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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE LLANÇÀ 
DE DATA 30-09-2013 
 
A la Casa Consistorial de Llançà, essent les dinou hores del dia trenta de 
setembre de dos mil tretze, es reuneix l´Ajuntament Ple, en primera convocatòria, 
sota la presidència de l’Alcalde,  Sr. Pere Vila i Fulcarà. 
 
Assisteixen els  regidors i les regidores que a continuació s´indica, a l´objecte de 
celebrar sessió pública ordinària:  
 
Assistents:  Sr. Joan C. Mora i Torrent, Sra. Núria Escarpanter i Olivet, Sra. 
Assumpció Ministral i Dardé, Sr. Joaquim González i Rodríguez, Sr. Joan Carles 
Subirats i Baró, Sr. Jordi Vilà i Baró,  Sr. Francesc Guisset i Lagresa, Sr. Narcís 
Noguera i Negre, Sra. Sílvia Barris i Roca,  Sr. Guillem Cusí i Batlle, Sr. Josep 
Ortiz de Zárate i Perals i la Sra. Anna Mª Pujol i Llosa. 
 
Actua com a Secretari el Sr. Carles Fita i Alegre, titular de la Corporació. 
 
L’Alcalde declara obert l’acte i seguidament s’entra a conèixer els assumptes 
inclosos en l’ordre del dia: 
 
 
1.- Ratificació avançament data celebració ple ordinari 
 
L’Alcalde indica que, com es va explicar en la Comissió Informativa Permanent,  
alguns punts de matèria econòmica han motivat l’avançament de la celebració del 
Ple ordinari. 
 
Per unanimitat s’aprova ratificar la data de celebració del Ple ordinari. 
 
 
2.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior. 
 
L’Alcalde demana si cal llegir l’acta de la sessió anterior, de data 29 de juliol de 
2013, que ha estat repartida amb anterioritat junt amb la convocatòria. 
 
Per unanimitat s’aprova l’acta del Ple ordinari de data 29 de juliol de 2013, sense 
esmenes. 
 

 
3.- Designació dels membres de la Comissió de les Llances 
 



L’Alcalde llegeix el text del dictamen. 
 
Per unanimitat, s’aprova: 
 
L’Alcaldia- Presidència en data setze de setembre de 2013 ha dictat Providència 
d’inici de l’expedient d’atorgament de les Llances de Llançà, per a l’any 2013. 
L’article 14è del Reglament de Les Llances, modificat per acord de l’Ajuntament 
Ple de data 4-9-95, disposa que procedeix la renovació dels tres representants de 
les entitats del municipi en la Comissió de Les Llances, així com la designació 
rotativa del Regidor en representació dels Grups que no formen part del Govern 
municipal. 
 
Per tot això, el Ple municipal ACORDA: 
 
Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTATS de la baixa dels representants de les 
entitats en la Comissió de Les Llances de l’any passat: l’ Associació de 
Comerciants, Amics de Sant Silvestre i Creu Roja. 
Segon.- NOMENAR representants de les entitats en la Comissió per a 
l’atorgament de Les Llances 2014, a un membre de cadascuna de les següents 
entitats: Agrupació Sardanista, Confraria de Pescadors i Casal Cultural del Port. 
Tercer.- DESIGNAR al Regidor Sr. Josep Ortiz de Zárate i Perals, del grup 
municipal BMC, per tal de formar part de la Comissió de Les Llances, en 
representació dels grups municipals que no formen part de l’equip de govern.  
Quart.- CONVOCAR la reunió de la Comissió de Les Llances, als efectes 
oportuns. 
 
 
 
4.- Aprovació Provisional de la Modificació puntual del Pla Parcial Urbanístic 
SUP1 La Selva 
 
L’Alcalde explica que es tracta d’un Pla Parcial en què la Sra. Saula, en 
representació de la Fundació Saula-Palomer, discrepava amb l’edificabilitat 
atorgada i va interposar recurs en el TSJC i aquest l’ha resolt a favor seu, per la 
qual cosa el promotor del Pla, Robert Mercader SL, ha de modificar el Pla Parcial 
en virtut de la sentència.  
 
Seguidament llegeix el text del dictamen. 
  
Intervé el Sr. Guisset, del grup municipal socialista, manifestant que s’abstindran 
perquè es tracta de compliment de sentència judicial del TSJC i es tracta de 
promoció de caire privat i evidentment s’ajusta a la sentència i al que diu finalment 
la Comissió Territorial d’Urbanisme. 
 
El Sr. Cusí, del grup municipal ULL-AM, diu que el vot també serà l’abstenció per 
tractar-se d’una resolució del TSJC 
 



Fa ús de la paraula el Sr. Ortiz de Zárate, del grup municipal BMC, manifesta 
s’abstindran.  
 
La Sra. Pujol, del grup municipal de ICV, diu que a la Comissió Informativa de 
data 22 de juliol aquest punt constava a l’Ordre del dia i va posposar-se perquè 
faltava documentació. Aleshores va veure que per Decret d’Alcaldia de 22 de juliol 
es va aprovar inicialment la modificació d’aquest Pla Parcial urbanístic, junt amb 
una exposició pública de 15 dies. Com que els grups municipals no varen tenir 
cap informació que això havia sortit a exposició pública i no es varen poder mirar 
la documentació, el seu grup votarà en contra. 
 
Sotmesa la proposta a votació, amb set vots a favor, del grup municipal CiU; un 
vot en contra, del grup municipal d’ICV; i cinc abstencions, dels grups municipals 
PSC-PM, ULL-AM i BMC; s’aprova: 
 
Per Decret d’Alcaldia de data 22 de juliol de 2013, es va aprovar inicialment la 
Modificació puntual del Pla Parcial Urbanístic SUP1 La Selva, redactada i 
formulada per ROBERT MERCADER, S.L., de conformitat amb el projecte obrant 
a l’expedient signat per l’arquitecte Ricard Fina i Calatrava, en compliment de la 
sentència núm. 698, de 4 d’octubre de 2012, dictada pel Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, en el recurs contenciós administratiu núm. 12/2008. 
Ha estat notificat individualment a tots els propietaris de finques incloses en 
l’àmbit del sector, i publicat l’anunci en El Punt diari del dia 1-08-2013, pàgina 10;  
en el Butlletí Oficial de la Província de Girona número 149 de data 5-08-2013 i en 
el Tauler d’Edictes de l’Ajuntament de Llançà, durant el termini d’un mes, sense 
que s’hagin presentat al·legacions o reclamacions. 
De conformitat amb els que disposen els articles 96 i concordants del DL 1/2010 
de 3 d’agost pel qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme de Catalunya, i 
en virtut de les facultats atorgades per l’article 21 i 22 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril de Bases de règim local,  
 
Aquest Ple de la Corporació ACORDA: 
 
PRIMER. Aprovar provisionalment la Modificació puntual del Pla Parcial Urbanístic 
SUP1 La Selva, de Llançà. 
SEGON. Elevar l’expedient de Pla Parcial, degudament diligenciat, a la Comissió 
d’Urbanisme de Girona, als efectes de la seva aprovació definitiva. 
 
 
5.-Proposta de festes locals per a l’any 2014. 
 
L’Alcalde llegeix el text del dictamen. 
 
Per unanimitat s’aprova: 
 



Vista l’Ordre EMO/202/2013, de 22 d’agost, publicada al DOGC núm. 6450, de 
data 30 d’agost de 2013, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes 
laborals a Catalunya per a l’any 2014. 
Vist que correspon al Ple Municipal proposar la fixació de dues festes locals, 
retribuïdes i no recuperables, de conformitat amb el que disposa l’article 37.2 de 
l’Estatut dels Treballadors. 
Vistes les competències atribuïdes al Ple de l’Ajuntament, per l’article 46 del Reial 
decret 2001/1983, de 28 de juliol. 
 
Per tot això, el Ple municipal ACORDA: 
 
Primer.- PROPOSAR al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de 
Catalunya la fixació com a festes locals per a l’any 2014, els dies 22 de gener 
(dimecres)  i 16 de juliol (dimecres).   
Segon.- DONAR TRASLLAT del present acord als Serveis Territorials a Girona 
del Departament d’Empresa i Ocupació,  als efectes oportuns. 
 

 
6.- Donar compte de l’informe d’avaluació trimestral pressupostària. 
 
La Regidora de l’Àrea, Sra. Escarpanter, informa que es tracta de donar compte 
de l‘informe d’avaluació trimestral pressupostària. És un pur tràmit en què 
l’Ajuntament tramet la justificació que es compleixen els objectius d’estabilitat 
pressupostària i es compleix l’objectiu de la regla de la despesa, d’acord amb la 
Llei. 
Tot seguit llegeix el text del dictamen, del contingut literal següent: 
 
La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera, estableix l’obligació de subministrar informació referent al compliment 
d’obligacions contemplades a l’article 15.2 de l’Ordre HAP/2105/2012 de primer 
d’octubre.  
L’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d’informació previstes en la LO 2/2012, LOEPSF, 
estableix l’obligació trimestral de subministrament d’informació per les Entitats 
Locals, article 16, que haurà d’efectuar-se per mitjans electrònics a través del 
sistema que el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques habiliti als efectes.  
En data 27 d’agost de 2013, s’ha realitzat la tramesa de la informació 
corresponent a l’execució pressupostària pel segon trimestre de 2013, a través de 
l’oficina virtual per la coordinació amb les Entitats Locals del MINHAP.  
De les dades trameses d’execució juntament amb l’informe d’avaluació tramès per 
la Intervenció municipal en resulten les següents dades: 

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

 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament  adopta el següent 
 
ACORD: 



 
Únic.-  DONAR COMPTE al Ple de l’informe d’avaluació emès per la Intervenció 
municipal, d’acord amb els resultats assenyalats a la part expositiva d’aquest 
acord, de conformitat amb el que disposa La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, que estableix l’obligació de 
subministrar informació referent al compliment d’obligacions contemplades a 
l’article 15 i 16 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre. 
 
Intervé el Sr. Cusí, del grup municipal ULL-AM, dient que votaran en contra ja que 
també varen votar en contra el pressupost, tot i el compliment de l’estabilitat, el 
grup de CiU fa el pressupost i l’ha de complir. 
 
Fa ús de la paraula el Sr. Ortiz de Zárate, del grup municipal BMC, manifesta que 
si es dóna compte ell tenia entès que no es votava. 
 
L’Alcalde manifesta que són posicionaments dels grups polítics i el poden 
expressar. 
El Sr. Ortiz de Zárate diu que si s’ha de votar, s’abstindrà. 
La Sra. Pujol, del grup municipal de ICV, diu que si es dóna compte el seu grup no 
votarà. 
 
La Corporació municipal es dóna per assabentada. 
 
 
7.- Aprovació del Compte General del pressupost de l’exercici 2012. 
 
La Regidora de l’Àrea, Sra. Escarpanter, explica que el compte general és el 
document que inclou els comptes anuals de l’ajuntament format per balanços,  
patrimonial, l’estat de liquidació del pressupost de la memòria, així com dels 
patronats: Casal del Pensionista, d’Esports i del Museu de l’Aquarel.la, existències 
de tresoreria a 31-12-2012 i certificat de saldos de tots els comptes a data 31-12-
2012. Es va fer una reunió de la comissió Especial de Comptes l’11-07-203 i el 22 
es va exposar al públic, sense que es presentés cap al.legació per part dels grups 
municipals. 
 
Tot seguit llegeix el text del dictamen. 
 
Fa ús de la paraula el Sr. Guisset, del grup municipal PSC-PM,  dient que 
evidentment s’abstindran bàsicament perquè estan d’acord amb la tramitació que 
exigeix la LRHL relativa als comptes generals; no obstant això, donen per 
reproduïdes les al.legacions del seu grup referent a l’elaboració dels Pressupostos 
i dels comptes generals de cada any, centrats bàsicament en la rebaixa de la 
pressió fiscal i també en la rebaixa conseqüent dels ingressos ordinaris per part 
de l’ajuntament. Com que és una qüestió que ja porten debatent molts anys, com 
la rebaixa de la pressió fiscal amb la confecció final de pressupost, s’abstenen en 
el sentit que estan d’acord amb la tramitació legal i compliment dels requisits 
formals però no amb l’assumpte. 



 
El Sr. Cusí, del grup municipal ULL-AM,. indica que s’abstindran i presentaran les 
al.legacions oportunes en el termini d’exposició pública. 
 
Intervé el Sr. Ortiz de Zárate, del grup municipal BMC, manifesta el vot favorable. 
 
Sotmesa la proposta a votació, amb vuit vots a favor, dels grups municipals de 
CiU i BMC; i cinc abstencions, dels grups municipals PSC-PM, ULL-AM i ICV, 
s’aprova: 
 
En data 21 de juny  d’enguany, el senyor Pere Vila i Fulcarà, Alcalde-President 
d’aquesta Corporació ha dictat providència en relació a que per part de la 
Intervenció es formi el Compte General de 2012 i que la Secretaria emeti informe 
sobre la legislació i procediment aplicable; així com que el Compte General se 
sotmeti a informe de la Comissió Especial de Compte. 
S’ha emès informe favorable de la Secretaria i d’Intervenció sobre el contingut i 
forma del Compte General per a l’exercici 2012, d’acord amb el que preveu el 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals.  
En data 11 de juliol d’enguany, es reuneix la Comissió Especial de Comptes per 
l’examen del Compte General del Pressupost d’aquesta Entitat, corresponent a 
l’exercici econòmic de 2012, en compliment del que disposa l’article 116 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i en l’article 212 
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; així com que ha quedat justificat 
complidament, i que està format pels documents següents: 

- Compte anual de l’Ajuntament format pel balanç, el compte de resultat 
econòmic patrimonial, l’estat de la liquidació del pressupost i la memòria. 

- Compte anual del Casal del Pensionista format pel balanç, el compte de 
resultat econòmic patrimonial, l’estat de la liquidació del pressupost i la 
memòria. 

- Compte anual del Patronat d’Esports format pel balanç, el compte de 
resultat econòmic patrimonial, l’estat de la liquidació del pressupost i la 
memòria. 

- Compte anual del Museu de l’Aquarel.la format pel balanç, el compte de 
resultat econòmic patrimonial, l’estat de la liquidació del pressupost i la 
memòria. 

- Les existències a tresoreria a 31 de desembre de 2012. 
- Certificats dels saldos de tots els comptes a data 31 de desembre de 2012. 
 

Atès que el Compte General es va exposar al públic per a informació pública, 
mitjançant publicació al BOP de Girona de data 22 de juliol de 2013; i 
transcorregut el termini d’exposició i reclamacions, no s’han presentat cap 
al.legació.   
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 el Compte General de l’exercici 2012, que ha quedat 
complidament justificat, i que està format pels documents següents: 

- Compte anual de l’Ajuntament format pel balanç, el compte de resultat 
econòmic patrimonial, l’estat de la liquidació del pressupost i la memòria. 

- Compte anual del Casal del Pensionista format pel balanç, el compte de 
resultat econòmic patrimonial, l’estat de la liquidació del pressupost i la 
memòria. 

- Compte anual del Patronat d’Esports format pel balanç, el compte de 
resultat econòmic patrimonial, l’estat de la liquidació del pressupost i la 
memòria. 

- Compte anual del Museu de l’Aquarel.la format pel balanç, el compte de 
resultat econòmic patrimonial, l’estat de la liquidació del pressupost i la 
memòria. 

- Les existències a tresoreria a 31 de desembre de 2012. 
- Certificats dels saldos de tots els comptes a data 31 de desembre de 2012. 

Segon.- Rendir el Compte General que s’aprova i tota la documentació que 
l’integra a la fiscalització de la Sindicatura de Comptes, tal i com estableix l’article 
212.3 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. 
 
 
8.- Aprovació provisional de la Modificació d’Ordenances Fiscals per al 2014  
L’Alcalde manifesta que es parlarà de totes les Ordenances que es proposa 
modificar llevat de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI), que es debatrà al final en 
l’apartat de Mocions. 
La Regidora de l’Àrea, Sra. Escarpanter, explica que  no s’incrementa cap 
ordenança. Es mantenen fidels en el missatge que no s’augmentaria cap de les 
taxes i impostos. Es contemplen  canvis  i algunes petites variacions: en el 
calendari fiscal, quan els dies de domiciliació bancària dels rebuts siguin festius es 
passaran al següent dia hàbil per poder pagar; la taxa de recollida d’escombraries 
que inclou el supòsit d’entitats amb règim fiscal declarat sense ànim de lucre, 
tinguin possibles bonificacions del 50 %; la taxa per a ocupacions de via pública 
amb taules i cadires inclouran la Setmana Santa, tot i que hi havia establiments 
que ja ho feien però no estava contemplat a les Ordenances, la taxa de llar 
d’infants equipararà la quota per mitja jornada a la de jornada completa i s’hi 
inclourà bonificacions per a famílies nombroses i monoparentals fins al 25%, igual 
passarà amb la taxa de Casals municipals, d’estiu i l’esportiu. Com a novetat, a la 
Biblioteca s’haurà de pagar la garantia de dipòsit per al préstec d’e-books o llibres 
electrònics a fi que els retornin. En els preus públics, referent al Museu de 
l’Aquarel.la hi haurà la venda de litografies en làmines. 
 
 Tot seguit llegeix el text del dictamen. 
  
Intervé el Sr. Guisset, del Grup municipal socialista, manifestant que s’abstindran 
perquè entenen que les Ordenances Fiscals  són un bloc i en funció com es 



tradueixi la pressió fiscal final segons s’acordi o es negociï amb el tema de l’IBI 
podran fer les al.legacions oportunes i aprofitaran el tràmit legal d’exposició 
pública  de 30 dies per fer arribar les seves al.legacions pertinents. 
Si no ho ha entès malament, de l’aprovació s’exclou l’aprovació de l’IBI i conclou 
que  les bonificacions esmentades per a famílies nombroses i monoparentals els 
semblen justes, per a situacions compromeses econòmicament i troben a faltar 
bonificacions per a activitats econòmiques que són el motor i impuls del nostre 
poble. Tot queda condicionat a efecte d’estabilitat pressupostària a l’acord separat 
de l’IBI i com quedin confeccionats els ingressos ordinaris. 
 
El Sr. Cusí, del Grup municipal ULL-AM, manifesta que s’abstindran i presentaran 
al.legacions en el termini d’exposició pública. Pregunta sobre les  bonificacions 
aplicables a les entitats sense ànim de lucre, si va parlar a la Comissió Informativa 
de les ONG com a exemple i demana explicació sobre paràmetres d’aquestes 
entitats sense ànim de lucre. 
 
Fa ús de la paraula el Sr. Ortiz de Zárate, del Grup municipal BMC,  dient que tot i 
que troben perfectes les bonificacions detallades, s’abstindran i consultaran 
l’expedient, i pregunta si l’IBI es votarà a part. 
 
L’Alcalde respon que l’IBI es votarà a part. Ara l’aprovació serà sense l’IBI, que  
s’exclou de l’acord. 
 
La Sra. Pujol, del grup municipal de ICV, diu que s’abstindran i presentaran les 
al.legacions pertinents. 
 
Intervé novament la Sra. Escarpanter per dir que a Llançà hi ha la novetat de 
negocis com botigues de segona mà que fan en certa manera una venda amb 
recaptació destinada o reinvertides en entitats de caire benèfic, com ara Càritas. 
L'equip de govern creu de justícia que en aquests casos, que tinguin el règim 
fiscal sense ànim de lucre i es demostri, l’ajuda municipal mínima és amb aquesta 
bonificació. 
 
El Sr. Cusí agraeix l’aclariment i adverteix que s’estigui alerta que en alguns casos 
les entitats  no siguin tapadores per a l’evasió d’impostos. 
 
Sotmesa la proposta a votació, amb l’esmena acordada consistents en retirar del 
Dictamen la modificació de l’IBI, amb set vots a favor, del grup municipal de CiU; i 
sis abstencions, dels grups municipals PSC-PM, ULL-AM, BMC i ICV, s’aprova: 
 
El Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de 
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en els seus article 15 a 19, estableix el 
procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances Fiscals reguladores 
dels tributs locals. 
D’acord amb l’article 16.1 del text legal esmentat, les Ordenances Fiscals 
contindran, com a mínim, la determinació dels elements tributaris, el règim de 
declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació. 



Les Ordenances Fiscals han de complir la doble funció de servir com a norma 
fonamental de gestió de tributs locals i a la vegada comunicació informativa amb 
els ciutadans. Per tal que, efectivament, les Ordenances compleixin aquestes 
funcions és necessari adaptar-les puntualment a les modificacions significatives 
que puguin tenir lloc tant en el món jurídic com en el món econòmic. 
Pel que fa a les taxes de prestació de serveis públics o realització d’activitats 
administratives de competència local, que s’imposen, ordenen o es modifiquen, 
l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost 
previsible del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 
24.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004. 
En relació a la Memòria del President de la Comissió Informativa d’Hisenda, així 
com l’informe de Secretaria i d’Intervenció, les modificacions vénen determinades 
per: 

a) Ajustar continguts de redacció. 
b) Introducció de supòsits que anteriorment no es regulaven. 
c) Arrodoniment i/o increment de bonificacions no regulades.  

 
Per tot això, el Ple de  l’Ajuntament  
 
ACORDA: 
 
Primer.- APROVAR provisionalment per a l’exercici 2014 i següents la modificació 
de les Ordenances Fiscals que a continuació es relacionen, d’acord amb els 
annexos obrants en l’expedient: 
1.1.- General de gestió, recaptació i inspecció dels ingressos municipals de dret 
públic per a l’exercici 2014. 
4.7.- Taxa de recollida d’escombraries.  
4.8.- Taxa de clavegueram. 
4.11.-Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat 
lucrativa.  
4.17.- Taxa per serveis de la llar d’infants.  
4.18.- Taxa per serveis del Casal d’Estiu.  
4.19.- Taxa per utilització de la casa de cultura i dependències municipals.  
4.20.- Taxa per serveis del Casal Esportiu.  
5.01.- Preus públics Museu de l’Aquarel·la.  
Segon.- EXPOSAR al públic el present acord durant el termini de trenta dies 
hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició al 
Butlletí Oficial de la Província. Durant aquest període, els interessats podran 
examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes. 
De no produir-se reclamacions, publicar en el Butlletí Oficial de la Província els 
acords elevats a definitius i el text íntegre de la part modificada de les 
Ordenances, que entraran en vigor el primer de gener de 2014 i regiran mentre no 
s’acordi la seva modificació o derogació. 
 
 
9.- Moció: per sol.licitar la reorientació de les polítiques d’ocupació del 
Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). 



 
 
La Sra. Pujol, portaveu del grup municipal d’ICV, llegeix la Moció. 
 
El Sr. Guisset, del grup municipal socialista, expressa el vot a favor. Tot el que 
sigui fomentar i  lluitar contra l’atur els sembla bé. Evidentment estan d’acord amb 
la Moció en el sentit que s’han d’apropar les eines per combatre l’atur a la realitat 
socioeconòmica territorial en aquest cas municipal, i en definitiva per  dinamitzar  
el teixit empresarial i d’altra per crear ocupació. 
 
El Sr. Cusí, del grup municipal ULL-AM, indica el vot favorable ja que estan 
totalment d’acord amb la Moció. 
 
El Sr. Ortiz de Zárate, del grup municipal BMC, manifesta que votaran a favor. 
 
El Sr. Mora, del grup municipal de CiU, diu que s’abstindran en la votació. 
 
Sotmesa la proposta a votació, amb sis vots a favor, dels grups municipals PSC-
PM, ULL-AM, BMC i ICV; i set abstencions, del grup municipal de CiU, s’aprova: 
 
Atès que la crisi econòmica iniciada l’any 2008 està tenint un important impacte en 
les empreses i amb els treballadors i treballadores. Les restriccions financeres a 
què ha de fer front el sector productiu, la reducció de la demanda i l’increment de 
l’atur són alguns dels principals efectes econòmics negatius per als quals fa falta 
articular solucions a diferents escales.  
Atès que l’atur s’ha convertit en el primer problema que té la societat catalana i les 
seves institucions. L’atur durant aquests anys ha anat augmentant de manera 
considerable en tot el territori català. Segons l’Enquesta de Població Activa del 
primer trimestre de 2013, Catalunya té més de 900.000 persones en atur, un 
24,53%. L’atur està accentuant encara més l’exclusió social i l’augment de la 
pobresa. 
Atès que l’any 2012 el Govern de l’Estat espanyol va reduir un 56% els recursos 
destinats a Catalunya per al desenvolupament de les polítiques actives 
d’ocupació. Enguany, de nou també s’ha vist minvat el pressupost en uns 2M€. 
Atès que, malgrat això, el Govern de Catalunya no fa aportacions extraordinàries 
per incrementar els recursos econòmics per a la realització de polítiques actives 
d’ocupació i desenvolupament local.  
La Direcció del Servei d’Ocupació de Catalunya va informar als agents socials i 
econòmics i a les entitats municipalistes de la programació del SOC pel 2013. Des 
d’ICV creiem que aquesta programació suposa un canvi de model de les 
polítiques actives d’ocupació realitzada fins aleshores a Catalunya i vulnera els 
apartats A i C  de la Moció del Parlament de Catalunya en la que s’interpel·lava al 
Govern sobre l’atur i les mesures per fomentar l’ocupació aprovada pel Ple del 
Parlament el 23 de maig de 2013.  
Atès que per superar l’actual situació de crisi i d’atur, no n’hi ha prou en impulsar 
plans d’ocupació sinó que és imprescindible que els Ajuntaments puguin comptar 
amb instruments per estimular el creixement econòmic i la generació d’ocupació 



local. Només d’aquesta manera es podran executar els programes de polítiques 
actives, d’orientació i formació, alineats amb les decisions preses pels agents del 
territori i adients a les necessitats del teixit productiu.  
Atès que des de l’àmbit local es pot i s’ha d’actuar en favor de la dinamització 
econòmica i la creació d’ocupació. Segons reconeix la mateixa Comissió Europea, 
l’àmbit local es considera, avui, l’idoni per experimentar i innovar en matèria de 
polítiques de desenvolupament local.  
 
Per tot això, el Ple de l'Ajuntament de Llançà, ACORDA: 
 
Primer.- Instar a la Generalitat de Catalunya el compliment de la Moció del 
Parlament de Catalunya sobre l’atur i les mesures per fomentar l’ocupació 
aprovada pel Ple del Parlament el 23 de maig de 2013.  
Segon.- Instar a la Generalitat de Catalunya a què incrementi amb recursos 
propis per al desenvolupament de les polítiques actives d’ocupació i 
desenvolupament local, ja que l’atur ha de ser la principal prioritat del Govern i a 
què reorienti la programació del SOC 2013. 
Tercer.- Instar a la Generalitat de Catalunya a què acceleri els treballs de la 
reforma de la Llei d’Ordenació del Sistema d’Ocupació i de creació del Servei 
d’Ocupació de Catalunya garantint el caràcter plenament públic dels serveis 
d’ocupació i intermediació i amb vocació de consens i adequant-la a les realitats 
socioeconòmiques territorials, en concret de major proximitat a les persones, al 
teixit productiu i econòmic, a les administracions locals i al conjunt d’agents que 
actuen en el territori en polítiques actives d’ocupació                                                    
Quart.- Exigir al Govern Central que doti dels recursos econòmics adients i no 
com ha fet els anys 2012 i 2013, reduint considerablement els recursos en l’àmbit 
de les polítiques actives d’ocupació destinats a Catalunya i que reconsideri la 
seva posició envers els ajuntaments en matèria de polítiques actives d’ocupació. 
Cinquè.- Notificar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, al 
govern de l’Estat espanyol, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a 
les entitats municipalistes FMC i ACM, als agents econòmics i socials de la ciutat. 
 
 
10.- Moció:  Per promoure l’economia, el treball i el consum col.laboratiu. 
 
La Sra. Pujol, portaveu del grup municipal d’ICV, llegeix la Moció. 
 
Fa ús de la paraula el Sr. Guisset, del grup municipal socialista, expressant el vot 
a favor 
  
El Sr. Cusí, del grup municipal ULL-AM, diu que s’abstindran, tot i estar d’acord 
pràcticament amb la totalitat de la Moció. Per la dificultat de portar-lo a terme 
caldrà la col.laboració d’altres administracions com ara el Consell Comarcal o la 
Diputació de Girona. 
 
El Sr. Ortiz de Zárate, del grup municipal BMC, manifesta que votaran a favor. 
 



El Sr. Mora, del grup municipal de CiU, diu que votaran a favor. 
 
Sotmesa la proposta a votació, amb dotze vots a favor, dels grups municipals de 
CiU, PSC-PM, BMC i ICV; i una abstenció, del grup municipal de ULL-AM, 
s’aprova: 
 
Atès que en els últims anys la crisi econòmica ha estat objecte de nombrosos 
anàlisis i reflexions, i que les diferents institucions han intentat cercar possibles 
alternatives, fins i tot s'ha parlat de refundar el capitalisme, però a la pràctica s'ha 
limitat a la intervenció financera i l'austeritat dels diferents governs amb escassa 
coordinació i nuls resultats. 
Atès que ja hi ha una extensa massa d'opinió que coincideix en què no ens 
trobem davant una simple crisi econòmica sinó amb una crisi de sistema (crisi 
econòmica, de consum, política i de valors) i un canvi de paradigma i també es 
coincideix en titllar d'obsolet el model basat en l'espiral de producció-consum que 
resulta totalment insostenible des del punt de vista ecològic i també des del punt 
de vista social. 
Atès que és des de la societat civil que han començat a sorgir moltíssimes 
iniciatives en les que es facilita l'accés a diferents recursos i serveis a través de 
pràctiques ancestrals com l'intercanvi, el compartir i, fins i tot, la completa 
gratuïtat. La incertesa econòmica, les innovacions socials i les noves tecnologies 
estan propiciant aquest intercanvi, lloguer o préstec entre les persones. La 
tecnologia de la informació possibilita la confiança entre persones que no es 
coneixen i neix el valor de la reputació com a nova moneda per accedir a aquests 
béns i serveis. Molts experts en societat de la informació ja parlen que el consum 
col·laboratiu és la tercera onada d'internet: la gent es troba a internet però l'acció 
passa al món real.  
Atès que aquesta manera de consumir s'està convertint en tota una filosofia. La 
societat s'ha adaptat a aquests canvis i s'ha normalitzat l'ús de serveis com el 
bicing o plataformes digitals per escoltar música o mirar pel·lícules sense tenir-les 
en propietat.  I  conceptes com col·laboració, pear-to-pear (P2P), horitzontalitat i 
coneixement obert ja no només s'apliquen a internet sinó en el món físic: en 
l'educació, en el consum, en la producció, etc. 
Atès que molts experts consideren el consum col·laboratiu com quelcom més que 
una moda, el consideren l'inici d'un nou paradigma de consum basat en primar l'ús 
i l'accés davant la possessió i la propietat i que el valor que genera no és només 
econòmic, sinó també social, mediambiental, de temps i de qualitat de vida. L’any 
2010, en un reportatge de la revista Time, es considerava el consum col·laboratiu 
com una de les 10 idees que canviaran el món. 
Atès que la gamma de consum col·laboratiu creix dia a dia i en tots els àmbits: 
compartir cotxe, places de garatge, intercanviar casa o favors, vendre roba de 
segona ma, compartir espais de treball reparacions, deixar instruments musicals, 
regalar coses que no serveixen, bancs dels temps, mercats d'intercanvi, horts 
compartits, cooperatives de consum, etc.  
Atès que els nous models de negoci col·laboratiu ja són suficientment grans i 
disruptius com perquè les empreses tradicionals, la premsa econòmica i les 
escoles de negoci s'hi hagin interessat, ja que són models més eficients i 



sostenibles i la tecnologia els fa possible.  Una prova d'això podria ser la jornada 
“Inspiring Futures” feta el passat mes de març a l'escola ESADE de Barcelona que 
va reunir experts del tema a nivell nacional i internacional.  
Atès que ja hi ha diferents administracions locals que impulsen el consum i 
l'economia col·laborativa. En aquest sentit, l'Ajuntament de Saragossa ha impulsat 
la plataforma La colaboradora com a eina a disposició d'emprenedors socials i 
empresarials perquè col·laborin en els seus projectes. 
Atès que a nivell local, a Catalunya s’han constituït diferents XIC (xarxa 
d'intercanvi de coneixements, sabers i/o experiències), en les que les persones 
interessades ofereixen o reben coneixements tant de tipus intel·lectual com de 
contingut tècnic o artístic, en què la moneda d’intercanvi és el saber. Les XIC 
prenen com a model la Xarxa d’Intercanvis Recíprocs de Sabers, creada a França 
el 1971 (des del 2009, s’anomena Formació recíproca, intercanvi de sabers i 
creació col·lectiva). En l’actualitat, compta amb unes 600 xarxes arreu de França i 
100 a l’estranger. A Catalunya, la primera xarxa d’intercanvi de coneixements es 
va establir a l’Escala (Girona), el 1988, i ara ja n’hi ha diverses arreu del territori. 
 
Per tot això, el  Ple municipal ACORDA: 
 
Primer.- L'Ajuntament de Llançà impulsarà la creació d'un espai físic 
d'intel·ligència col·lectiva destinat a persones emprenedores, autònomes, ONGS, 
activistes, creatives que treballin en els seus projectes empresarials, socials o 
creatius amb l'únic requisit d'intercanviar idees, serveis i coneixements a través 
d'un banc del temps per enfortir l'economia del do. Cada persona posarà al servei 
de la comunitat una porció del seu temps (5%) per oferir serveis de forma 
voluntària com crear una web, traduir textos a d'altres idiomes, serveis de 
comunicació, tallers coformatius, marketing, gestió comptable o dissenyar un 
logotip, mentre que la resta del seu temps el centrarà en les seves activitats 
professionals.  
Segon.- Impulsar la creació d’una XIC a LLançà, oferint un espai físic on es pugui 
portar a terme el banc del temps per realitzar tallers formatius, xerrrades o cursos 
dissenyats pels mateixos usuaris. 
Tercer.- Crear un espai web propi, dins la web de l'Ajuntament, dedicat al consum 
col·laboratiu en el que s'informi dels mercats d'intercanvi i de segona mà que se 
celebren al municipi, del banc de temps, cooperatives de consumidors, projecte 
de masoveria urbana i on també hi hagi un servei de contacte entre les persones 
que vulguin compartir cotxe per trajectes similars, pàrquings i d'altres objectes 
materials. 
Quart.- Fer campanyes específiques de comunicació per promoure les diferents 
opcions de consum col·laboratiu que es donin en el municipi. 
Cinquè.- Enviar aquests acords a la Federació de Municipis de Catalunya i a 
l'Associació Catalana de Municipis. 
 
 
11.- Moció: Per demanar la revisió dels valors cadastrals a la baixa. 
 



El Sr. Cusí demana que aquesta Moció, dictaminada per la Comissió Informativa, i 
presentada conjuntament pels grups municipals PSC-PM, ULL-AM i ICV, amb 
Registre d’Entrada núm. 5793, sigui debatuda posteriorment a la Moció 
presentada amb RE núm. 5989 de data 26-09-2013. 
L’Alcalde accepta la proposta d’alteració de l’ordre del dia, i per tant aquesta 
Moció RE núm. 5793 es debatrà després de la presentada amb caràcter urgent 
amb RE núm. 5989. 
 
 
12.-  Assumptes urgents 
 
Es procedeix a votar la urgència d’incloure en l’Ordre del Dia els assumptes 
següents, presentats amb posterioritat a la tramesa de la convocatòria del Ple: 
Moció: 

- Per demanar la revisió dels valors cadastrals a la baixa, RE núm. 5989. 
- Moció Per la hissada de bandera estelada, RE núm. 5987. 

 
Per unanimitat, s’aprova la seva inclusió en l’Ordre del Dia. 
 
 
12.1.- Moció: Per demanar la revisió dels valors cadastrals a la baixa. 
 
El Sr. Cusí, portaveu del grup municipal ULL-AM, llegeix la Moció que presenten 
els grups municipals del PSC-PM, ULL-M i ICV, Registre d’Entrada núm. 5989, del 
contingut literal següent: 
 
Motivació 
Atès que Llançà va fer revisió dels valors cadastrals l’any 2005 prenent com a 
referència els valors que el mercat immobiliari estava aplicant a la zona. 
Atès que el resultat d’aquella revisió va ser que, any rere any, es dispari el rebut 
de l’IBI. 
Atès que amb la crisi s’ha produït una gran davallada dels valors dels immobles i 
que la mitjana dels preus en aquest moment, segons el Banc d’Espanya, se situa 
al voltant d’un 40% menys i s’espera una altra baixada que podria arribar fins a un 
65% sobre els valors de l’any 2005. 
Atès que hem demanat en reiterades ocasions aquesta revisió cadastral i sempre 
ens hem trobat amb la negativa per part de l’equip de govern.  
Atès que la pressió fiscal que estant patint els ciutadans i ciutadanes de Llançà és 
insostenible, moltes petites empreses familiars i autònoms es troben en una 
situació econòmica crítica i costa molt tirar endavant, la pesca està passant també 
per uns moments molt durs. També ens trobem en una situació d’atur laboral molt 
alt en moltes famílies del poble. 
Atès que la Llei estableix que la revisió cadastral es pugui fer, quan es posi de 
manifest una diferència substancial entre els valors cadastrals i els valors de 
mercat que han servit de referència, però mai abans de cinc anys de la darrera 
revisió. 
 



Es per tot això que els Grups Municipals d’ICV, ULL  i PSC proposen  
 

1. S’acorda sol·licitar a la Gerència Regional del Cadastre una revisió 
cadastral, a la baixa. Aquesta es sol·licitarà en el transcurs màxim de 48h 
després de l’aprovació d’aquesta moció, o per defecte, en la màxima 
urgència possible i en el menor termini de temps.  

2. S’acorda que l’IBI pel proper exercici fiscal - any 2014-, es faci d’acord amb 
els nous valors determinats pel cadastre, i en conseqüència, es suspengui 
l’actualització de valors i meritació de l’IBI conforme els anteriors valors. 

3. S’acorda que fins a l’aplicació dels nous valors que determinarà el 
cadastre, s’apliqui el percentatge mínim establert per llei de 0,40% i no el 
0,68% previst per a l’exercici 2014.  Que el 0,40% sigui d’aplicació en 
l’exercici 2014 i següents fins que siguin d’aplicació els nous valors 
cadastrals després de la revisió sol·licitada.  

4. S’acorda la compensació en les quotes d'IBI meritades en aplicació dels 
nous valors cadastrals, la diferencia a favor del contribuent entre el que 
pagarà mentrestant la tramitació i resolució final de la ponència de valors 
sol·licitada, i la nova quota resultant fruit de dita revisió cadastral, i al tipus 
impositiu que s'acordi en el seu dia en Ple que en qualsevol cas, ha de 
garantir la sostenibilitat pressupostaria de les comptes publiques 
municipals. 

 
El Sr. Cusí afegeix que, d’acord amb la reunió prèvia amb l’Alcalde, han decidit 
que aquesta Moció quedarà sobre la taula i es tractaria més endavant si així es 
presenta l’ocasió.  
Aleshores la primera Moció conjunta, amb Registre d’Entrada núm. 5793, de 19 
de setembre, es debatrà ara i demana a l’Alcalde que expliqui la proposta que els 
ha fet als grups de l’oposició. 
 
L’Alcalde explica que al llarg del dia s’ha treballat molt amb el tema, hi ha una 
màxima predisposició de tots els grups de poder a arribar a un acord. La proposta 
que presentava l’equip de govern per a l ‘IBI era del 0’68% en tipus impositiu. Avui 
hi ha molt de públic i a vegades ens perdem, sobretot els polítics, amb el que és el 
tipus impositiu, revisió, valors, etc. I això a vegades és difícil també per a ells, però 
a grans trets ho explica: l’Ajuntament de Llançà aquest  any és el darrer que 
aplica la revisió. Des de fa 2 anys, en funció de l’estabilitat pressupostària que 
començava a donar superàvit, l’equip de govern va decidir congelar l’IBI. Amb la 
previsió presentada per al 2014 també es congelava, i resultava un tipus del 0’68 
%. Després d’un matí de converses i negociacions, ell com a Alcalde ha fet una 
gestió amb la Gerència del Cadastre a Girona, per esbrinar el tipus impositiu i 
sobretot el valor cadastral com podria quedar. El   Gerent del Cadastre, Sr. Mir, li 
ha explicat que la nova Llei preveu que en cosa d’un mes es pugui demanar 
l’actualització a la baixa dels valors cadastrals. Aquesta actualització evidentment 
minvarà els ingressos de l’Ajuntament i els contribuents pagaran menys. Intentarà 
que sigui una minoració el major possible, que diu el Cadastre que s’aproparà al 
15%. Aquesta actualització també comporta la novetat que les Ordenances 
Fiscals, que s’havien d’aprovar abans de fi d’any per Llei, ara atorguen un marge 



fins al mes de març per poder aprovar el tipus impositiu que s’haurà d’aplicar en el 
poble de Llançà.  
 
Resumint diu que amb bon criteri tots els grups han entès que avui aprovar la 
Moció amb el contingut que es presentava era precipitar-se, mentre tant no 
s’apliqui la revisió del tipus impositiu. L’Ajuntament sol.licitarà a partir de l’acord 
d’avui del Ple, l’actualització a la baixa dels valors cadastrals, i una vegada se 
sàpiga el valor que fixi la Gerència Territorial de Cadastre, es podrà negociar amb 
els grups quin és el tipus impositiu que cal aprovar.  
L’Alcalde avança que l’equip de govern, arribat el moment, està disposat a 
disminuir aproximadament un 10% els ingressos derivats de l’IBI, amb el ben 
entès que si pràcticament s’ingressen uns  5M€ a Llançà, l’equip de govern pren 
la decisió de renunciar a 500.000 € perquè els impostos siguin menors.  
Vol explicar l’Alcalde, amb la solemnitat que cal atès que hi ha molta gent de 
públic, que en el seu moment, l’any 2003, quan fou escollit Alcalde, el programa 
electoral incloïa que revisarien l’IBI. Aquell any 2003 la crisi no havia arribat.  Això 
ha canviat fins al punt que fa tres anys que l’Ajuntament, està intentant disminuir i 
fins i tot congelar l’IBI.  
Com a Alcalde, malgrat les crítiques que ha rebut, lògiques per l’increment dels 
impostos, ho ha explicat a les cartes del Butlletí d’Informació Municipal. L’Alcalde 
mai s’ha amagat, ha afrontat que això es feia per poder tenir capacitat d’inversió. 
A partir que minoren els ingressos, l’Ajuntament intenta anar  rebaixant l’IBI, i es 
pren una altra decisió, amb risc polític, com fou quatre anys seguits sense fer 
inversions, el que vol dir que no s’anava a crèdit, que no es gastava més del que 
es tenia, que no es podien fer obres necessàries per al poble. Però en aquell 
moment es va considerar que s’havia d’estabilitzar l’economia de l’Ajuntament. 
Avui amb l’acord dels grups, i en especial amb el Sr. Guisset al qual vol agrair, 
s’ha entès que no estan en el moment de prémer més el contribuent, sinó de 
revertir aquest esforç que durant anys ha fet la gent perquè puguin tenir un retorn 
mitjançant l’actualització dels valors. Aquest mig milió d’euros que renuncien 
aquest any estava destinat a inversions. Si no es fan inversions serà per no anar a 
crèdit.  
Aquesta és la proposta de l’equip de govern. A l’Alcalde no li cauen els anells per 
demanar  disculpes, ans el contrari,  fou com un contracte que ell entenia que es 
feia amb la ciutadania per poder tenir més inversions i poder transformar el poble. 
És pot entrar a discutir si el poble s’ha transformat o no, si el poble és més maco o 
lleig, si el poble té mancances o no, l’Alcalde accepta les crítiques hi ha coses per 
solucionar i si no fos així ell no estaria fent bé la seva feina, ans el contrari, es 
tracta d’anar millorant, però si s’obre una nova etapa vol agrair a tots els grups la 
col.laboració i l’entesa que hi ha hagut per tirar endavant aquesta proposta. 
 
Seguidament obre el torn de paraula. 
 
Intervé el Sr. Guisset, del grup municipal PSC-PM, agraint en primer lloc 
l’assistència del públic ja que creuen que bona part de l’acord que s’ha aconseguit 
assolir ho és gràcies a l’esforç de tot el poble, alguns dels quals assisteixen al Ple 



per fer veure a l’Alcalde que els impostos estan sent per al poble i els negocis un 
esforç fiscal desmesurat i el seu grup socialista agraeix l’assistència.  
En segon lloc, com l’Alcalde ha explicat, es tracta en definitiva d’una actualització 
que suposarà que els efectes de la revisió dels valors i la quota de la contribució 
tingui els efectes a partir de 2014, on els contribuents notarien la baixa, 
aproximadament del 15% de la quota tributària.  
Continua dient que l’equip de govern platejava el 0’68% inicial i que gràcies a la 
insistència i pressió dels grups de l’oposició, l’equip de govern s’ha avingut a la 
rebaixa de 10 punts percentuals, i ara caldrà negociar. A la Moció hi ha dos 
aspectes: l’actualització dels valors i el tipus impositiu, que encara no es pot votar, 
que es fixarà en funció del resultat de la base liquidable que doni l’actualització. El 
seu grup es compromet, tal i com ha dit l’Alcalde, a que es faci tota la rebaixa 
possible sense posar en risc l’estabilitat pressupostària de l’Ajuntament, perquè 
ningú no vol que es deixin de pagar nòmines, prestar serveis als contribuents... En 
aquest sentit tal com ofereix el balanç de situació dels comptes públics de 
l’Ajuntament, a final del 2012 hi havia superàvit d’ 1.645.250 €. Al qual s’ha de 
minorar el milió d’euros per posar-se al dia de  pagament de creditors. Resulta un 
superàvit efectiu de 600.000 euros. Potser són menys a raó de la morositat. Els 
contribuents notaran la rebaixa de la pressió fiscals en els seus rebuts.  
Afegeix el Sr. Guisset que la dialèctica política entre l’equip de govern i  l’oposició, 
és diferent. L’Alcalde ha dit que la capacitat d’inversió és zero, el que és cert però 
no ha dit que era per l’endeutament històric que havia fet arribar al límit del 120% 
d’endeutament. Si actualment és del 47%, no ha estat gràcies a la gestió del 
govern sinó als contribuents que han fet possible que l’endeutament baixés al 
47%. No és que ens quedem sense possibilitat d’inversió sinó que la causa ha 
estat l’endeutament arrossegat. El romanent de 400/500.000 €, ateses les lleis 
d’estabilitat pressupostària i dèficit zero, pot fer possible que les inversions siguin 
zero, perquè qualsevol romanent que hi hagi va destinat per posar-se al dia amb 
els creditors o  a liquidar endeutament, que actualment és cap a 4 M€. 
Finalment agraeix la bona voluntat per part de l’equip de govern. Agraeix al  públic 
assistent perquè l’oposició havia dit nombroses vegades que quan els impostos 
que es paguen per part dels contribuent no s’equiparen als serveis que reben, 
entenen que fiscalment es pot considerar una confiscació i no una adequada 
política tributària o fiscal. Per aquests motius el sentit de la Moció, com ha dit el 
Sr. Cusí i després l’Alcalde, el grup municipal socialista està d’acord  que es 
procedeixi a l’actualització de valors i un cop es disposi els valors referenciats pel 
Cadastre votar el tipus impositiu per abaixar la pressió fiscal, tenint en compte que 
els percentatges s’han de negociar en funció si es pot baixar més la despesa 
ordinària i baixar conseqüentment la pressió fiscal. 
 
Fa ús de la paraula el Sr. Cusí, del grup municipal ULL-AM,  dient que, seguint la 
línia del que ha dit el Sr. Guisset, la col.laboració encara que sigui avui fugaç i 
d’urgència, la tindrà per intentar arribar a una entesa. El que sí avança per part del 
seu grup i segurament en nom dels tres grups signants, és que creuen que 
l’esforç que pot fer l’Ajuntament per baixar el tipus impositiu que ja negociaran 
més endavant un cop es disposi de l’actualització, pot ser més gran perquè el 
romanent que ha tingut l’Ajuntament és superior als 500.000 € com ha confirmat 



l’Alcalde, tenint en compte l’estabilitat pressupostària de l’Ajuntament. Conclou 
recordant que l’increment ha estat de 6-7 anys. S’ha de tenir en compte, ja que la 
inversió és zero, que s’ha de valorar el fet d’optimitzar les despeses de 
l’Ajuntament, i avança el fet de renegociar el deute bancari, que s’arrossega des 
de fa molts anys, que gairebé fa arribar a la bancarrota  l’Ajuntament. El passiu 
financer, encara que sigui allargant-lo, tot i que no sigui bo, si ha de servir per 
poder rebaixar la pressió fiscal, creu que si s’aconsegueix hi haurà entesa dels 
grups. 
 
El Sr. Ortiz de Zárate, del grup municipal BMC, diu al Sr. Guisset que el seu grup 
estava en el govern, i que baixar del 120% al 47% l’endeutament és a càrrec del 
contribuent, però també hi ha hagut gent del govern que ha fet possible la rebaixa. 
Afegeix que li sembla bé que baixi, i en el punt segon de la Moció, demana que si 
el 2014 el Cadastre ha de fer els nous valors,si  no entrarà en vigor en dos anys. 
 
L’Alcalde indica que el segon punt s’ha consensuat i que serà actualització i no 
revisió. La revisió significaria tornar a la dinàmica de fa deu anys. L’actualització 
vol dir que amb els preus de mercat actuals faran una disminució del valor 
cadastral. 
 
El Sr. Ortiz de Zárate pregunta si com a molt serà del 10 o el 15%. 
L’Alcalde manifesta que al final del torn de paraula aclarirà determinats aspectes. 
 
La Sra. Pujol, del grup municipal ICV, diu que el tres grups municipals signants 
PSC, ULL i ICV, han estat la veu del carrer, han presentat la Moció perquè al  
carrer, al poble hi havia la necessitat i el malestar que això s’havia de revisar.  
Aquesta rebaixa s’ha dit que comportaria 500.000 €, que havien d’anar a 
inversions i no es podran fer. S’ha dit moltes vegades que l’equip de govern ha 
presentat els pressupostos i el seu grup ha presentat sempre al.legacions. Cal 
voluntat política i la voluntat passa per fer una gestió diferent de la que s’ha fet 
fins ara. El seu grup fa 1 any i mig varen presentar una Moció per fer un pla de 
sanejament local, des de Llançà, perquè els comptes eren els que eren i no ens 
en sortíem, massa concentrats en pagar el deute. L’Alcalde va respondre’ls que 
no calia, que ja se’n sortirien i al cap de 6 mesos el pla d’ajust va arribar imposat 
per Madrid. Ara les finances, la gestió del dia a dia de l’Ajuntament el controla el 
Sr. Montoro.  
La Sra. Pujol  creu que la rebaixa és necessària que es faci, a la Moció ja 
s’explica la realitat d’avui en dia, el que tothom està patint. L’única cosa que cal 
fer és amb voluntat política i es pot fer i s’ha de fer. Insisteix que fa mitja hora 
l’Alcalde els ha fet una proposta, amb el Sr. Cusí. Com que el Sr. Guisset ja havia 
parlat amb l’Alcalde, els sembla que han de contrastar molta cosa, si actualitzen 
valors i aleshores més tard no es pot demanar la revisió cadastral, s’ha arribat a 
un acord, i que la finalitat és aquesta que la rebaixa de la pressió fiscal de les 
llançanenques i dels  llançanencs  sigui efectiva i no ha de passar res, ni s’ha de 
posar res en perill, sinó que s’han de fer les coses ben fetes, amb sentit comú i 
amb justícia, ja que aquesta rebaixa de l’IBI és una cosa justa. 
 



L’Alcalde reitera l’agraïment,  i conclou que normalment en els plens municipals 
no hi ha el fair play d’avui. Aquí tots han entès que era un tema del poble. 
Reconeix que ell és el principal responsable, i ara s’ha de fer, i vol aclarir que es 
demana l’actualització dels valors cadastrals que presumptament el Cadastre a 
Girona els concedirà amb una rebaixa del 15%. 
Per acabar diu al Secretari general que es demani l’actualització a la Gerència 
Territorial del Cadastre de Girona el més ràpid possible per poder fer també el 
més ràpid possible l’aprovació pel Ple del tipus impositiu, que s’ha prorrogat com 
a molt tard el mes de març de l’any vivent. 
 
El Sr. Cusí vol matisar el fet que l’actualització no suposi no poder fer amb 
posterioritat la revisió cadastral. 
L’Alcalde replica que la revisió cadastral la poden demanar sempre però que 
ningú no estarà content, pot resultar a l’alça. La revisió és un treball de camp 
d’uns dos anys. Altra cosa és que d’aquí a uns anys qui sigui Alcalde ho decidís 
seria una altra cosa, avui ell com a l’Alcalde es compromet que no ho farà. 
 
El Sr. Guisset vol dir que agraeix el mea culpa del discurs de l’Alcalde, s’estalvia 
una rèplica, i en segon lloc vol que quedi clar que s’està parlant d’actualització i no 
de revisió, sens per judici que es pugui fer posteriorment. El que interessa és 
l’actualització perquè tingui efectes en les quotes tributàries l’exercici 2014. 
Després, s’ha tractat de la rebaixa d’ingressos de l’Ajuntament  d’uns 500.000 €, 
que podria traduir-se en una reducció del 15% de la quota tributària, sense posar 
en perill l’estabilitat pressupostària, i previ informe d’Intervenció. Finalment el que 
deien el Sr. Cusí i Sra. Pujol i ell ho subscriu, tot això estarà a expenses de poder 
estalviar romanents de crèdit, amb el pla d’austeritat,  si es pot estalviar despesa 
evidentment l’ajuntament  pot reduir la pressió fiscal. En tot cas, segons les 
converses amb l’equip de govern i la Intervenció, com a mínim el públic assistent 
té la dada de la rebaixa de la quota tributària en el preu final del 15% 
aproximadament per no posar en perill les finances locals. 
 
Demana la paraula el Secretari General, per aclarir si es retira la segona Moció, 
Registre d’Entrada núm. 5989, i la que es sotmet a votació és la primera que 
varen presentar amb RE núm. 5793. 
 
El Sr. Cusí manifesta que la segona queda sobre la taula i no es passa a votació. 
Demana la votació de la primera Moció, amb les esmenes que s’han concretat. 
 
El Secretari manifesta que aleshores la primera Moció, a la part dispositiva s’ha 
d’esmenar el punt primer.  
On diu: “S’acorda sol·licitar a la Gerència Regional del Cadastre una revisió 
cadastral, a la baixa.” ha de dir: “S’acorda sol·licitar a la Gerència Regional del 
Cadastre una actualització cadastral, a la baixa.” . 
Així mateix, s’ha d’esmenar el segon punt, eliminant el darrer apartat, on diu  “... i 
en conseqüència, quedi suspesa l’actualització de valors i meritació de l’IBI 
conforme els valors anteriors.”  



Afegeix, que al punt 7 de l’Ordre del Dia, s’ha retirat la modificació de l’Ordenança 
Fiscal de l’IBI, el que suposa que a dia d’avui el tipus impositiu està fixat al 0’72%, 
sense perjudici que, com ha informat l’Alcalde, els Ajuntaments pugui celebrar un 
Ple per aprovar la modificació de l’IBI fins al mes del març de 2014, extrem aquest  
però, que fins ara no s’ha aprovat cap Decret o Llei que  prorrogui aquest termini 
que actualment acaba el 31 de desembre. 
 
L’Alcalde diu que els pobles que demanin l’actualització, se’ls atorgarà aquest 
termini. 
 
El Sr. Guisset diu que es podria fer un Ple extraordinari per entrar dins el termini. 
 
No havent més intervencions, per unanimitat s’acorda deixar sobre la taula la 
votació de la Moció presentada amb caràcter urgent pels grups municipals del 
PSC-PM, ULL-M i ICV, amb Registre d’Entrada núm. 5989. 
 
Així mateix sotmesa a votació la primera Moció, RE núm. 5793, inclosa en el punt 
11 del l’Ordre del Dia, un cop introduïdes les esmenes consistents en modificar el 
primer punt, on deia “Revisió” ha de dir “actualització”, i eliminar del segon punt 
l’apartat que deia: “... i en conseqüència, quedi suspesa l’actualització de valors i 
meritació de l’IBI conforme els valors anteriors”, per unanimitat dels membres 
presents, s’aprova: 
 
Motivació 
Atès que Llançà va fer revisió dels valors cadastrals l’any 2005 prenent com a 
referència els valors que el mercat immobiliari estava aplicant a la zona. 
Atès que el resultat d’aquella revisió va ser que, any rere any, es dispari el rebut 
de l’IBI. 
Atès que amb la crisi s’ha produït una gran davallada dels valors dels immobles i 
que la mitjana dels preus en aquest moment, segons el Banc d’Espanya, se situa 
al voltant d’un 40% menys i s’espera una altra baixada que podria arribar fins a un 
65% sobre els valors de l’any 2005. 
Atès que hem demanat en reiterades ocasions aquesta revisió cadastral i sempre 
ens hem trobat amb la negativa per part de l’equip de govern.  
Atès que la pressió fiscal que estant patint els ciutadans i ciutadanes de Llançà és 
insostenible, moltes petites empreses familiars i autònoms es troben en una 
situació econòmica crítica i costa molt tirar endavant, la pesca està passant també 
per uns moments molt durs. També ens trobem en una situació d’atur laboral molt 
alt en moltes famílies del poble. 
Atès que la Llei estableix que la revisió cadastral es pugui fer, quan es posi de 
manifest una diferència substancial entre els valors cadastrals i els valors de 
mercat que han servit de referència, però mai abans de cinc anys de la darrera 
revisió. 
 
Es per tot això que el Ple de l’Ajuntament  ACORDA: 
 



Primer.- S’acorda sol·licitar a la Gerència Regional del Cadastre una actualització 
cadastral, a la baixa. 
Segon.-. S’acorda que l’IBI pel proper exercici fiscal - any 2014-, es faci d’acord 
amb els nous valors determinats pel cadastre. 
 
 
12.2 Moció Per la hissada de bandera estelada  
 
El Sr. Cusí, portaveu del grup municipal ULL-AM, llegeix la Moció, RE núm. 5987 
del contingut literal següent: 
 
El grup municipal Unió Llançanenca-ERC a Llançà demana que, d’una vegada, el 
poble de Llançà llueixi la bandera estelada en llocs rellevants de la ciutat –com les 
entrades de la vila (oficina de turisme) i el port de Llançà (plaça Carles Sabater), 
la plaça Major, la rotonda de l’Avinguda Europa o l’ajuntament- i que no siguin 
despenjades fins a assolir l’estat propi.  
A hores d’ara, Llançà és un dels pocs municipis que no llueix encara, de manera 
permanent, cap bandera estelada.  
A petició d’ERC, una bandera estelada ja va lluir a la façana de l’ajuntament l’any 
2008 per la commemoració del centenari de l’estelada, però l’endemà va ser 
despenjada.  
Tot i haver aprovat l’adhesió a l’Associació de Municipis per la independència, i 
adherir-se al Pacte Nacional pel Dret a Decidir, l’ajuntament de Llançà ha anat 
negant les successives peticions a penjar la bandera estelada.  
  
Per tot això, proposem l’aprovació dels següents acords:  
 
1 . Penjar, i deixar-les de manera permanent, banderes estelades a les entrades 
de la vila (oficina de turisme) i el port de Llançà (plaça Carles Sabater), la plaça 
Major i la rotonda de l’Avinguda Europa.  
2. Penjar una bandera estelada a l’ajuntament de Llançà. 
3. Convidar la ciutadania de Llançà a penjar als balcons de les cases senyeres i 
banderes estelades, amb motiu de reivindicació de l’estat propi. 
 
Intervé el Sr. Guisset, del PSC-PM, expressant que el  posicionament del seu 
grup municipal referent a la qüestió de les banderes  no variarà. Tot el que sigui, 
amb respecte cap a la gent amb sentiment independentista i que vulguin reflectir-
ho amb la bandera estelada, els sembla bé. No obstant això, volen recordar que 
els Regidors representen una part del poble, dels quals n’hi ha que estan a favor 
de la independència. Però posar estelades en edificis públics entenen que no és 
legal ni apropiat per reflectir la realitat democràtica del poble de Llançà. Tampoc 
no voldrien que s’entri en una guerra de banderes, no volen que es reprodueixin 
episodis com als Bombers de Mataró, amb enfrontaments radicals i diu al Sr. 
Cusí, que en els edificis públics no poden estar d’acord, altra cosa és que a casa 
seva la gent pengi el que vulguin; amb la legalitat a la mà i com que es representa 
a tot el poble en un ajuntament no es pot decantar posar banderes de 



determinada ideologia, que no reflecteixen tota la realitat del poble, per aquest 
motiu el seu vot serà l’abstenció. 
 
El Sr. Ortiz de Zárate, del grup municipal BMC, indica que  s’adhereixen totalment 
a la Moció. 
 
La Sra. Pujol, del grup municipal ICV, diu que Llançà forma part dels municipis 
adscrits per a la Independència, aleshores té lògica. El seu grup votarà a favor, 
com  ha dit altres vegades, en aquests moments hi ha gestos que són importants. 
El Sr. Guisset ja ha dit que l’estelada no és la bandera oficial de Catalunya però 
en aquests moments que es parla tant de vies, segones vies i  terceres vies, creu 
que un gest com aquest no poden ferir les sensibilitats, ella creu en la política dels 
gestos, i actualment són importants per al futur del país, per la qual cosa voten a 
favor. 
 
L’Alcalde manifesta que el Sr. Cusí ja ha presentat aquesta Moció quatre vegades 
i l’equip de govern ha votat en contra que es pengi l’estelada en balcons 
municipals i ara tornen a votar en contra. I, aprofitant que hi ha molt de públic 
assistent, explica que ho fan en base a criteris racionals:  segurament el Sr. Cusí 
és més independentista que ell, però aquest Alcalde ha demostrat en els darrers 
mesos que el seu compromís amb el projecte  independentista  és inequívoc. Ho 
ha fet com a Pere Vila, com a dirigent d’un partit que vol assolir la plena sobirania, 
aquest és el seu paper. Com a Alcalde de Llançà hi ha moltes realitats. Si demà 
Catalunya oficialitza l’estelada com a senyera patriòtica, no tinguin cap dubte que 
demà estaria penjada però a dia d’avui no és una senyera que estigui autoritzada, 
a més a més, el moviment de banderes implica denúncies per part del govern 
espanyol, i a qui denuncien és a l’Alcalde com a màxim representant de 
l’Ajuntament. Insisteix que comparteix plenament la inquietud del Sr. Cusí. Es 
varen penjar senyeres pel municipi, es varen posar els cartells d’adhesió a L’AMI, 
s’ha acceptat que quan la Generalitat tingui a punt la recaptació dels impostos que 
passin per l’Agència Tributària Catalana abans d’anar a Madrid. No sap què 
s’acabarà imposant, poden passar moltes  coses, però a dia d’avui el seu grup 
votarà en contra perquè representen totes les sensibilitats de Llançà, i els 
Regidors saben que a la població hi ha molta pluralitat, és un tema que ell 
considera com a molt sectari. 
 
Sotmesa la proposta a votació, amb tres vots a favor, dels grups municipals ULL-
AM, BMC i ICV; set vots en contra, del grup municipal de CiU; i tres abstencions, 
del grup municipal PSC-PM , no prospera la Moció. 
 
 
13.- Precs i preguntes 
 
La Sra. Pujol, portaveu del grup municipal d’ICV, llegeix les següent preguntes: 
 



El dilluns 5 d’agost,a les 12 del migdia, una part del nucli de la Vila va patir un tall 
de subministrament elèctric que va durar 40 minuts. El diumenge, 1 de setembre, 
vespre, el nucli del Port va patir també un tall de subministrament elèctric. 

a) Ha demanat l’ajuntament a Endesa el motiu d’aquesta tallada de llum. 
b) Endesa ha fet el manteniment exigible després del caos patit pel temporal, 

a l’hivern del 2010? 
c) L’Ajuntament demanarà i canalitzarà les compensacions exigibles a 

Endesa per aquesta falta de subministrament. 
 
L’Alcalde respon que segons l’informe tècnic de què disposa, sobre el tall de 
subministrament del dia 5 d’agost, ENDESA va informar que fou ocasionat per 
haver-se cremat una de les dotze sortides que disposa el transformador del c/ 
Gardissó, i resultaren afectats els clients que depenen d’aquella sortida; durant el 
temps de reparació els operaris d’ENDESA varen tallar el corrent de les 11 
sortides restants per no patir riscos i es va reparar a les 13 hores. L’Ajuntament 
com altres vegades amb problemes de subministres, rebrà les reclamacions i les 
trametrà. 
 
I sense cap més altre assumpte a tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió a dos 
quarts de nou del vespre, de la qual s’estén la present acta que, després de 
llegida i trobada conforme, signen els Regidors i les Regidores assistents amb mi, 
el Secretari, que certifico. 
 
 


