al menys no han sabut trobar, 
que tingui aquest estímul a l‟economia local que el Sr. Guisset tant li va insistir i que 
fins i tot van arribar a cert acord en Ordenances els 2 darrers anys de l‟anterior 
legislatura.  
Seguint en el Capítol de despeses i ara entra en les de Personal, els ha sorprès 
inicialment i espera explicació per treure‟ls l‟esglai, que a l‟inici de la legislatura va 
haver un Ple molt tens per l‟augment de sou de l‟equip de govern i demana disculpes 
si va ofendre algú, però el govern actual presentava unes xifres que globalment 
pujaven 40.000 € els seus sous i ara veuen amb sorpresa que no només són 40.000 € 
sinó 71.000 € per tant vol dir que després de tota la crisi que va haver per 40.000 € 
ara presenten uns números on hi ha 71.000 € d‟increment; diu que  està segur que 
s‟equivoca, no té cap dubte, però li agradaria que li aclarissin, que si fou penós pujar 
40.000 € i al final s‟acaba demostrant que en comptes de 40.000 el poble de Llançà 
pagarà 6 sous per 71.000 € l‟any, creu que aquí estan davant un fet molt greu.  
En el que refereix a l‟augment de sous del grup A2 també pugen 9.000 € els agradaria 
saber com és que en aquest capítol hi ha aquest increment i en quin concepte és. En 
el personal laboral, que és força important, hi ha 30.000 € d‟augment i volen saber a 
què es destinaran per al personal laboral. En les sumes del Capítol 1, insisteix que 
comptant el seu increment més totes aquestes s‟incrementa en 100.000 €, i no serà 
ell qui critiqui les puges i equiparacions laborals, en 12 anys d‟Alcalde ell ha demostrat 
que els treballadors municipals es mereixen moltes vegades el que reclamen, el que 
seria decebedor, és que dels 100.000 € generals de tot el personal, els polítics 
s‟emportin gairebé ¾ parts i la resta quedés per als treballadors, ell això ho diu per 
experiència, creu que si finalment el govern varen presentar un acord el juliol de 
només incrementar a 40.000 € i ara resulta que són 71.000 € hauran de donar 
explicacions més enllà del seu grup  o el Ple municipal.  
 
El Sr. Vila continua preguntant sobre el mobiliari urbà, concepte 2004 la partida 150 
d‟administració general hi ha un augment de 14.500 €, li agradaria saber a què 
pensen destinar-los; i en concepte d‟altre material a la partida 219 hi ha un augment 
de 7.000 € ell entén que són previsions i si se li respon, cap problema. A l‟Àrea de 
Cultura hi ha un augment de 6.500 € per a equipament informàtic també volen saber a 
què es destina la quantitat; igualment a treballs amb altres empreses, diu que a 



vegades és un calaix de sastre per fer tot tipus d‟accions hi ha augmentat 14.000 €; a 
Medi Ambient i a Educació 15.000 €, són xifres respectables de les quals demanen 
explicacions. A Promoció turística, i aquí tenen un fervent seguidor, tot el que es faci 
pel Turisme és poc, 7.000 € per a material immobilitzat i 6.000 € treball d‟altres 
empreses, a què destinaran aquests diners. També a la partida d‟administració 
general augmenten 10.000 € en treballs per  altres empreses, pregunta a quines; una 
partida que no han entès i en la documentació facilitada no s‟especifica, en adquisició 
de terrenys es pressuposten 65.000 € i per tant creu que haurien de saber a què 
tenen pensat destinar-los; en concepte de Creu Roja platges, celebra que vostès 
l‟hagin augmentat i passen a 72.000 €; aquest augment de la partida de 27.000 € 
demana quins reforços hi hauran: platges de més que s‟inclouran, serveis de més que 
es prestaran. També demana sobre el projecte “Menors vulnerables” de l‟INS, 
aportant 15.000 € entén que és nou i creu que les ajudes tindran el seu recolzament 
però voldrien saber si es coneix què és el projecte i perquè es dóna l‟import. 
Igualment com el Festival La Claca, que ell creu que és un festival de referència i 
estan molt orgullosos d‟haver-lo creat augmentant en 19.000 € li agradaria saber el 
perquè. Pensa que pot ser degut a que no se‟ls ha donat una subvenció, i es va 
celebrar el juliol, vostès el varen gestionar i en canvi no han demanat cap subvenció, 
és molt còmode. Altra pregunta sobre informació dels focs del Carme, han baixat en 
3.000 € i per tant, pressuposten 21.000 € demana explicació de la disminució, si amb 
aquest import n‟hi ha prou creu que és respectable però és important la nit dels focs 
pel que dóna al poble i al nucli central del turisme com és el Pg. Marítim.  Durant molts 
anys sempre el seu grup ha anat a més i ara pregunta com és que es disminueix. 
Després en rutes de senderisme, que ell creu que és una de les grans descobertes en 
aquest municipi, té un retorn increïblement positiu, hi ha 5.000 € en conceptes, vol 
saber a què es destina, quines rutes es preveuen en l‟import.  
 
Com a final, és conscient que és el seu primer pressupost, això ha de tenir un punt 
d‟experiència, ja han vist el seu to que és molt pausat i tranquil però creu que estaria 
fent malament la feina si no estigués intentant trobar resposta al que li han presentat. 
Li agradaria saber també, a part del Regidor d‟Hisenda que és qui el presenta, i atès 
que el pressupost total ascendeix a més de 9 milions d‟euros, què pensa cada 
Regidoria, per que ha de saber fins a l‟últim euro a què es destina a les seves Àrees,  
amb el permís de l‟Alcalde, vol saber el coneixement que té cada Regidor de l‟import 
que es destina a cada Àrea, sense que sigui gaire extens, un petit resum i defensar la 
proposta que avui fan. 
 
Afegeix que el vot del grup de CiU se‟l reserven per al final de les explicacions perquè 
tothom dóna per fet que l‟equip de l„oposició ha de votar en contra i no és així. Aquest 
és un pressupost que ells l‟haguessin fet amb més alegries, però la situació dóna per 
al que dóna. Si les seves explicacions els convencen intentaran que el seu grup sigui 
positiu i per primera vegada a la història, l‟oposició votaria un pressupost global, entén 
també que hi ha elements com per no votar-lo, no vol ser còmplice d‟aquesta 
presentació, en tot cas, els desitja sort. 
 
 



Intervé l‟Alcalde dient que, vol aclarir al Sr. Vila i al grup de CiU, en primer lloc per 
l‟al·lusió al que s‟ha dit que demanava la participació ciutadana, que el posicionament  
del seu grup aleshores Unió Llançanenca-ERC, no ha de ser el posicionament global 
del govern. No s‟ha fet la participació ciutadana perquè són obres que estan 
imposades per les subvencions que es varen sol·licitar com la coberta de la Casa de 
Cultura, o les cobertes del cementiri del Port i altres actuacions, amb la subvenció del 
Foment del Turisme. Li agraeix que li hagi remarcat el tema de la participació però en 
aquest cas no s‟ha cregut oportuna la participació ciutadana. Ja que ha demanat 
molta informació de moltes Àrees, ell li podria fer el resum del que està pressupostat 
per al 2016 però li voldria detallar suficientment i l‟emplaça que en el proper Ple o bé 
per escrit, li facilitaran i entraran en detall de tot el que ha demanat el Sr. Vila ja que 
potser el Sr. Guisset no podrà contestar-ho tot avui. Espera que li pugui contestar tot 
el que sigui possible com la resta de Regidors del govern i el Sr. Vila faci la valoració 
oportuna, reitera que li agradaria poder fer un resum acurat de cada Regidoria. 
 
Fa ús de la paraula el Sr. Guisset dient que avança al Sr. Vila que no podrà contestar-
les totes, ell ha agafat les més importants, les que creu que pot donar-li resposta 
fidedigna i la resta o bé li donarà en el proper Ple o bé li faran arribar per escrit. Com 
bé ha dit, afecta a moltes Àrees i no sap els detalls de despesa de cada Àrea o 
Regidoria. Ell com a Regidor d‟Hisenda li farà les línees mestres com han configurat el 
pressupost. Moltes de les preguntes del Sr. Vila ja se les ha respost ell mateix perquè 
ha reconegut que aquest exercici pressupostari de la manera com s‟ha redactat 
segueix una mica l‟herència de l‟anterior exercici pressupostari. 
En l‟informe d‟Intervenció està suficientment explicat que es fa el pressupost en funció 
dels drets reconeguts, és un criteri legal que exigeix el Ministerio de Hacienda. Quant 
a la puja de retribucions dels membres de la Corporació, el Sr. Vila ha fet referència a 
71.000 € aquest import, si no va errat és l‟increment pressupostat dels sous de l‟equip 
de govern i de l‟oposició; si el Sr. Vila fa la comparativa del 2015 i el 2016 així 
resultarà i està reflectit així. El govern a l‟hora de redactar la Memòria es regeixen per 
un criteri de rellevància, que entén que la puja del Capítol 1, prop de 4 milions d‟euros  
és el que comporta un major increment de la partida, motivat per l‟actualització d‟1% 
del salaris i també per part de la recuperació de la paga extra de 2012 en aquest 
exercici, també de la creació d‟aquest lloc de treball. Respecte al compliment de la 
Regla de la despesa, diu que en el pressupost hi ha el Pla econòmic i financer. El Sr. 
Vila sap perfectament que no vol dir que estigui intervingut, sinó que la Llei imposa 
que es faci el Pla econòmic financer. S‟ha incomplert per fer inversions no per altra 
cosa. A l‟informe de la Interventora municipal diu textualment en les conclusions que 
“es tracta d’un excés de despesa per realitzar inversions previstes necessàries per al 
Municipi, finançades a préstec, amb un baix nivell d’endeutament i la seguretat de 
poder fer front a la càrrega financera corresponent. De no existir aquesta partida 
s’incompliria/ acompliria la Regla de la despesa, però es retardarien innecessàriament 
donada la bona situació financera, les inversions previstes i es deixarien perdre 
subvencions de capital que s’han concedit per a necessitats que no es poden demorar 
més temps”. 
 
Explica el Sr. Guisset, que si no es fan les inversions es perdrien subvencions 
arribades a través del PUOSC si no s‟executen les obres necessàries per al poble, 



atès que durant molts exercicis la inversió era zero. També en el Pla fa referència als 
paràmetres pels quals consideren que poden fer front a les inversions. Es parla de 
capacitat de finançament de 298.000 € i es parla d‟una capacitat d‟estalvi net d‟1.45% 
i un endeutament de 41,81%. El Sr. Vila ha dit que estan en un endeutament del 32 
%, que passaran al 41,81% amb les inversions, però vol afegir i complementar el 
discurs del Sr. Vila, dient que les previsions del pressupost al final de l‟exercici de 
2016 estaran en un endeutament del 28‟21%, i que el volum d‟inversions que volen fer 
no és un disbarat atès el pressupost municipal, i els 515.000 € són necessaris, i 
poden fer-li front amb la capacitat de finançament que té l‟Ajuntament de Llançà. 
Sobre el que ha dit el Sr. Vila de que no havien encetat un procés de participació, el 
Sr. Guisset indica que el procés participatiu era sobre la idoneïtat de les inversions, 
tothom sap que les inversions del darrer exercici pressupostari, i parla del camp de 
futbol, els socialistes li deien que hi havia altres necessitats per a inversió, i que en tot 
cas, havien de consensuar i li varen demanar al Sr. Vila moltes vegades  i el seu grup 
del PSC li va pregar que abans d‟aprovar definitivament el pressupost tinguessin les 
reunions oportunes per arribar al consens polític i el Sr. Vila els va denegar, per això 
entenien que el procés participatiu i la crítica del consens era perquè entenien que 
una inversió en un altre camp de futbol no era criteri d‟idoneïtat correcte.  
 
Amb l‟actual Pla d‟inversions i finançament que presenta ara el govern per al 2016, diu 
al Sr. Vila que tot el que presenten són inversions necessàries per al poble, el camí de 
ronda, com a foment de turisme; la urbanització i asfaltat de c/ N. Monturiol, la millora 
asfaltat de diversos carrers, urbanització c/ Sant Toribi i La Mina, adequació i 
accessibilitat de l‟edifici de l‟Ajuntament, la rehabilitació de cobertes del cementiri del 
Port i de la Casa de Cultura,  adquisició de mòduls de WC per a platges, vehicles de 
la Brigada i senyalització de nova informació en el municipi i plafons informatius. A 
diferència de l‟anterior pressupost són inversions més idònies i necessàries per al 
poble. 
 
Sobre la resta de preguntes del Sr. Vila referides a partides pressupostàries, li 
manifesta que li faran arribar per escrit adequadament raonades i explicades, i sobre 
el que falta un estímul a l‟economia local, també el Sr. Vila s‟ha respost ell mateix, 
entenen que l‟estímul  de l‟economia local ha de venir de la mà d‟Ordenances de 
promoció econòmica, que per part de l‟Àrea corresponent estan elaborant per 
promocionar aquesta activitat econòmica. Continua dient que les altres preguntes 
sobre partides, mobiliari, equipaments, etc. està en funció de la liquidació 
pressupostària. El Sr. Vila sap que poden haver romanents de crèdit i evidentment es 
poden aplicar a diferents partides pressupostàries. Sobre el que ha dit el Sr. Vila de 
l‟Àrea d‟Urbanisme, li contesta que la partida que troba estranya de 65.000 € 
adquisició de terrenys, és el segon pagament de l‟expropiació de la casa afectada per 
un pla urbanístic, de la Sra. Alícia Viñas, entén que fou un possible error de 
planejament de la darrera legislatura.  
Continua manifestant sobre els Menors vulnerables que ha preguntat el Sr. Vila, que 
els serà resposta així com les altres, per escrit. 
Conclou que d‟acord amb informe d‟Intervenció els criteris per a l‟execució del 
pressupost són sota criteris d‟austeritat, i que a mida que es vagi executant el 



pressupost se‟n donarà compte en el Ple, i aniran informant de com han anat gastant  
les partides. 
 
La Sra. Sílvia Barris, del grup municipal socialista, demana la paraula per manifestar 
al Sr. Vila que l‟increment de la partida de Creu Roja és pel servei de les platges que 
passarà de dos a tres mesos. 
 
Intervé novament el Sr. Pere Vila, del grup municipal de CiU, manifestant que 
intentarà mantenir el mateix to però que n‟ha escoltat de grosses, a més ell venia amb 
ganes que d‟una vegada per totes les respostes fossin convincents perquè que li 
diguin una cosa i en fan una altra. Estan dient coses que després no se les creu ni 
l‟equip de govern i és molt greu. En els mesos a venir agafaran el punt que s‟ha de 
tenir en política que és reconèixer els errors. L‟Alcalde parla de participació ciutadana, 
però ara diu que han considerat que aquesta vegada no calia. Referent a les partides 
d‟inversions, i anteriorment s‟ha tractat un expedient de modificació de crèdit, vol dir 
que una cosa que tenien prevista la canvien per una altra, per evitar el procés 
participatiu; s‟han basat en que ja estava previst i això és faltar a la veritat. El Sr. 
Alcalde, hauria d‟haver dit que com que ara manen, el procés participatiu ja el faran 
com més els convingui. Li pregunta si de totes les inversions pressupostades no n‟hi 
ha cap que pot tenir un procés participatiu. Ell mateix ja els havia dit quan 
governaven, que el criteri polític ha d‟imperar en l‟equip de govern. Ara el govern no 
ho reconeix i venen sopars de duro. Només cal reconèixer que com que ara manen, 
ho fan com volen, el procés participatiu resta en un calaix fins que arribi la tensió 
ciutadana o el govern ho promogui en alguna Moció, cosa que també el grup de CiU 
va demanar fa 4 mesos, sobre el pacte de govern, també se‟ls va dir que no.  
 
En el tema de l‟explicació dels Regidors, ell entén que és impossible saber-s‟ho tot, 
però perquè tothom vegi les capacitats i coneixements que tenen els Regidors de 
cada Àrea, vol saber en què es pensen gastar ja que administren molts milers d‟euros. 
Ho diu pel públic, per donar una mínima explicació, ja que se li ha dit que ha fet 
moltes preguntes i no li poden contestar. Els vol recordar que quan estaven a 
l‟oposició durant anys i ell a l‟equip de govern, els 4 grups de l‟oposició li feien 
preguntes del pressupost i se‟ls responien totes. Ara troba poc gratificant que se li 
digui que no poden contestar-li. O una de dos, o ho diuen de cor, o realment no en 
tenen ni idea del que presenten, cosa que no vol creure. Qualsevol polític que 
governa ha de tenir la capacitat de poder explicar les seves Àrees que farà, i què no 
farà. Creu que és el mínim, no demana que se li expliqui al detall però sí un mínim. 
El pressupost de 2016 és igual que el 2015, i insisteix que no ho veu reflectida l‟acció 
de govern que havien predicat i pel qual varen obtenir els resultats en urnes.  
 
Continua dient que el pressupost és poc ambiciós, amb mancances que ja tenien el 
de sempre perquè la situació és pel que dóna. Abans a l‟oposició el discurs era 
contundent i ara estan a la defensiva. Diu al Sr. Guisset que l‟aprecia, però que li digui 
que la puja dels sous inclou també l‟increment de l‟oposició, és de cinisme. Com 
s‟explica que el 2015, en total 132.000 € per al govern i oposició, i eren 13 Regidors;  
ara el 2016 presenten 204.000 € amb 11 Regidors i encara s‟ha de sentir que és culpa 
de l‟oposició quan estan cobrant menys que el que cobrava l‟oposició l‟any passat, i 



son un Regidor menys, abans eren  6 a l‟oposició i ara són 5 a l‟oposició. Remarca al 
Sr. Guisset, que no costa res reconèixer que han pujat el sou 71.000 € en comptes 
dels 40.000 aprovats. El Sr. Vila insisteix que en la seva intervenció inicial demanava 
que justifiquessin els 71.000 euros i el Sr. Guisset ha respost que era la suma del sou 
de l‟oposició, quan l‟oposició actual cobra menys i són un Regidor menys. Ni això 
reconeixeran avui. 
El Sr. Vila continua dient que ja sap que amb la Regla de la Despesa no estan 
intervinguts, però era el que l‟oposició li deia a ell fa 8 mesos, sobretot la Regidora 
d‟ICV. Cada Ple de pressupostos els ho deia i l‟ajuntament no estava intervingut. Ara 
resulta que incomplint la Regla de la Despesa, s‟ha de presentar el Pla d‟estabilitat 
econòmica, i això vol dir una intervenció i no ho reconeixen. Ja sap que tampoc no ho 
reconeixeran, la culpa sempre és de CiU. El Sr. Guisset parla del 42% d‟endeutament 
però a fi d‟exercici com que s‟haurà amortitzat arribaran al 28%, si fan la regla de 3, si 
ara estan al 32 i no fan les inversions estarien al 18, són vasos comunicant, per tant, 
no li expliqui com a gran sortida que passaran del 42% al 28 % ja que si no es fan 
inversions seria el 18%.  
Continua amb el tema de la participació ciutadana en inversions, li diu que tant de 
criticar el camp de futbol i hi va a jugar sense cap problema. L‟entén, no sap si CiU 
varen perdre les eleccions per aquest camp però sí va ser un element de crítica. El 
camp ja està fet i ara toca jugar-hi i no passa res. Moltes de les afirmacions que 
alguns dels grups polítics que avui governen varen dir sobre el camp, quan es parlava 
amb membres del Club Esportiu no se li deia tot el que li deien al Sr. Pere Vila com a  
l‟Alcalde; fins i tot un grup ho publicava al facebook abans que CiU ho presentés com 
a inversions. CiU es pregunta com poden criticar el procés participatiu si ara no el fan. 
És un nou govern qui presenta el pressupost. En l‟estímul de l‟economia no ha aclarit 
res. El Sr. Guisset tenia un discurs molt ben argumentat i havia dit coses molt 
interessants que ell recollia a vegades i l‟incloïa en les OOFF i ara el Sr. Guisset ha 
estat incapaç perquè no presenta res i tampoc no ho reconeix, creu que enganyen a 
la gent, presenten fets objectivables i comprovables i en l‟estímul de l‟economia, el Sr. 
Vila ho troba a faltar. 
Sobre la casa de la Sra. Alícia Viñas, no fou un error de planejament, fa més de 21 
anys que està recollida en el PGOU, i era una expropiació demanada per la 
Generalitat i referendada pel tripartit de la Generalitat dient que s‟havia d‟expropiar per 
fer la rotonda grossa de l‟entrada del poble. No és de bon grat el preu pagat malgrat 
que es va negociar molt bé i amb la bona feina del Secretari, però durant anys es va 
decidir no fer i es va acabar en un Jurat d‟expropiació. Quan has de tirar endavant una 
decisió de PGOU i no ho fas, el tercer pot portar-te a judici i així ho va fer;  i al judici 
l‟import final era molt més alt del que al final es va acordar per un acte de conciliació 
per pagar menys i del que ara es pagarà una part. Considera que és una bona 
inversió per al poble, perquè  la casa encara pot servir de recuperació com un espai i 
s‟estava obligat pel que feia referència al Pla General. 
 
Fa ús de la paraula l‟Alcalde que vol puntualitzar respecte al que s‟ha dit, que les 
obres s‟han prioritzat perquè són obres de manteniment i dins aquestes, hi ha una 
urgència, en funció del caràcter tècnic. Requerien urgència les teulades del Cementiri 
i Casa de Cultura, c/ La Mina i Sant Toribi, sense que aquestes puguin arribar a ser 
consensuades. No s‟amagarà de donar les explicacions oportunes. Podria fer el 



resum de tots els Regidors i Regidores, però demana que el resum el pugui fer el 
proper Ple  o bé, si ho creuen oportú, passar-los per escrit o bé en el web o les xarxes 
socials o pels mitjans que considerin oportuns. 
 
Intervé el Sr. Guisset manifestant que el Sr. Vila ha fet al·lusions que o no les entén o  
es contradiu en el discurs. El govern en quan al procés participatiu entén que no hi ha 
cap inconvenient en mantenir les reunions que creguin oportunes sobre el pla 
d‟inversions presentat per al 2016. Poden anar al seu despatx i fer-li veure en què 
s‟ha equivocat. Tenen un termini de 15 dies per al·legar i ho espera de bon grat, si 
consideren que l‟equip de govern fa un disbarat en inversions, qualsevol dels 
ciutadans i ciutadanes  o Regidors i Regidores poden fer al·legacions i s‟estudiaran 
amb tota cura, ja que es parla d‟un import de 515.300 €.  
El Sr. Guisset quan estava a l‟oposició demanava al Sr. Vila un procés participatiu,  
perquè entenien que  la inversió del tercer camp de futbol per l‟import que es feia i per 
les necessitats del poble, era un disbarat. Evidentment el camp té un ús el que no farà 
és que un cop feta la inversió per part de l‟Ajuntament és tancar-lo, no, s‟ha d‟aprofitar 
al màxim; entenien que aleshores hi havia inversions més necessàries per a Llançà  i 
el que se li va demanar com a grups polítics era que valia la pena seure i arribar a un 
consens i quina era la idoneïtat política amb punts d‟acord de com executar el 
pressupost i el Sr. Vila no ho va permetre i va tirar pel dret. El Sr. Vila s‟ha fet la 
pregunta retòrica si va perdre les eleccions per culpa del camp de futbol i suposa que 
ja sap la contesta. Continua dient que el procés participatiu està en les al.legacions 
que CiU pot presentar, en reunions que vulguin mantenir amb l‟equip de govern i 
qualsevol persona que presenti al.legacions o reclamacions al Pla d‟inversions.  
L‟Alcalde ja li ha dit que li farà arribar per escrit totes les respostes a les preguntes 
fetes, cap dels seus companys de govern s‟ha negat a contestar-lo. 
També ha dit amb melangia que l‟acribillaven a preguntes quan era Alcalde, li 
pregunta si recorda el Sr. Vila com contestava a l‟oposició i especialment al Sr. Cusí. 
Sobre al que ha dit de pressupost poc ambiciós, el govern creu que 515.000 € és 
força ambiciós especialment si es compara amb els darrers anys d‟inversió zero de 
l‟anterior legislatura; sobre el problema de sumes i restes, no vol entrar en debat 
aritmètic amb el Sr. Vila, li diu que el pressupost de 2015, i en el de 2016, amb 
132.000 respecte a membres de la corporació i 200.000 € de membres de la 
corporació, les sumes i restes estan fetes, no entrarà a debatre-ho, li diu que agafi 
una calculadora. Sobre el que se li deia al Sr. Vila que durant la seva  legislatura  
estaven intervinguts i que després ja ha dit en veu alta que no ho estaven, doncs ara 
hi ha el pla econòmic i tampoc no estan intervinguts. Després sobre l‟esmentat 
endeutament de passar de 32 % al 41 % i s‟acaba amb el 28 %, li pregunta què s‟ha 
de fer, si es deixa de fer inversions, amb el Pla econòmic i financer que es presenta 
ara és factible, a final de 2016 estaran endeutats el 28% fent les inversions totalment 
necessàries, per tant  entenen que és prudent i correcte presentar el Pla d‟inversions 
per poder moure‟s en un endeutament final de 28%. 
El Sr. Guisset afegeix sobre l‟estímul a l‟economia que s‟estan preparant Ordenances, 
que ja se‟ls farà arribar, per estimular l‟economia a Llançà. Sobre la casa de la Sra. 
Viñas i la negociació, ara se sap el preu a pagar, que el govern creu que és desorbitat 
però s‟està pagant. Quan s‟hagi d‟ordenar aquesta inversió ja es farà públic del que 



significarà fer una macro rotonda o no fer-la, i ho sotmetrà a debat públic, i no creu 
que la casa per la particularitat i ubicació pugui tenir un ús públic com a tal. 
 
Fa ús de la paraula el Sr. Vila, dient torna a demanar, i no sap si val la pena fer-ho, 
per tercera vegada si se li pot contestar si els 71.000 euros de puja de sous tot i 
reconèixer només 40.000 és que no estava ben calculat i que varen posar una 
aproximació. Hi ha 71.000 euros més de puja de l‟equip de govern, saben que no pot 
ser de l‟oposició perquè cobren menys i tenen un Regidor menys, és una pregunta 
molt simple.  
 
El Sr. Guisset li llegeix que “despeses de personal 2016, membres de la Corporació 
total 204.146 €”. 
El Sr. Vila li pregunta perquè menteixen i els insulta la intel·ligència. Afegeix que si el 
2016 pressuposten 204.000 € i el 2015 hi havia en el seu pressupost 132.000 €, 
aquesta diferència pregunta si és complementària a la que ja varen posar o no 
 
L‟Alcalde respon per cloure el debat, que ara no té el detall, però que ell mateix li 
respondrà en el proper Ple sobre la puja de sous per part de l‟equip de govern, que no 
n‟hi ha hagut l‟increment dels cap a 70.000 euros que diu. Ho comprovarà perquè no 
té el detall ara mateix. El seu sou són 2.000 € mensuals nets des del primer dia com a 
Alcalde. Tot el detall que el Sr. Vila vulgui se li donarà junt amb el Regidor d‟Hisenda, 
si és que hi ha alguna esmena a fer, però ells no s‟han aplicat cap puja de sous. 
 
El Sr. Vila no vol que el facin passar per tonto, però en el pressupost 2016 es 
pressuposten 204.000 € i l‟any passat hi havia 132.000 € aquí hi ha 72.000 € de puja i 
ell torna a dir que el juliol ja varen pujar 41.000 € els sous. Demana què són els 
30.000 € que falten. Li preocupa com gestionaran els 9 milions d‟euros de tot el 
pressupost, i demanarà un informe d‟Intervenció i es veurà que és la puja dels sous. 
Ell demana perquè el juliol es reconeixen 41.000 € i ara en el pressupost són realment  
71.000 €, és el que vol saber. S‟acabarà que tampoc no li donaran la raó, com no ho 
faran tota la legislatura. La mentida no podrà ser eterna, la gent ja ho ha vist una 
mica, el govern podria dir que el juliol ho varen calcular malament i no ho reconeixen 
perquè si amb 41.000 € la tempesta fou perfecta, amb 72.000 € que es preparin. 
 
El Sr. Guisset vol concloure el debat del  tema de sous, entén que és demagògic per 
part del Sr. Vila i l‟emplaça a demanar l‟informe d‟Intervenció. Tots els diners i 
despesa de personal i membres de la corporació, per al 2016, són 204.146 € i no vol 
entrar en debats demagògics i com a Regidor d‟Hisenda els diners estan en el Capítol 
1 com l‟any 2015 i si el Sr. Vila considera que hi ha irregularitat, que demanin informe 
d‟Intervenció i que en el proper Ple l‟expliqui. Afegeix que no hi ha res camuflat, s‟està 
aprovant un pressupost, està clarament explicat. 
 
El Sr. Vila replica que a l‟informe de l‟Alcalde i el d‟Intervenció no surt enlloc, la puja 
més important del pressupost no surt enlloc, si no està camuflat, li demanarà a la 
Interventora perquè no s‟hi recull. 
 



El Sr. Guisset diu que no li pot admetre que digui que l‟increment està camuflat en 
l‟informe. En despeses de personal hi consta tot i la suma aritmètica és correcta, 
increment de salaris de 1% i l‟avantprojecte de la Llei de pressupostos de l‟estat, amb 
recuperació de paga extra de 2012, és un criteri de rellevància, no s‟ha camuflat res. 
En finances públiques no es pot camuflar res i ho tenen explicat perfectament i 
numèricament. Conclou que amb el procés participatiu, un cop aprovat inicialment el 
pressupost, CiU i qualsevol persona pot presentar recomanacions i reclamacions i el 
govern estarà gustós d‟atendre-les, resten oberts que la ciutadania o l‟oposició diguin 
si estan errats en el Pla d‟inversions, ara ho expliquen i poden consultar a 
l‟Ajuntament si van errats o no en el Pla, escoltaran l‟opinió pública durant el termini 
d‟exposició legal. 
 
Amb sis vots a favor, dels grups municipals d‟ERC-AM, PSC-CP i APL, i cinc vots en 
contra, del grup municipal de CiU, s‟aprova el següent acord: 
 
Redactat el Pressupost General per a l‟exercici 2016 en la forma prevista al Títol VI 
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s‟aprova el Text Refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals i la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d‟abril, 
d‟Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, juntament amb la plantilla de 
personal i el pla econòmic i financer annex a l‟expedient 
 
Tenint en compte els fonaments de fet i de dret, així com la documentació obrant en 
l‟expedient, el Ple de l‟Ajuntament  ACORDA: 
 
Primer.- APROVAR INICIALMENT el Pressupost de l‟exercici 2016, de conformitat 
amb el següent detall, i el Pla Econòmic i Financer que consta annex a l‟expedient: 
 

PRESSUPOST D‟INGRESSOS 

 
Denominació Pressupost 

Ajuntament

Pressupost 

Casal 

Pensionista

Pressupost 

Museu 

Aquarel·la

Pressupost 

Patronat 

Esports

Deducció 

Aportac.

PRESSUP. 

GENERAL

I

Impostos 

directes 5.267.000 5.267.000

II
Impostos 

indirectes 55.000 55.000

III
Taxes i altres

ingressos 1.852.000 3.000 500 1.855.500

IV
Tranferències 

corrents 1.528.000 67.500 59.400 160.700 -287.600 1.528.000

V
Ingressos 

patrimonials 31.000 100 100 31.200

VII
Tranferències de

capital 121.300 121.300

IX
Passius 

financers 320.000 320.000

TOTALS 9.174.300 70.600 60.000 160.700 -287.600 9.178.000

 



PRESSUPOST DE DESPESES 

 
 

Denominació Pressupost 

Ajuntament

Pressupost 

Casal 

Pensionista

Pressupost 

Museu 

Aquarel·la

Pressupost 

Patronat 

Esports

Deducció 

Aportac.

PRESSUP. 

GENERAL

I
Despeses de

Personal 3.975.800 33.800 22.500 26.000 4.058.100

II
Despeses de

béns corrents i 3.490.600 36.800 37.500 134.700 3.699.600

III
Interessos

67.000 67.000

IV
Tranferències 

corrents 460.600 -287.600 173.000

VI
Inversions

515.300 515.300

IX
Passius 

financers 665.000 665.000

TOTALS 9.174.300 70.600 60.000 160.700 -287.600 9.178.000  
 
 
 
Segon.- APROVAR la plantilla de personal de l‟Ajuntament per a l‟exercici 2.016, 
d‟acord amb el següent detall: 
 
         

                 

A) PLACES DE FUNCIONARIS             

  GRUP  PLACES  VACANTS  OBSERVACIONS   

1. Funcionaris d'Habilitació Nacional          

          Secretari A1  1          

          Interventor A1  1  1       

           

           

2. Escala d'Administració General          

           

          1.1. Subescala Tècnica Superior A1  1          

          1.2. Subescala de Gestió A2  1           

          1.3. Subescala Administrativa C1  5          

          1.4. Subescala Auxiliar C2  7   2       

          1.5. Subescala Subalterna AG.PROF  1   1       

                  

                  

3. Escala d'Administració Especial          

           

          3.1. Subescala Tècnica d'Administració Especial         

                    3.1.2. Classe Tècnica Mitja          

                           Tècnics Mitjans A2  3   3   
1 nova creació 
66,67 jornada   

           



 

                    3.1.3. Classe Tècnica Auxiliar          

                          Tècnics Auxiliars C1  1   1    1 amortització   

           

          3.2. Subescala Serveis Especials          

                    3.2.1. Places de Comeses Especials           

                              Títulats Superiors A1  1           

                              Tècnics Especialistes C1  1           

                              Altres AG.PROF  2   2       

               
                    3.2.2. Policia Local i els seus 
auxiliars          

                              Sotinspector C1  2   1       

                              Sergent C1  1           

                              Caporal C2  3           

                              Agent C2  15   6       

               

Total places funcionaris     46           

                  

B) PLACES DE LABORALS              

  GRUP  PLACES  VACANTS  OBSERVACIONS   

           

          2. Tècnics Mitjans A2  2   1       

          3. Tècnics Auxiliars C1  6   2      

          4. Oficials i Auxiliars C2  14   6      

          5. Operaris AG.PROF  30   22      

               

Total places personal laboral     52          

         

B) PLACES DE CONTRACTATS              

  GRUP  PLACES  DEDIC. %  OBSERVAC.   

          

          2. Tècnics mitjans A2  1   100   12 mesos   

          4. Oficials i Auxiliars C2  2   100   12  mesos   

 C2  1   100   7 mesos +1 dia   

  C2  8   100   3 mesos   

 C2  2  100  2 mesos  

  C2  1   26,66   2 mesos   

  C2  1   100   8 dies   

  C2  4   100   6 dies   

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

Total places personal contractat     21           

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

        



B) PLACES DE LABORALS 
 

  
 

  
 

    

  GRUP 
 

PLACES 
 

VACANTS 
 

OBSERVACIONS 

  

      
  

          1. Tècnics Superiors    
 

          

          2. Tècnics Mitjans   
 

          

          3. Tècnics Auxiliars   
 

          

          4. Oficials i Auxiliars C2 
 

1   1   42,67% jornada 

          5. Operaris Agrup.  
 

1   1   50% jornada 

    
 

  
 

  
 

  

Total places personal laboral   2         

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

B) PLACES DE LABORALS 
 

  
 

  
 

    

  GRUP 
 

PLACES 
 

VACANTS 
 

OBSERVACIONS 

  

      
  

          1. Tècnics Superiors    
 

          

          2. Tècnics Mitjans   
 

          

          3. Tècnics Auxiliars   
 

          

          4. Oficials i Auxiliars   
 

          

          5. Operaris AG.PROF 
 

1    1    100%jornada 

    
 

  
 

  
 

  

Total places personal laboral   1         

       
  

 
Cinquè.- APROVAR la plantilla de personal del Patronat d‟Esports per a l‟exercici 
2.016, d‟acord amb el següent detall: 
 
 
B) PLACES DE CONTRACTATS 

 
  

 
  

 
    

  GRUP 
 

PLACES 
 

- 
 

OBSERVACIONS 

  

      
  

          1. Tècnics Superiors    
 

          

          2. Tècnics Mitjans   
 

          

          3. Tècnics Auxiliars   
 

          

          4. Oficials i Auxiliars C2 
 

1   -   100%jornada 

          5. Operaris   
 

          

    
 

  
 

  
 

  

Total places personal contractat     1         

       
  

Sisè.- SOTMETRE el Pressupost inicialment aprovat, la plantilla de personal i el Pla 
Econòmic i Financer a informació pública per termini de 15 dies hàbils, mitjançant 
anunci al BOP i al tauler d‟anuncis de la Casa Consistorial, als efectes d‟examen i 
reclamacions. 



De no produir-se reclamacions  dins el termini d‟exposició pública, s‟entendrà 
definitivament aprovat el Pressupost, en els mateixos termes i quantitats. 
 
Setè.- El Pressupost definitivament aprovat es publicarà resumit a nivell de capítols al 
BOP i al Tauler d‟anuncis de la Corporació, de conformitat amb el que disposa l‟art. 
169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, pel qual s‟aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals.” 
 
 
8.- Creació de l’Agrupació Local de Voluntaris. 
 
La Regidora de l‟Àrea, Sra. Anna Giralt, llegeix el text del dictamen. 
 
Per unanimitat, s‟aprova: 
 
El Ple de l‟Ajuntament, en sessió ordinària de data 3 d‟agost de 2015, va aprovar 
inicialment el Reglament de l'Agrupació Local de Voluntaris de Serveis Municipals de 
l'Ajuntament de Llançà. Mitjançant Decret  d‟Alcaldia de data 1 d‟octubre de 2015, 
l‟acord d‟aprovació inicial es va elevar a definitiu. 
 
Per donar compliment als anteriors acords es fa necessària la creació de l‟Agrupació 
Local de Voluntaris de Llançà, per poder comptar amb una eina que agrupi i estructuri 
la participació dels ciutadans en  les activitats municipals, i l‟organització i el 
funcionament de l'Agrupació Local de Voluntaris.  
 
Vist l‟informe de Secretaria Municipal i de conformitat amb els articles 62 a 65 del 
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, els articles 130 i 131 del Reial decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s‟aprova el Reglament d‟organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i l‟article 22.2.q) de la Llei 7/1985, de 
2 d‟abril, reguladora de les bases del règim local. 
 
El Ple de l‟Ajuntament ACORDA: 

 
Primer.- Aprovar la creació de l'Agrupació Local de Voluntaris de Llançà, que serà 
presidida per la Regidora de l‟Àrea de Joventut, Medi Ambient, Voluntariat i 
Publicacions, Sra. Anna Giralt i García. 
 
Segon.- L‟Agrupació Local de Voluntaris de Llançà es reunirà com a mínim un cop a 
l‟any, amb l‟objectiu de fixar els criteris d‟actuació dels diferents serveis i activitats de 
caràcter local susceptible d‟incorporar voluntaris. 
 
Tercer.- Crear el Registre municipal de Voluntaris, de conformitat amb el Reglament 
de l'Agrupació Local de Voluntaris. 
 



Quart.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Girona en 
compliment de l‟establert a l‟article 60 de la Llei 30/1992, de 26 d‟abril, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
 
9.- Moció en motiu del 75è aniversari de l’assassinat del President Lluís 
Companys i Jover. Justícia universal i memoria històrica. 
 
L‟Alcalde llegeix el text del dictamen. 
 
El Sr. Joan Carles Mora, del grup municipal de CiU, manifesta que votaran a favor. 
Per unanimitat, dels grups municipals ERC-AM, PSC-CP, APL i CiU, s‟aprova: 
 
El dia 15 d‟octubre es commemora el 75è aniversari de l‟assassinat del molt 
honorable Lluís Companys i Jover, qui fou condemnat a mort per les autoritats 
franquistes en l‟única sentència d‟aquest tipus a un president d'una nació 
democràticament escollit a la història d‟Europa, sentència que continua encara sense 
declarar-se nul·la per part de l‟Estat Espanyol.  
 
Fins a dia d‟avui, la llei es limita a declarar injustes les sentències, per la il·legitimitat 
dels tribunals, mitjançant un certificat de reparació i de reconeixement que no té cap 
valor jurídic, i no declara les resolucions judicials nul·les de ple dret per il·legals, motiu 
pel qual el Ministeri de Justícia es nega a certificar-les. En aquest sentit la Llei 
52/2007 de 26 de desembre, per la qual es reconeixen i amplien els drets i 
s‟estableixen mesures a favor dels qui van patir persecució o violència durant la 
guerra i la dictadura, no ha servit de res per anul·lar els judicis sumaríssims dictats 
pels tribunals militars, entre ells el que condemnava el President Companys.  
 
D‟aquesta manera, el Fiscal General de l‟Estat considerà el 2010 no procedent el 
recurs de revisió instat per la Generalitat per obtenir l‟anul·lació de la sentència 
dictada pel Tribunal de Responsabilitats Polítiques de Barcelona de 1939 i de la 
sentència dictada pel Consell de Guerra d‟Oficials Generals del 1940, que va 
condemnar a pena de mort el President Companys, perquè considerava que ambdues 
sentències eren inexistents i nul·les de ple dret, en haver estat dictades per tribunals 
il·legítims conforme la llei 52/2007.  
 
D‟altra banda, l‟immobilisme i la manca de sensibilitat per part dels diferents governs 
de l‟Estat contrasten amb els actes de desgreuge que tant des d‟Alemanya com des 
de França s‟han fet per les actuacions dels respectius països durant la II Guerra 
Mundial, així com pel fet d‟haver col·laborat amb el General Franco. Un menyspreu 
que es veu agreujat quan 75 anys després de la captura de Lluís Companys per la 
Gestapo, els documents que van ser confiscats continuen en possessió de l‟exèrcit 
espanyol a l‟Arxiu d‟Àvila, enlloc d‟haver estat retornats a la Generalitat de Catalunya, 
institució que és la seva legítima propietària.  
 
Un cop tancada la causa contra el franquisme a l‟Estat espanyol, deixant els 
represaliats en situació d‟indefensió , és a Argentina on els represaliats i les víctimes 



del franquisme guarden la darrera esperança amb les actuacions de la jutgessa 
Servini en la coneguda „Querella Argentina‟. Una querella on també hi ha la causa 
contra el President Companys a instàncies d‟Esquerra Republicana, que participa de 
la denúncia contra l‟Estat espanyol amb l'objectiu de restituir la figura del President 
Companys i erigir-la com a icona de la justícia universal.  
 
Per tot això, en la commemoració del 75è aniversari de la seva mort, considerem que 
no és comprensible que cap govern espanyol hagi accedit a certificar la nul·litat 
d‟aquestes certificacions i a incloure aquesta declaració a la denominada Llei de la 
Memòria Històrica, amb tots els efectes jurídics que aquesta declaració comporta. 
Com dèiem, Alemanya i França han demanat perdó per haver col·laborat en la 
detenció i deportació de Lluís Companys, mentre que la justícia espanyola es nega a 
declarar nul el seu judici.  
 
Després de dècades de llibertats democràtiques, considerem que encara no s‟ha 
reparat com cal la memòria del President Companys, així com la causa de milers de 
víctimes de totes les nacions i pobles de l‟Estat Espanyol, i que cal instar al Govern de 
l‟Estat Espanyol a dur a terme les actuacions jurídiques i polítiques pertinents per 
anul·lar la sentència del judici sumaríssim al President de la Generalitat i realitzar 
totes aquelles actuacions per a reparar el seu honor.  
 
Tal i com va dir el mateix Lluís Companys, referent de l'Esquerra nacional, "la nostra 
és una lluita pels valors universals de la pau, del treball i de la justícia". La nova 
República Catalana s'ha de constituir com un baluard dels drets humans, la pau, la 
fraternitat i la justícia universal.  
 
Lluís Companys va donar la vida i va morir per la República Catalana. Aquest 27S 
hem sentat les bases democràtiques per tal que la República Catalana comenci a 
caminar. Sens dubte, el nostre millor homenatge serà acabar la tasca que va 
protagonitzar, i que tants d'altres que el van precedir i tants d'altres que hem 
continuat, sabem que la lluita social i la lluita nacional és indestriable.  
 
En relació als antecedents exposats, el Ple de l‟Ajuntament acorda:  
 
Primer.- Instar el Govern de l‟Estat a dur a terme les actuacions jurídiques i polítiques 
pertinents per anul·lar la sentència del judici sumaríssim al President de la Generalitat 
de Catalunya, el Sr. Lluís Companys i Jover, així com realitzar totes aquelles 
actuacions oportunes perquè l‟honor del President Companys sigui reparat.  
 
Segon.- Instar el Govern de l‟Estat Espanyol a modificar la Llei 52/2007, de 26 de 
desembre, per la qual es reconeixen i amplien els drets i s‟estableixen mesures a 
favor dels qui van patir persecució o violència durant la guerra i la dictadura, per 
considerar com a inexistents i nul·les de ple dret les sentències dictades pels Jutjats i 
Tribunals declarats il·legítims en la llei, seguint el criteri expressat per la Fiscalia 
General de l'Estat en el seu Decret del 4 d'abril de 2010, habilitant el procediment 
administratiu necessari perquè el Consell de Ministres expedeixi el corresponent 
certificat de nul·litat als efectes legals procedents.  



 
Tercer.- Subsidiàriament, modificar la llei d'Enjudiciament Criminal i la Llei Processal 
Militar amb la finalitat d‟incorporar entre els requisits habilitants per procedir a la 
revisió d‟una sentència ferma, la declaració d‟il·legitimitat realitzada conforme a 
l‟article 3 de la Llei 52/2007, de 26 de desembre, per la qual es reconeixen i amplien 
els drets i s‟estableixen mesures a favor dels qui van patir persecució o violència 
durant la guerra i la dictadura, així com la Llei Orgànica del Poder Judicial, per atorgar 
la legitimació activa al Govern de l‟Estat per si mateix, o a través de la Fiscalia, per 
interposar el recurs de revisió de les sentències declarades il·legítimes.  
 
Quart.- Reclamar a l‟Estat espanyol que retorni tota la informació sobre Lluís 
Companys requisada per la Gestapo a París l‟any 1940 i que actualment es troba 
confiscada a l‟arxiu d‟Àvila.  
 
Cinquè.- Reclamar a tots els governs que van participar de la captura i assassinat de 
Companys que participin d‟un acte de desgreuge a la figura de l‟únic president elegit 
democràticament i assassinat a Europa durant el segle XX. Un acte que s‟hauria de 
fer al fossar del Castell de Montjuic.  
 
Sisè.- Col·laborar amb aquelles persones que participen de la querella argentina 
mentre no siguin restituïdes les famílies.  
 
Setè.- Comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat, a tots els grups polítics 
del Parlament Català, al Govern de l‟Estat i a les Corts espanyoles, al Parlament 
Europeu , a l‟ONU, i a les associacions de recuperació de la memòria històrica. 
 
 
 
10.- Moció sobre els atacs del govern de l’Estat a la normativa catalana sobre 
pobresa energética. 
 
L‟Alcalde llegeix el text del dictamen. 
 
El Sr. Joan Carles Mora, del grup municipal de CiU, manifesta que votaran a favor. 
Per unanimitat, dels grups municipals ERC-AM, PSC-CP, APL i CiU, s‟aprova: 
 
Exposició de motius 
 
El 23 de desembre de 2013 s‟aprovà el Decret-llei 6/2013, pel qual es modifica la Llei 
22/2010 de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya incloent: 

a) Definició de pobresa energètica (nova lletra v a l‟article 111-2) 
b) Protocol a seguir en cas de talls de subministrament d‟electricitat o gas (afegir 

3 punts a l‟art. 252-4) 
 
Aquesta llei impedia els talls de novembre a març i negociar el deute acumulat. 
El govern de l‟Estat va emetre recurs d’inconstitucionalitat la qual cosa suposà la 
suspensió de la vigència i aplicació de la normativa 



El Govern de la Generalitat aprova la Llei 20/2014, de 29 de desembre, de 
modificació de la llei 22/2010, de 20 de juliol, de Codi de Consum de Catalunya 
En aquesta llei: 

- L‟art. 3 defineix que és pobresa energètica i persones en situació de 
vulnerabilitat 

- L‟article 17 especifica el procediment per evitar els talls de subministrament 
d‟aigua, energia i gas  

- L‟art. 18 inclou un telèfon d‟informació gratuït per als serveis bàsics en les 
factures 

- La disposició addicional primera, crea el Fons d‟atenció solidària de 
subministraments bàsics per tal que les unitats familiars que no poden complir 
els compromisos de pagament dels serveis de subministrament d‟aigua, 
electricitat o gas 

- Inclou una disposició derogatòria sobre el Decret Llei 6-2013 raó per la qual el 
Tribunal constitucional (TC) va acorda no pronunciar-se sobre la 
constitucionalitat de l‟esmentat Decret   

 
A instàncies de la Plataforma d‟Afectats per les Hipoteques (PAH), l‟Aliança per la 
Pobresa Energètica (APE) i l‟Observatori pels drets econòmics, socials i culturals 
(Observatori DESC) el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 24/2015, de 29 de 
juliol, de mesures urgents per afrontar l‟emergència en l‟àmbit de l‟habitatge i la 
pobresa energètica provinent d‟una ILP promoguda per aquestes entitats. Aquesta llei 
és vigent des del 6 d‟agost  
 
En aquesta Llei s‟inclou l‟article 6. Mesures per evitar la pobresa energètica 

1.- Les administracions públiques han de garantir el dret d‟accés als 
subministraments bàsics d‟aigua, gas i electricitat 
2.- S‟ha d‟establir la comunicació als Serveis Socials i la seva intervenció 
previament a la concessió d‟ajuts per evitar els talls de subministraments 
3.- Les administracions públiques han d‟establir acords amb les companyies de 
subministrament per garantir que concedeixin ajuts a fons perdut o apliquin 
descomptes molt notables en el cost dels consums mínims 
4.- Abans d‟un tall de subministrament cal l‟informe dels serveis socials 
municipals i s‟ha de garantir el subministrament i l‟aplicació dels ajuts 
necessaris del punt 3 
5.- L‟empresa ha d‟informar d‟acord amb l‟art 17 de la Llei 22/2010 
 

Ha estat aquest mateix mes d‟octubre que el TC ha admès a tràmit el recurs 
d‟inconstitucionalitat emès pel govern de l‟estat sobre els articles de la Llei 20/2014 
relacionats amb la pobresa energètica, en concret pel que ens afecta els articles 3, 17 
i 18,2i disposa de 5 mesos per estudiar el recurs. 
 
En relació a la Llei 24/2015, de 29 de juliol, el Govern de l‟Estat ha comunicat a la 
Generalitat que considera discutible la constitucionalitat d‟algun dels seus articles i per 
aquest motiu demana una comissió bilateral Estat-Generalitat de tal manera que 
s‟allarga el termini per presentar recurs davant el Tribunal Constitucional del 6 de 
novembre al 5 de maig de 2015. Durant aquest termini, doncs, la llei serà vigent. 



 
El grup municipal d‟ERC , davant la gravetat que suposa aquest nou intent del govern 
de l‟Estat de derogar legislació que garanteix els serveis bàsics a les persones en 
situació de pobresa energètica tot just en aquest període de l‟any presenta aquesta 
Moció i el Ple de la Corporació municipal ACORDA: 
 
1.- L'Ajuntament de Llançà  rebutja enèrgicament l'actitud del govern de l'estat 
espanyol en allò que fa referència a recórrer al TC qualsevol resolució que la 
Generalitat de Catalunya porta endavant per pal·liar la pobresa energética. 
 
2.- Insta el Govern de la Generalitat a seguir impulsant polítiques de suport a les 
persones que es troben en situació d'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa 
energética. 
 
3.- Donarà compliment a l‟article 6.3 de la vigent Llei 24/2015, de 29 de juliol, en allò 
que fa referència a l‟establiment d‟acords amb les companyies de subministrament per 
garantir que concedeixin ajuts a fons perdut o apliquin descomptes molt notables en el 
cost dels consums mínims a càrrec del benefici que aquestes empreses obtenen amb 
la prestació d‟aquests serveis 
 
4.- Traslladarà aquest acord al Govern de l'Estat i al de la Generalitat de Catalunya 
per al seu coneixement i efectes. 
 
 
11.- Moció de suport a la resolució 1/XI del Parlament de Catalunya. 
 
L‟Alcalde llegeix el text del dictamen. 
 
El Sr. Joan Carles Mora, del grup municipal de CiU, manifesta que votaran a favor. 
Fa ús de la paraula el Sr. Francesc Guisset, del grup municipal PSC-CP, dient que 
votaran en contra. 
El Sr. Claudio Grande, del grup municipal APL, indica que s‟abstindran. 
 
Amb vuit vots a favor, dels grups municipals d‟ERC-AM i CiU; dos en contra, del grup 
municipal PSC-CP, i una abstenció del grup municipal APL, s‟aprova la següent 
Moció: 
 
“El Ple del Parlament de Catalunya, en la sessió del dia 9 de novembre de 2015, va 
aprovar la següent 
 
RESOLUCIÓ 
 
“Primer. El Parlament de Catalunya constata que el mandat democràtic obtingut a les 
passades eleccions del 27 de setembre del 2015 es basa en una majoria en escons 
de les forces parlamentàries que tenen l’objectiu que Catalunya esdevingui un estat 
independent i en una àmplia majoria sobiranista en vots i escons que aposta per 
l’obertura d’un procés constituent no subordinat. 



Segon. El Parlament de Catalunya declara solemnement l’inici del procés de creació 
d’un estat català independent en forma de república. 
Tercer. El Parlament de Catalunya proclama l’obertura d’un procés constituent 
ciutadà, participatiu, obert, integrador i actiu per tal de preparar les bases de la futura 
constitució catalana.  
Quart. El Parlament de Catalunya insta el futur govern a adoptar les mesures 
necessàries per fer efectives aquestes declaracions. 
Cinquè. El Parlament de Catalunya considera pertinent iniciar en el termini màxim de 
trenta dies la tramitació de les lleis de procés constituent, de seguretat social i 
d’hisenda pública. 
Sisè. El Parlament de Catalunya, com a dipositari de la sobirania i com a expressió 
del poder constituent, reitera que aquesta cambra i el procés de desconnexió 
democràtica de l’Estat espanyol no se supeditaran a les decisions de les institucions 
de l’Estat espanyol, en particular del Tribunal Constitucional, que considera mancat de 
legitimitat i de competència arran de la sentència de juny del 2010 sobre l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya, votat prèviament pel poble en referèndum, entre altres 
sentències. 
Setè. El Parlament de Catalunya ha d’adoptar les mesures necessàries per a obrir 
aquest procés de desconnexió de l’Estat espanyol, d’una manera democràtica, 
massiva, sostinguda i pacífica que permeti l’apoderament de la ciutadania a tots els 
nivells i es basi en una participació oberta, activa i integradora. 
Vuitè. El Parlament de Catalunya insta el futur govern a complir exclusivament les 
normes o els mandats emanats d’aquesta cambra, legítima i democràtica, a fi de 
blindar els drets fonamentals que puguin resultar afectats per decisions de les 
institucions de l’Estat espanyol, com els especificats en l’annex d’aquesta resolució. 
Novè. El Parlament de Catalunya declara la voluntat d’iniciar negociacions per tal de 
fer efectiu el mandat democràtic de creació d’un estat català independent en forma de 
república i acorda posar-ho en coneixement de l’Estat espanyol, de la Unió Europea i 
del conjunt de la comunitat internacional. 
 
Annex. Mesures que haurà d’aplicar el futur govern destinades a blindar drets 
fonamentals afectats per decisions de les institucions de l’Estat espanyol. 

1. Pobresa energètica 
Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l’accés als 
subministraments bàsics, el futur govern ha de desplegar les mesures per a 
evitar la pobresa energètica aprovades per la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de 
mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la 
pobresa energètica, de manera que es garanteixi el dret d’accés als 
subministraments bàsics d’aigua potable, de gas i d’electricitat a les persones i 
unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial, mentre duri aquesta 
situació. 

2. Habitatge 
Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l’accés a un 
habitatge digne, el futur govern ha de treballar en l’aplicació del nou marc 
normatiu que regula la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a 
afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. En 
aquest marc, el futur govern ha de garantir que en processo de desnonament 



de l’habitatge habitual que afectin persones i unitats familiars en situació de risc 
d’exclusió residencial es compleixi, per a poder fer efectiu el desnonament, el 
principi de reallotjament adequat de les persones i unitats familiars afectades. 
Així mateix, de forma urgent, el futur govern ha de dur a terme modificacions 
normatives que permetin fer efectives les disposicions de la dita Llei 24/2015, 
com és el cas del reglament de funcionament de les meses de valoració per a 
l’adjudicació d’habitatges per a situacions d’emergències econòmiques i socials 
i per a altres casos de necessitats especials en l’àmbit de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya. 

3. Sanitat 
En l’àmbit de les polítiques de salut, el futur govern ha de garantir l’accés 
universal a l’atenció sanitària pública i de qualitat, per mitjà del Servei Català de 
la Salut (CatSalut), a totes les persones que viuen a Catalunya. Cap persona 
no en pot quedar exclosa per raó d’origen, tingui o no la condició d’assegurada 
o beneficiària del Sistema Nacional de Salut, i amb independència de si consta 
o no en el padró. Així mateix, cap ciutadà no es pot veure privat d’assistència 
farmacèutica per motius econòmics. 
D’acord amb diverses resolucions aprovades pel Parlament, no es poden dur a 
terme nous concurso per a la gestió de centres d’atenció primària. 

4. Educació 
El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra 
bona part de l’articulat de la Llei orgànica 8/2013, del 9 de desembre, de millora 
de la qualitat educativa, recurs que fou admès a tràmit el 3 d’abril de 2014. En 
aquesta impugnació, avalada pel dictamen del Consell de Garanties 
Estatutàries, s’argumentava que els preceptes impugnats de la dita llei 
orgànica són contraris a les competències que corresponen a la Generalitat en 
aquesta matèria, contraris al model educatiu català determinat per la Llei 
d’educació de Catalunya i contraris als consensos obtinguts pels conjunt de la 
comunitat educativa. En coherència amb aquest recurs, el futur govern ha de 
vetllar en la seva actuació en matèria d’educació per la plena vigència i el 
respecte de les competències establertes en favor de les administracions 
catalanes i per mantenir-hi els consensos obtinguts pel conjunt de la comunitat 
educativa. 

5. Garantia de les llibertats públiques 
El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra 
alguns articles de la Llei Orgànica 4/2015, de protecció de la seguretat 
ciutadana, recurs que fou admès a tràmit el 21 de juliol de 2015. En aquesta 
impugnació, avalada pel dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, 
s’argumentava que els preceptes impugnats de la dita llei orgànica són 
contraris a drets fonamentals emparats per textos internacionals com la 
Declaració universal dels drets humans o el e Conveni europeu dels drets 
humans i per la jurisprudència del Tribunal Europeu dels Drets Humans. En 
coherència amb aquest recurs, el futur govern ha de vetllar en la seva actuació 
en matèria de seguretat ciutadana per la plena vigència i el respecte dels drets 
fonamentals esmentats. 

6. Administracions locals 



Amb l’afany de garantir les plenes competències de les administracions locals 
catalanes en servei de l’interès general, el futur govern ha de proporcionar-los 
les eines de suport necessàries per a deixar sense efecte els preceptes de la 
Llei de l’Estat 27/2013, del 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració local, promulgada de resultes de la Llei orgànica 2/2012, del 27 
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, dictada en 
desplegament de l’article 135 de la Constitució espanyola, relatius a la limitació 
de competències als ens locals, al control del cost dels serveis i a l’obligació de 
la priorització de l’activitat econòmica privada.  

7. Refugiats 
A fi de poder donar resposta a la greu situació humanitària que viuen els 
refugiats, el futur govern ha de generar un marc de relacions amb l’Alt 
Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR) amb l’objectiu 
de donar acollida i asil al màxim nombre de persones refugiades, més enllà de 
les decisions adoptades en aquest àmbit pel Govern espanyol. 

8. Dret a l’avortament 
En matèria de dret a l’avortament, el futur govern s’ha de regir pel que estipula 
la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes. 

9. Finançament d’un pla de xoc social i gestió del deute 
Per tal d’alliberar recursos per a dotar financerament un pla de xoc social, el 
futur govern ha d’establir, entre altres mesures, vies de negociació que 
permetin reduir la càrrega del deute en el conjunt de la despesa. 
Prioritàriament, el futur govern ha d’impulsar la renegociació de tots els 
finançaments estructurats, separant els pagaments que compensen un servei 
(inversió i manteniment) d’aquells que constitueixen un pagament excessiu 
respecte als tipus d’interès a les taxes d’inflació actuals. Així mateix, el futur 
govern ha d’instar els concessionaris o superficiaris a redefinir els contractes 
estructurats, transformant l’amortització de les inversions en finançament 
ordinari mitjançant deute públic i eliminant el cost excessiu del capital. 
Aquesta transformació, que ha de permetre una rebaixa de costos per a la 
Generalitat que es pugui aprofitar per a finançar el pla de xoc social, ha d’anar 
acompanyada d’una revisió a fons dels programes pressupostaris de despesa 
que permeti avaluar-ne i contrastar-ne la utilitat en moments en què atendre la 
urgència social ha esdevingut la màxima prioritat de la despesa de la 
Generalitat, expressada en l’esmentat pla de xoc. Els estalvis que s’obtinguin 
de la revisió de programes han d’anar íntegrament dedicats al pla de xoc 
social. 
Per tal de fer un seguiment de l’efectivitat d’aquest objectiu i compromís, el 
futur govern ha de crear un grup de treball obert als grups parlamentaris. 
Així mateix, el futur govern ha d’establir un calendari de reunions amb els 
responsables de la banca resident per a estudiar la possibilitat de renegociació 
del pagament dels interessos amb finalitats socials.” 
 

Des del món municipal català volem estar, una vegada més, al costat del Parlament 
de Catalunya en l‟exercici de la voluntat del nostre poble i expressar la nostra total 
coincidència de plantejaments amb la Cambra catalana.  
Per aquest motiu,  el Ple de l‟ajuntament de Llançà ACORDA: 



Primer.- Manifestar el ple suport i l‟adhesió de l‟ajuntament de Llançà a la Resolució 
1/XI del Parlament de Catalunya.  
 
Segon.- Trametre aquest acord a la Presidenta i als grups del Parlament de 
Catalunya, al President de la Generalitat de Catalunya, a l‟Associació de Municipis per 
la Independència (AMI) i a l‟Associació Catalana de Municipis (ACM). 
 
 
 
12.- Moció de suport a la creació de la prestació “Garantia +55”, proposta 
impulsada per la UGT de Catalunya. 
 
La Regidora de l‟Àrea, Sra. Sílvia Barris, llegeix el text del dictamen. 
 
Per unanimitat, dels grups municipals ERC-AM, PSC-CP, APL i CiU, s‟aprova: 
 
Atès el context de massiva desocupació en que ens trobem on el 19,6% de la 
població activa major de 55 anys es troba a l‟atur, amb escasses perspectives de 
recuperació d‟una activitat laboral amb garanties després de perdre el lloc de treball, 
amb menys capacitat per a modificar les seves trajectòries laborals i empentats a un 
retir avançat del mercat de treball, és essencial que hi hagi una major vinculació entre 
les polítiques d‟ocupació i les de protecció per desocupació. 
 
Donat que el col·lectiu de persones desocupades de més de 55 anys és més 
vulnerable a caure a l‟atur de molt llarga durada, composen el 54,2% del total d‟atur 
de molt llarga durada, és evident que en poc temps gran part d‟aquest col·lectiu 
passaran d‟un nivell de protecció contributiu a un d‟assistencial, en el millor dels 
casos, i deixaran de cotitzar a efectes d‟una futura possible pensió de jubilació, 
excepte els que tinguin dret a rebre el subsidi de majors de 55 anys que cotitzaran tan 
sols per la base mínima de cotització. 
 
Ja  que les darreres reformes normatives relatives a la percepció de subsidis per 
desocupació, a partir dels Reials Decret-Llei 20/20012 i 5/2013, s‟han dirigit en reduir 
la intensitat de la protecció elevant l‟edat de les persones beneficiàries del subsidi de 
majors de 52 anys a 55, passant a computar els ingressos de tota la unitat familiar per 
accedir-hi, limitant el temps durant el que es pot cobrar i reduint la cotització per 
jubilació del subsidi de majors de 55 anys, què és l‟unic subsidi que cotitza, del 125% 
de la base mínima de cotització al 100%, podem suposar una altra ràpida reducció de 
la cobertura de la protecció per desocupació en els majors de 55 anys. 
 
També és una realitat que les darreres reformes en la protecció per desocupació ha 
prioritzat la suficiència econòmica del sistema de prestacions per desocupació, 
entenem que s‟ha deixat sense protegir adequadament a les persones majors de 55, i  
fins i tot de més de 45 anys, desatenent a tot un col·lectiu que pot quedar fins i tot fora 
del sistema de protecció o deixar-les als marges dels sistemes assistencials i 
empènyer-les a futures pensions de jubilació per sota de mínims, fins i tot després de 
llargues carreres de cotització. 



 
Constatem que aquestes reformes han trencat el trànsit cap a la jubilació d‟aquelles 
persones que són expulsades del mercat de treball en edats pròximes a la jubilació, 
limitant les estratègies d‟accés a una pensió de jubilació més avantatjosa en funció de 
les trajectòries laborals personals i possibilitats individuals. 
 
Constatem  que aquests fets afecten directament en les rendes actuals d‟aquest 
col·lectiu de persones que en moltes ocasions tenen encara càrregues familiars, 
acabant la seva vida activa cobrant, si compleix requisits, un subsidi de 426 euros 
mensuals. Però que també afecta als seus futurs drets de jubilació i a la quantia 
d‟aquesta, doncs els anys en desocupació en un context on s‟ha augmentat l‟edat 
ordinària de jubilació els penalitzarà durament, ja sigui o perquè augmentaran 
proporcionalment els anys de cotització mínima per al càlcul de la base reguladora de 
pensió, o perquè hi hauran més llacunes de cotització que s‟ompliran fins i tot amb la 
meitat de les bases mínimes de cotització, o perquè se‟ls aplicarà coeficients 
reductors de pensió perquè hauran d‟anticipar les seves jubilacions. 
 
Gairebé 8 de cada 10 persones a l‟atur de més de 55 anys o bé cobren un subsidi de 
més de 426 euros mensuals, o bé reben la renda mínima d‟inserció o algun altre ajut 
econòmic, o bé no cobren res, entenem que aquest col·lectiu és molt més vulnerable 
a patir la pobresa i l‟exclusió social 
 
Aquest que col·lectiu voreja l‟edat de jubilació, entenem que és especialment 
important que   es prioritzin actuacions que reforcin la seva contribuïtat al sistema de 
la Seguretat Social per tal que se‟ls asseguri unes pensions dignes. 
 
Per tot això el Ple de l‟Ajuntament ACORDA: 
 
PRIMER. Donar suport a la proposta impulsada per la UGT de Catalunya, anomenada 
<<Garantia +55>> i que significa: 
 

1) Crear la prestació "Garantía +55" per a les persones de més de 55 anys que es 
trobin en situació de desocupació, tinguin cotitzats un mínim de 15 anys i hagin 
exhaurit la prestació per desocupació contributiva. Aquesta prestació serà una 
proposta integral i que contempla:  

a. Una  prestació econòmica igual al SMI vigent 
b.  el manteniment d‟entre un 90 i el 100% del còmput de les bases de 

cotització en la mateixa quantia que la darrera prestació contributiva per 
desocupació durant la percepció d‟aquesta prestació, a efectes del càlcul 
de les prestacions de Seguretat Social per IP, mort i supervivència i 
jubilació. 

2) Apostar per un SMI de 1.000 euros que ens apropi als estàndards dictats per la 
Carta Social Europea. 

3) Afrontar la gran complexitat i fragmentació dels diferents sistemes de protecció. 
Cal simplificar i racionalitzar l‟actual sistema de prestacions, i cal fer-ho amb la 
col·laboració de l‟administració central. En conseqüència, abordar i millorar les 



inequitats de les prestacions, i assegurar la compatibilitat de les prestacions 
econòmiques amb altres rendes (salarials o no).  

4) Finalitzar amb l‟estigmatització de les persones desocupades en general i, 
concretament, de les majors de 55 anys. Només d‟aquesta manera podrem 
millorar l‟ocupabilitat d‟aquestes persones. 

5) Analitzar l‟eficiència dels programes d‟inserció i apostar per accions d‟inserció i 
de formació amb continguts reals. 

 
SEGON. Comunicar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, a la 
presidenta del Parlament de Catalunya; als grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya i a la UGT de Catalunya. 
 
 
 
13.- Moció de suport a l’acollida de població refugiada víctima dels conflictes 
armats a la Mediterrània. 
 
La Regidora de l‟Àrea, Sra. Sílvia Barris, llegeix el text del dictamen. 
 
Amb deu vots a favor, dels grups municipals ERC-AM, PSC-CP i CiU, i una abstenció, 
del grup municipal APL,  s‟aprova: 
 
El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament manifesta la seva preocupació per 
la crisi humanitària en matèria de refugi que està tenint lloc a la Mediterrània, arran de 
la guerra civil a Síria i d‟altres conflictes internacionals.    
 
Segons dades de l‟ACNUR, aproximadament 322.000 persones han creuat la 
Mediterrània durant el 2015, la majoria com a refugiades, fugint de la violència i la 
persecució, de les quals almenys la meitat provenen de Síria. A més, es compta que 
2.750 persones han desaparegut o mort en els primers vuit mesos de l‟any i es preveu 
que el nombre d‟arribades continuï augmentant els propers dos mesos.      
 
L‟any 2013 el Fons Català va obrir una campanya d‟emergència per donar suport a la 
població   arran de la guerra civil a Síria en la qual ha continuat treballant des de 
llavors, amb el suport dels municipis catalans.  
 
Davant de la situació actual i,  
 

 Atesa la crida de la Plataforma Stop Mare Mortum als municipis catalans per la 
creació d'una Xarxa de Municipis Acollidors. 
 

 Atès que la Declaració Universal dels Drets Humans reconeix en l‟article 14 
que, en cas de persecució, tota persona té dret a cercar asil, i a gaudir-ne, a 
qualsevol país. 
 



 Atès que la Convenció de Ginebra del 1951 i el Protocol sobre l‟Estatut del 
Refugiat de 1967, tots dos signats i ratificats per l‟Estat espanyol, preveuen que 
cal facilitar l‟estatut de refugiat i garantir els drets que aquest estatut preveu. 
 

 Atès que pel principi de subsidiarietat tot el que pugui fer-se en una 
administració propera a la ciutadania no cal que es faci en una de rang 
superior.  
 

 Atès que del 2013 al 2014 a Catalunya vam passar de 484 a 786 peticions 
d'asil i només 28 places d'acollida. 

 

 Atès que els municipis catalans s‟han caracteritzat per respondre solidàriament 
a l‟arribada de persones refugiades de conflictes com el dels Balcans i que 
compten amb un teixit associatiu vinculat a la pau, els drets humans i el 
desenvolupament. 

 

 Atesa la demanda de la societat civil catalana als respectius municipis per a 
que donin resposta a la situació dels refugiats. 

 
Per tot això, el Ple de l‟Ajuntament de Llançà acorda: 
 
Primer. Instar el Govern espanyol a: 
 

 Demanar una major dotació de recursos a la UE per suport jurídic, assistència, 
acollida i integració social i que s‟estableixin mecanismes perquè es 
transfereixin a les administracions municipals per a la gestió descentralitzada. 

 Augmentar el nombre de places d'asil, també com la dotació pressupostària per 
millorar la qualitat en les diferents fases de l'atenció a aquest col·lectiu. 

 Augmentar de sis mesos a un mínim de 24 mesos el període d'acollida de les 
persones sol·licitants d'asil, en funció de la vulnerabilitat de cada persona. 

 Donar suport als països d‟asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% 
de les persones refugiades del món a través de la cooperació al 
desenvolupament o l‟ajuda humanitària directa o indirecta, tot garantint els 
drets de totes les persones. 

 
Segon. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a: 
 

 Actualitzar la dotació pressupostària del Pla de Protecció Internacional a 
Catalunya (PPIC), aprovat el 28 de gener de 2014, adequant-la a la situació 
actual i assegurar-ne el desplegament. 

 Territorialitzar els serveis d'atenció a les persones demandants d'asil i en 
paral·lel formar i/o especialitzar aquelles persones dels municipis que s'hauran 
de fer càrrec del suport i l'atenció a les persones sol·licitants. 

 Donar suport als municipis acollidors i facilitar-ne la coordinació. 

 Donar suport als països d‟asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% 
de les persones refugiades del món a través de la cooperació al 



desenvolupament o l‟ajuda humanitària directa o indirecta, garantint els drets 
de totes les persones. 

 
Tercer. Elaborar, en el cas que no n'hi hagi, o revisar/actualitzar els plans d'acollida 
municipals (o comarcals) per a incorporar-hi l'asil. 
 
Quart. Donar suport i col·laborar amb les entitats catalanes que treballen en l'acollida i 
el servei a les persones sol·licitants d'asil. 
 
Cinquè. Definir quin suport (servei i infraestructura) pot oferir el municipi per acollir les 
persones sol·licitants. 
 
Sisè. Treballar en la sensibilització de la població del municipi sobre la realitat de les 
persones refugiades i la dinamització de la xarxa local solidària. 
 
Setè. Endegar i garantir polítiques municipals de cooperació al desenvolupament amb 
vocació transformadora.  
 
Vuitè. Oferir els municipis com a territori d‟acollida.  
 
Novè. Sumar-se a les línies de treball identificades i consensuades a la reunió en 
matèria de refugi, celebrada el passat 4 de setembre de 2015 a la seu del Fons Català 
amb la participació de més d‟una vuitantena d‟ajuntaments. Aquestes són:  
 

 Assistència en les rutes de fugida 

 Suport als municipis de la ruta 

 Planificació i gestió de l‟acollida  

 Acollida a Catalunya  
 
Desè. Coordinar i concentrar els esforços del món local davant la situació 
d‟emergència actual, a través del Fons Català, en el seu rol de coordinació entre 
institucions, entitats municipalistes i municipis catalans per tal de tenir una veu 
conjunta que interlocuti amb la Generalitat de Catalunya i el Govern de l‟Estat 
espanyol.    
 
 
14.- Moció per al Dia Internacional per a l’eliminació de la violencia envers les 
dones. 
 

La Regidora de l‟Àrea, Sra. Sílvia Barris, llegeix el text del dictamen. 
 
Per unanimitat, dels grups municipals ERC-AM, PSC-CP, APL i CiU, s‟aprova: 
 

Per una societat lliure de violència masclista 
 
El 25 de novembre és el dia Internacional per a l‟eliminació de la violència envers les 
dones.  Els membres del consistori de l‟ajuntament de Llançà, manifestem el nostre 



rebuig i condemna a qualsevol forma de violència masclista que s‟exerceix diàriament 
contra moltes dones. Una  greu  vulneració  dels drets humans fonamentals de les 
dones que destrossa vides, famílies i comunitats però que conviu quotidianament 
entre nosaltres. 
 
El degoteig constant d‟assassinats no és més que la punta de l‟iceberg d‟una 
problemàtica estructural de la nostra societat. La violència física, psicològica, 
econòmica o els micromasclismes, són formes d‟expressió de la violència masclista 
que sovint no són visibles a primera vista, i per tant són encara més difícils d‟atacar. 
 
És especialment preocupant el creixement de la violència masclista entre els més 
joves i la falta de conscienciació de les generacions més joves. Lluny de la creença 
que els comportaments masclistes són un fet generacional, ens trobem amb la dura 
realitat que la violència masclista és més vigent que mai entre el jovent. I aquesta 
s‟exerceix d‟una forma més subtil i en dificulta la seva detecció, per això creiem que 
urgeix que els nostres governs reconeguin aquesta situació i posin els recursos 
necessaris per actuar-hi apostant per les polítiques de prevenció i sensibilització i 
destinant tots els recursos econòmics necessaris. 
 
Des de totes institucions, independentment del seu nivell, es pot treballar per fer front 
a aquesta lluita diària. Revisant i millorant els protocols locals i comarcals davant un 
cas de violència masclista, amb suport als SIAD i a totes les associacions, taules amb 
tots els agents per coordinar accions, o realitzant programes per col·lectius específics.   
 
El dret de les dones a viure lliures de violència masclista ha de ser una prioritat en les 
agendes polítiques i passar a ocupar agendes socials dels diferents governs. Ens cal 
un pacte global contra la violència masclista que impliqui tots els agents implicats en 
aquesta lluita i que permeti posar fi a aquesta xacra social de la única manera que 
serà possible fer-ho: des de tots els àmbits socials, econòmics i culturals. 
 
Encoratgem a tota la societat civil a mostrar una tolerància zero envers qualsevol 
manifestació de violència i mostrem, un cop més, el nostre compromís a seguir 
treballant per un país  lliure de violència masclista. 
 
Per tot l‟exposat, el Ple municipal ACORDA: 
 
Únic.- Donar suport a aquest manifest. 
 
 
15.- Assumptes urgents. 
 
No se‟n presenten. 
 
 
16.- Precs i preguntes. 
 
Registre d’Entrada núm.  12.052 



 
El Sr. Joan Carles Mora, del grup municipal de CiU, llegeix la següent pregunta per tal 
que sigui resposta en el Ple de l‟Ajuntament per la regidoria competent, o en el seu 
cas, per l‟alcalde del municipi: 
 
S’ha realitzat algun projecte tècnic per les obres d’arranjament de la vorera del carrer 
la Selva? 
 
Respon el Regidor de l‟Àrea, Sr. Simon Calsina, dient que no s‟ha realitzat cap. Des 
dels Serveis tècnics es va considerar obra de manteniment i executades per la 
Brigada municipal. 
El Sr. Mora diu que pot ser manteniment però s‟ha ampliat la vorera. 
El Sr. Calsina diu que en acabar-la, al  posar el paviment, es va decidir fer-la més 
ampla i millorar-la, i fer-ho per part de la Brigada sense concurs públic. 
El Sr. Mora pregunta si hi haurà cap altra novetat o aportació en aquest carrer. 
El Sr. Calsina contesta que hi haurà dues cadires, i enllumenat que han d‟arribar. 
El Sr. Mora afegeix que quan es modifica una vorera o accés en un carrer, ha d‟haver-
hi un mínim projecte pel tema finalista, al c/ La Selva ja es feu un accés pel conflicte 
del c/ El Colomer i Bernat Metge amb l‟accés a la Ctra. Port de la Selva i es va decidir 
fer una sortida o entrada diferent, així mateix, en qualsevol obra nova o carrers 
importants, si es podia aportar un carril-bici, en aquest cas comunicava amb el c/ 
Gardissó perquè ciclistes poguessin accedir a eixos centrals cap a l‟escola o el Port, i 
ara amb l‟obra actual s‟ha tallat; pregunta si tenen idea de treure vehicles i seguir 
connectats al carril-bici i només els vehicles policials a l‟altra vorera i deixar via lliure, 
si no es fa així, el carril-bici quedarà mort. 
 
El Sr. Calsina indica que els contenidors passen a l‟altre costat però que els Serveis 
tècnics no ho han previst. 
El Sr. Mora diu que li sobta. Que els mateixos Serveis Tècnics varen redactat el c/ La 
Selva i si s‟amplia la vorera en un carrer no estigui previst, en aquest que és un eix 
neuràlgic d‟entrada, que és nou i té el carril-bici i connectava en un futur, al fer la 
vorera interpretava que hi hauria canvis per ampliar el carril-bici. 
Pregunta també perquè s‟ha ampliat la vorera. 
El Sr. Calsina respon que per millorar l‟accés als usuaris i usuàries del Centre de dia i 
al terreny adjacent. 
El Sr. Mora replica que el solar és de lloguer i si el propietari no renova el contracte, 
restarà l‟obra. 
El Sr. Calsina diu que a part de la rampa d‟accés no s‟ha modificat res. 
 
El Sr. Mora afegeix que en el pont de Sant Carles també s‟ha ampliat la vorera i que 
l‟Av. Mestral també és important per a vehicles i allà la idea també fou treure vehicles, 
ampliar vorera amb arbrat i el carril-bici, ara fent l‟ampliació el carril-bici no podrà ser-
hi, demana si es preveu per on passarà o com es planteja per a l‟estiu amb autobusos 
o el Llançà-bus, com que ha quedat molt més estret 
El Sr. Calsina diu que no s‟ha previst. 
 
 



Registre d’Entrada núm.  12.053 
 
El Sr. Pere Vila, del grup municipal de CiU, llegeix la següent pregunta per tal que 
sigui resposta en el Ple de l‟Ajuntament per la regidoria competent, o en el seu cas, 
per l‟alcalde del municipi: 
 
Se’ns pot informar quin és el procés legal per poder fer cinema gratuït, sense els 
permisos corresponents? 
 
Contesta el Regidor de l‟Àrea, Sr. Claudio Grande, que consultada la SGAE li varen 
dir que l‟article 37 de la Ley de Propiedad intelectual on diu que “los titulares de los 
derechos de autor no podrán oponerse a la reproducción de las obras cuando se 
realicen sin finalidad lucrativa” el cinema es projecta gratuïtament. Considera que no 
és il.legal, que es té permís. 
El Sr. Vila manifesta que ell no s‟oposarà que hi hagi cinema a Llançà, li sembla bona 
idea però quan ells varen proposar fer cinema abans tot eren problemes per part de 
tots els Organismes i amb la mateixa SGAE, els varen obligar al control fidedigne de 
persones assistents, venda d‟entrades, comunicar productores, etc. i hi havia molt de 
control, pregunta si ara no cal fer res, si ha canviat la Llei ho celebra, ell creu que 
aquest tema s‟hauria de mirar amb més solvència perquè no es trobessin que el dia 
de demà es multi l‟ajuntament, és una pregunta preventiva, reconeix la bona idea però 
li agradaria més informació al respecte. 
El Sr. Grande opina que al no cobrar entrada no és problema però que ho consultarà. 
 
 
Registre d’Entrada núm.  12.054 
 
El Sr. Joan Carles Mora, del grup municipal de CiU, llegeix la següent pregunta per tal 
que sigui resposta en el Ple de l‟Ajuntament per la regidoria competent, o en el seu 
cas, per l‟alcalde del municipi: 
 
Una vegada finalitzat el període del servei de boies per part de l’Ajuntament, al mes 
de setembre, i tenint coneixement, segons les previsions meteorològiques, que es 
produiria una forta llevantada, per quin motiu no es va procedir a la retirada i 
emmagatzemant de les citades boies? Quin ha estat el cost que ha suposat la pèrdua 
de boies?  
 
Respon l‟Alcalde que hi ha informe de Serveis Tècnics, on consta que el temporal de 
llevant del 29 i 30 de setembre es va perdre, segons l‟empresa adjudicatària del servei 
de fondeig, tres boies de fondeig, quatre de balisament  de 80 cm de diàmetre, 13 
boies de balisament de 60 cm de diàmetre i 4 boies de balisament de 40 cm de 
diàmetre. Aquestes boies perdudes o recuperades inutilitzables s‟han de reposar per 
a la propera temporada amb un cost aproximat de 1.400 € . Els desperfectes, segons 
els han informat, no els cobreix l‟asseguradora municipal perquè entre altres, cap 
asseguradora cobreix aquest tipus de material, tant les boies de fondeig com les de  
balisament. D‟acord amb el Pla d‟usos i serveis de temporada havien d‟estar 
instal.lades fins el 4 d‟octubre, el temporal fou anterior; malgrat tot les boies de 



fondeig s‟havien retirat, és a dir les boies blanques per amarrar les embarcacions, 
perquè el període ja havia conclòs. El Tècnic informa també que no es varen retirar 
les boies de balisament, les grogues, així com els canals d‟entrada i sortida 
d‟embarcacions ni les vies braves, perquè aquelles dates encara hi havia usuaris que 
feien ús de platges i també podia suposar-los un risc, a més que el període del Pla 
d‟usos i temporada acabava el 4 d‟octubre; per molta previsió que hi hagi, sempre hi 
ha el risc que es produeixi un greuge que es procurarà que sigui el mínim. 
 
El Sr. Mora pregunta quin Regidor s‟encarrega de les emergències climatològiques. 
L‟Alcalde respon que ell mateix i la Regidora de Medi Ambient, Anna Giralt. 
El Sr. Mora demana si estaven assabentats de les llevantades. 
L‟Alcalde indica que sí, a través del CECAT, a més d‟administracions i contactes per a 
casos d‟anomalies climatològiques, fort vent, inundacions, etc. 
El Sr. Mora manifesta si varen decidir no fer res, atès el cost dels danys. 
L‟Alcalde contesta que no és el cas, el Pla d‟usos contemplava que les boies havien 
de ser fins al 4 d‟octubre, no s‟esperava la magnitud de la llevantada ni que afectés 
tant, amb els serveis que es presten a vegades hi ha els risc de la climatologia tot que 
malauradament suposi un cost posterior. 
 
 
Registre d’Entrada núm.  12.055 
 
El Sr. Pere Vila, del grup municipal de CiU, llegeix la següent pregunta per tal que 
sigui resposta en el Ple de l‟Ajuntament per la regidoria competent, o en el seu cas, 
per l‟alcalde del municipi: 
 
Hi havia preparades dues mocions sobre la col·locació de senyeres Estelades per 
aquest Ple. Per quin motiu han desaparegut de l’ordre del dia? 
 
El Sr. Vila afegeix que no ho va demanar a la Comissió Informativa per si era un 
assumpte urgent, i que estava previst abstenir-se el seu grup en una Moció i a l‟altra 
Moció votarien a favor. 
L‟Alcalde respon que eren a l‟Ordre del dia a l‟anterior Ple, en aquest Ple mai han 
estat en l‟ordre del dia; i les Mocions a què es refereix eren presentades compartides 
amb l‟ANC i signades per ERC i CiU, i ERC va considerar que no les inclouria en 
l‟ordre del dia. 
El Sr. Vila diu que estan en el seu dret però ja que se li va demanar  a participar i 
incorporar-se, al menys se‟ls podia haver informat. Si avui no ho hagués preguntat, no 
se‟n sabria res. Pregunta si algun dia hi seran en el Ple, perquè l‟ANC reiterades 
vegades ho demana. 
L‟Alcalde diu que l‟ANC pot demanar-ho tantes vegades com vulgui i si CiU les vol 
presentar també pot fer-ho, s‟inclourà en l‟ordre del dia i si per part d‟ERC o altre grup 
municipal volen presentar la Moció o signar-la, també s‟inclouria en l‟Ordre del dia. 
El Sr. Vila replica que s‟ho pren per riure, que se li diu que l‟ANC por presentar-ho 
quan vulgui però que les instàncies estan signades i tenen còpies, estan presentades 
amb el segell d‟ERC, li diu que no culpi l‟ANC. 



L‟Alcalde respon que no culpa l‟ANC, que aquesta a través dels grups polítics pot 
presentar aquestes Mocions en nom seu, com es va fer l‟anterior ocasió. El grup 
d‟ERC té la potestat de dir que les Mocions presentades volen que es retirin de l‟Ordre 
del dia. 
El Sr. Vila indica que l‟Alcalde les presenta i l‟Alcalde les retira. Se les ha fet arribar a 
CiU i com que hi havia l‟anagrama d‟ERC, varen entendre que estaven d‟acord. 
L‟Alcalde respon que estava d‟acord però que des del grup d‟ERC es va considerar 
que es retirava en aquell moment. 
El Sr. Vila diu que se‟ls va fer arribar, li sorprèn que malgrat haver decidit que votarien 
a una sí i una altra no, l‟Alcalde decideixi que malgrat el segell del seu grup i l‟adhesió 
de CiU a una, les retiri. 
L‟Alcalde li manifesta que també les pot presentar el grup  de CiU. 
 
 
Registre d’Entrada núm.  12.056 
 
El Sr. Juanjo Serrán, del grup municipal de CiU, llegeix la següent pregunta per tal 
que sigui resposta en el Ple de l‟Ajuntament per la regidoria competent, o en el seu 
cas, per l‟alcalde del municipi: 
 
Ens han fet arribar queixes, diverses entitats, que des de l’Ajuntament es cobra per fer 
fotocòpies a les associacions. Anteriorment aquest fet no es produïa. El motiu que es 
dóna és que “estem en crisi”. 
Es cobra per efectuar fotocòpies per les entitats? En cas de ser així, és aquest 
l’argument que es dóna per justificar-ho? 
 
L‟Alcalde respon que no té constància que es cobrin les fotocòpies, lògicament si no 
es cobren, amb més raó mai han donat aquesta excusa, el que sí pot dir és que 
alguna o algunes entitats a criteri del govern potser varen fer un mal ús del servei de 
fotocòpies, com per exemple sense dir quina entitat varen demanar més de 3.000 
fotocòpies i per la finalitat de les fotocòpies es podria fer d‟alguna altra manera i altres 
mitjans, que se‟ls posaria a disposició per tal de no fer un malbaratament o mal ús del 
servei. Repeteix que des del seu coneixement no s‟ha cobrat ni per  motius de crisi ni 
per cap altre s‟hagi denegat el servei, s‟ha de ser raonable i coherent amb el servei 
que se‟ls dóna per optimitzar recursos. 
 
 
Registre d’Entrada núm.  12.057 
 
La Sra. Sònia López, del grup municipal de CiU, llegeix la següent pregunta per tal 
que sigui resposta en el Ple de l‟Ajuntament per la regidoria competent, o en el seu 
cas, per l‟alcalde del municipi: 
 
En la propera Festa de Sant Vicenç està prevista l’actuació del grup Hotel 
Cochambre. Ens poden informar de quin serà el cost total d’aquesta actuació? 
 



El Sr. Claudio Grande, Regidor de l‟Àrea, contesta que el grup i servei de DJ quan 
acabi el grup serà d‟un cost de 7.260 € IVA inclòs i recorda que en la festa de Sant 
Vicenç  2015 el conjunt Di-Versiones va costar 9.014 €. 
 
 
Registre d’Entrada núm.  12.058 
 
La Sra. Sònia López, del grup municipal de CiU, llegeix la següent pregunta per tal 
que sigui resposta en el Ple de l‟Ajuntament per la regidoria competent, o en el seu 
cas, per l‟alcalde del municipi: 
 
En la passada Junta del 22 d’octubre, aprovaven un acord per cedir l’Espai Jove 
durant unes hores a la setmana, en horari de matins, a l’INS de Llançà per dur a 
terme el projecte “Les Perles”. Ens poden informar en què consisteix aquest projecte? 
 
El Sr. Claudio Grande, Regidor de l‟Àrea, respon que és un projecte que es va signar 
per l‟anterior govern de CiU amb l‟INS Llançà. Està bastant bé ja que ajuda els nens 
que expulsen de les classes i per no quedar al carrer, una psicòloga els ajuda a no 
absentar-se de les classes. Es va proposar des de l‟INS i demanen també una 
subvenció. Fa activitats dins de l‟espai Jove, si volen els facilitarà el projecte. 
La Sra. López demana sobre l‟espai que se‟ls cedeix. 
El Sr. Grande diu que a més de l‟espai cedit es fa un seguiment de l‟evolució dels 
nens, repeteix que si volen els facilitarà el contingut del projecte. 
 
 
 
Registre d’Entrada núm.  12.059 
 
El Sr. Juanjo Serrán, del grup municipal de CiU, llegeix la següent pregunta per tal 
que sigui resposta en el Ple de l‟Ajuntament per la regidoria competent, o en el seu 
cas, per l‟alcalde del municipi: 
 
En relació al que es va preguntar al darrer Ple. Saben ja si l’empresa ha presentat 
alguna factura per les tasques d’arranjament del camp de futbol? Quin ha estat el cost 
final d’aquesta actuació? 
 
El Sr. Claudio Grande, Regidor de l‟Àrea, contesta que el cost pagat fins a la data és 
de 17.792 € dels quals 11.181 es varen pagar fins al juny i fins a les darreres factures 
6.329 €. L‟any passat foren 19.149 € creu que enguany serà el mateix cost. 
 
El Sr. Serrán replica que de dir-los que en Ple d‟agost, que no es cobraria res, ara 
resulten més de 17.000 €. Que l‟agost es va manifestar que el camp estava molt 
deteriorat i quin cost tindria arranjar-lo, la resposta fou que era a causa del calor i 
també se‟ls va respondre que no sabia quin cost tindria perquè l‟empresa no havia 
presentat la factura. Li sembla que fou irresponsable, hauria d‟haver preguntat o 
demanat el pressupost del que costaria, ara resulta que de res ha passat a 17.000 €. 



El Sr. Grande indica que el contracte el va subscriure el govern de CiU amb 
l‟empresa. 
El Sr. Serrán repeteix que la pregunta es referia al camp malmès i el cost que tindria, i 
que l‟empresa ja ho gestionava i que no tindria cap cost. 
El Sr. Grande manifesta que ell no va dir això. 
El Sr. Serrán replica que està gravat. 
El Sr. Grande indica que va dir que l‟empresa continuaria la seva feina i ja facturaria 
segons contracte. 
El Sr. Serrán reitera que en el Ple se li va preguntar per un tema puntual, el 
deteriorament del camp, i se li va dir que la calor era el motiu, també va dir que no hi 
hauria cap sobrecost perquè ja estava portant-ho l‟empresa i que entrava em el que 
estava pressupostat. 
El Sr. Grande li pregunta a què es refereix amb el sobrecost. 
El Sr. Serrán repeteix que se li va dir que no tindria sobrecost estava en el contracte, 
malgrat el mal gestionament de l‟empresa, li sembla que és irresponsable per part del 
Sr. Grande. 
El Sr. Grande rmanifesta que des del mes de juny fins ara són cap a 6.000 €. 
El Sr. Serrán pregunta exactament el cost d‟arranjar el deteriorament, que semblava 
ja de terra, i ja que no se sabia quin cost tindria, repeteix que és molt irresponsable. 
 
 
Registre d’Entrada núm.  12.060 
 
El Sr. Pere Vila, del grup municipal de CiU, llegeix la següent pregunta per tal que 
sigui resposta en el Ple de l‟Ajuntament per la regidoria competent, o en el seu cas, 
per l‟alcalde del municipi: 
 
Quines despeses hi ha hagut en matèria de formació i/o representació dels càrrecs 
electes? L’Ajuntament s’ha fet càrrec també de les despeses d’acompanyants no 
electes? 
 
L‟Alcalde contesta que despeses de formació a càrrecs electes no n‟hi ha. Sí que es 
preveuen uns cursos que es volen fer. S‟ha de consular el cost i en funció, veure si es 
podran assumir; quant a despesa de representació no té el detall, bàsicament perquè 
a final d‟any com es farà cada exercici, per a transparència, es publicaran totes les 
despeses de representació de Regidors i dels càrrecs no electes que també generin 
despesa. 
 
El Sr. Vila pregunta si els càrrecs no electes també se li pagaran coses. 
L‟Alcalde respon que ell va haver d‟anar a Saragossa, a un seminari per a 
l‟INTERREG on va anar acompanyat per personal tècnic, entén que és un càrrec 
electe però que se li ha de pagar el desplaçament i les dietes, igualment en altres 
casos com obres projectades per al camí de ronda, ell mateix va anar amb el Director 
de Costes i varen dinar, perquè es va allargar la visita i amb les bones notícies que 
varen rebre, se‟l va convidar a dinar. Si mai el Sr. Vila ve com a càrrec de President 
de la Diputació, se‟l podria convidar i igualment si vingués acompanyat amb algun 
càrrec no electe. 



 
El Sr. Vila diu que no qüestiona si hi ha despeses protocol·làries de qualsevol Regidor 
que se li paguin les despeses que ha tingut i la dels tècnics, per descomptat. Sembla 
obvi, si ho fan fora de jornada  com qualsevol treballador, però reitera la pregunta 
sobre despeses d‟acompanyants no electes, i el poble de Llançà li ha pagat. 
 
L‟Alcalde diu que de forma excepcional ha estat així, ja que es considerava que el 
representant de l‟Ajuntament i acompanyant no electe era un fet puntual i excepcional 
perquè la política de l‟actual govern sobre aquestes despeses, controlades pel 
Regidor Guisset, es vol fer un bon ús, bona pràxi i optimitzar en tot el que sigui 
possible; s‟intenta compartir vehicles, agafar un tren de rodalies quan sigui possible 
per minimitzar l‟impacte econòmic i en el pressupost s‟ha rebaixat aquesta partida. 
 
El Sr. Vila considera que és molt greu el que acaba de dir l‟Alcalde i pot tenir 
imputacions penals, per prevaricació  aixecament de béns públics, vol saber quant 
ascendia la despesa, per primera vegada a la història l‟Ajuntament de Llançà paga 
aquesta despesa. Vol saber quin import és. 
L‟Alcalde indica que se‟ls farà saber. 
 
 
Registre d’Entrada núm.  12.061 
 
El Sr. Pere Vila, del grup municipal de CiU, llegeix la següent pregunta per tal que 
sigui resposta en el Ple de l‟Ajuntament per la regidoria competent, o en el seu cas, 
per l‟alcalde del municipi: 
 
Quantes denúncies, i /o actes han estat aixecades, a les terrasses dels bars i locals 
d’oci nocturn, per incompliment de les ordenances municipals, en el període de juny a 
setembre de 2015. 
Així mateix, se’ns informi de si hi ha expedients oberts a certs locals, i en aquest cas 
quins són, per l’incompliment de les citades ordenances? 
 
El Sr. Vila manifesta que a la primera part se li va contestar per escrit amb una relació 
amb actes públiques i de la Policia, però insisteix en el segon apartat de la pregunta 
sobre expedients oberts administratius i quin són els bars, que no se li va fer arribar, si 
tingués tota la documentació ja no faria ara la pregunta. 
L‟Alcalde respon que potser és que no va entendre bé la pregunta, que especifiqui i li 
dirà la informació que sol.licita, no té cap inconvenient en fer-li arribar. 
El Sr. Vila diu que llegir en saben tots, que demanava que se‟ls informi si hi ha 
expedients oberts a certs locals i quins són els locals, per incompliment de les citades 
Ordenances. 
L‟Alcalde respon que són expedient F149.1/2015, F141E20.37/2014, etc 
 
El Sr. Vila diu que els tècnics especifiquen queixes sobre sorolls, sobre brutícia, etc.  
ell vol saber expedients administratius, per tant pregunta si ha d‟entrendre que tot això 
ho són 



L‟Alcalde contesta que en primera instància sí, però que ho confirmarà amb el 
personal que ha redactat l‟informe, són expedients oberts per incompliment 
d‟ordenances com brutícia generada a la via pública o altres motius 
El Sr. Vila replica que recorda  que normalment en obrir un expedient administratiu hi 
ha un acord de Junta de Govern Local, si ara no es fa així  demanarà informe a 
Secretaria del procediment a seguir i repeteix si totes les actuacions han generat 
obertura d‟expedients. 
L‟Alcalde manifesta que davant del dubte, ho consultarà als redactors de l‟informe, i 
sobre les referències que hi consten, si hi ha error en la informació tramesa se li 
comunicarà oportunament. 
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La Sra. Sònia Sarola, del grup municipal de CiU, llegeix la següent pregunta per tal 
que sigui resposta en el Ple de l‟Ajuntament per la regidoria competent, o en el seu 
cas, per l‟alcalde del municipi: 
 
En la Junta de Govern de data 22 d’octubre, aprovaven un acord pel qual s’aprovaven 
uns nous requisits i uns nous barems econòmics per poder accedir al Programa Banc 
d’Aliments de Llançà. 
Quins són aquests nous requisits i barems econòmics? 
Quants usuaris s’atenen actualment des del banc d’aliments? 
 
La Sra. Sílvia Barris, Regidora de l‟Àrea, contesta que els barems foren resultats de 
reunions amb personal dels Serveis Socials del Consell Comarcal  
Per unificar les condicions d‟accés al Programa d‟aliments de Llançà, amb les de la 
resta de poblacions de la comarca, que tenen en compte el mínim de subsistència i 
calculats en funció del número de persones que integren la unitat familiar: un membre, 
fins a 569 €; dos membres, fins a 664 €; tres membres, fins a 730 €; i quatre 
membres, fins a 803 €. Afegeix que amb requisits normals de l‟estat econòmic i social 
que consti a l‟informe, es demana DNI o NIE, certificat o volant de convivència, 
certificat de l‟INEM, certificat de l‟INSS o seguretat social, justificant dels ingressos 
econòmics obtinguts els darrers 3 mesos de tots els membres majors d‟edat de la 
unitat familiar de convivència i el saldo bancari actual i moviments dels darrers 3 
mesos. 
 
La Sra. Sarola pregunta quants usuaris s‟atenen actualment en el Banc d‟Aliments? 
Respon la Sra. Barris que 53 famílies,abans d‟ahir però a data d‟avui dues famílies 
més, el que és un total 55 famílies. 
 
I sense cap més altre assumpte a tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió a dos quarts 
d‟onze de la nit, 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 
 


