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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
LLANÇÀ DE DATA 1-02-2012
A la Casa Consistorial de Llançà, essent les dinou hores del dia u de febrer de
dos mil dotze, es reuneix l´Ajuntament Ple, en primera convocatòria, sota la
presidència del Sr. Alcalde, Sr. Pere Vila i Fulcarà i amb l’assistència dels
regidors i de les regidores que a continuació s´indica, a l´objecte de celebrar
sessió pública ordinària.
Assistents: Sr. Joan Carles Mora i Torrent, Sra. Núria Escarpanter i Olivet, Sra.
M. 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.
Excusen la seva absència el 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.
El Sr. Alcalde declara obert l’acte i seguidament s’entra a conèixer els
assumptes inclosos en l’ordre del dia:
1.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior
El Sr. Alcalde demana si cal llegir l’acta de la sessió anterior, de data 14 de
desembre de 2011, que ha estat repartida amb anterioritat junt amb la
convocatòria.
Per unanimitat s’aprova l’acta del Ple ordinari de data 14 de desembre de 2011,
sense esmenes.
2.- Aprovació del Pla d’usos, serveis, instal·lacions i balisament de
temporada en la zona de les platges de Llançà.
El Regidor de l’Àrea, Sr. Mora llegeix el text del dictamen i explica que es
presenta el mateix Pla de l’any passat.
Intervé el Sr. Cusí, del grup ULL-AM, recordant que en el Ple del mes d’octubre
varen presentar unes preguntes sobre el tema del balisament que efectua
l’empresa adjudicatària del servei de balisament i feines relacionades. Creien
que la feina no s’havia fet bé, els morts no estaven retirats correctament;

s’abstindran en el punt perquè entenen que la feina no està ben acabada, que
s’hauria de tenir en compte i donar un toc d’atenció a l’empresa ja que l’equip
de govern va dir que es tindria en compte, no és que estiguin en contra del Pla
d’Usos.
El Sr. Mora respon que han tractat el tema amb l’enginyer tècnic municipal i en
principi haurien d’estar retirats, han parlat com fer-ho i tot el que és marcatge
de platges és un sistema ecològic, amb una barrina que no es retirarà i queda
anclada. El que serà semiecològic és el balisament, amb uns bloc de forats
perquè hi hagi biodiversitat a dins. Els antics es treuen tot i només quedaria la
barrina.
El Sr. Cusí insisteix que hi ha la plantació de possidònia a protegir del litoral.
El Sr. Mora diu que es tindrà cura especial en el fondeig i es farà un seguiment.
El Sr. Cusí pregunta sobre els morts des de fa molts anys, si hi ha previsió de
retirar-los perquè no creï un mal en el sistema.
El Sr. Mora manifesta que en principi no, però es pot demanar a l’empresa, ja
que fa el fondeig, i aprofitar de retirar el màxim possible.
Fa ús de la paraula la Sra. Barris, del GMS, dient que després de la lectura i
estudiar com reduir costos perquè sigui més auster, creuen millor mantenir el
Pla actual, aleshores per no interferir en la votació, s’abstindran i els
preocupaven també els morts i que es retiressin, tal i com ha dit el Sr. Cusí.
Amb set vots a favor, del grup municipal de CiU, i quatre abstencions, dels
grups municipals PSC-PM i ULL-AM, s’acorda:
L’Ajuntament de Llançà, en sessió ordinària celebrada el dia 1r d’abril de 2009,
va aprovar el Pla d’Usos, serveis, instal·lacions i abalisament de temporada en
la zona de les platges de Llançà, per al període 2009-2013.
La Direcció General de Ports, aeroports i costes de la Generalitat de Catalunya,
mitjançant Resolució de data 26 de maig de 2009, va aprovar la distribució dels
usos de temporada de les platges i del mar territorial del terme municipal de
Llançà.
En compliment del disposat a la Circular 1/2009, de 27 de febrer, de la Direcció
General de Ports, Aeroports i Costes, l’Ajuntament haurà de comunicar
anualment les previsions d’ocupació.
Per això, el Ple de l’Ajuntament acorda:
Primer.- APROVAR per a la Temporada 2012 el Pla d’Usos, serveis,
instal·lacions i abalisament de temporada en la zona de les platges de Llançà.
Segon.- COMUNICAR el present acord a la Direcció General de Ports,
Aeroports i Costes, de la Generalitat de Catalunya, als efectes oportuns.
3.-Assumptes urgents
L’Alcalde proposa la votació de la urgència d’incloure la Moció conjunta
presentada pels grups municipals de PSC-PM, ULL-AM i IC-V, així com la
presentada pel grup municipal ULL-AM.

Per unanimitat s’acorda incloure en l’Ordre del dia i debatre les dues mocions.
3.1) Moció que presenten els grups municipals a l’oposició Unió
Llançanenca, ICV de Llançà, i el PSC de Llançà: Per a l’actualització i
modificació del Reglament Orgànic Municipal.
El Regidor d’ULL-AM, Sr. Cusí, llegeix el text de la Moció, amb RE 537, de 31
de gener de 2012, referent a l’actualització i modificació del ROM.
El portaveu del grup municipal de CiU, Sr. Mora, manifesta que votaran a
favor.
Per unanimitat s’aprova la següent Moció:
Davant de la problemàtica de tenir un ROM (Reglament Orgànic Municipal) que
data de maig de 1988 i que per el fet de ser redactat fa gairebé 25 anys
enrere, creiem oportuna la seva modificació per tal que aquest sigui actualitzat
d’acord amb els temps actuals.
Atès que, el Reglament Orgànic Municipal de Llançà té més de vint anys
d’antiguitat cal fer una revisió d’aquest per actualitzar-lo.
Atès que, el Reglament Orgànic Municipal de Llançà no contempla l’aplicació
de noves tecnologies en quan a tràmits, comunicacions, convocatòries, etc.
Atès que, el Reglament Orgànic Municipal de Llançà pot no facilitar la bona
feina del propi ajuntament, regidors, alcalde i demés personal pel fet de no
estar actualitzat amb concordança de les diferents tasques que duu a terme
aquest consistori.
Per tots aquests motius i molts d’altres,el Ple de l’Ajuntament aprova:
Primer.- Acordar pel Ple de l’Ajuntament per tal de modificar i actualitzar el
ROM (Reglament Orgànic Municipal) de l’Ajuntament de Llançà, en el transcurs
de l’exercici 2012.
Segon.- Acordar una data per tal de començar el procés de modificació i
actualització del ROM.
Tercer.- Facultar a tots els regidors per poder participar en la elaboració de la
modificació i actualització del ROM.
3.2) Moció per declarar Llançà municipi republicà
L’Alcalde proposa llibertat de vot i el vot secret. El Ple està d’acord.
El Sr. Cusí, del grup municipal ULL-AM, llegeix la Moció, amb RE 538, de 31 de
gener de 2012, del contingut literal següent:
“La Constitució espanyola de 1978 en el seu Títol II situa al rei com a cap
d’estat i li confereix un seguit de prerrogatives com són la inviolabilitat i la no
subjecció a cap tipus de responsabilitat. Afegeix, a més, que la corona és

hereditària en els successors de l’actual cap d’estat, de manera que s’anul·la la
possibilitat del poble d’escollir el seu màxim representant civil.
Aquests preceptes, inclosos en la principal figura normativa de l’ordenament
jurídic d’un territori, predetermina inevitablement les característiques de la resta
de normativa que se’n deriva. I, a més a més, posa de manifest l’acceptació,
per part dels principals actors polítics i socials que conviuen en aquest territori,
d’uns principis no democràtics que perpetuen determinats privilegis que no
poden ser mai sotmesos a consideració de la ciutadania, per ratificar-los o
rebutjar-los.
Aquesta concepció d’estat xoca frontalment amb el model d’estat republicà que
situa a tots els ciutadans iguals davant la llei i on la potestat per escollir el seu
cap d’estat recau en la sobirania popular. Un model de societat que passa per
reconèixer ciutadans i ciutadanes lliures i que entén la llibertat com a màxima
expressió de la no dominació. Una forma d’organització civil que recull els
valors republicans com a màxims garants de la justícia, la transparència, el
retre comptes, l’exercici del poder amb humilitat. Una manera d’entendre el
poder diferent a com s’entén ara i que, prova d’això, comporta, per exemple,
actituds reprovables com ara l’opacitat del pressupost de la corona espanyola o
casos de negocis poc clars fent ús dels privilegis reials. En definitiva, el model
republicà entén la societat de forma no dogmàtica, plenament democràtica i
premia la meritocràcia per sobre dels privilegis injustificats i no legitimats.
Atès que a l’hora de plasmar aquests valors en el dia a dia de la gestió
municipal s’adopta la consideració que a l’administrat se’l tracta com un ciutadà
i no com un súbdit, provoca, a més, una relació amb la ciutadania més eficient,
que s’explica per la major confiança, participació i implicació que deriva del
tracte entre iguals que s’adopta com a punt de partida.
Atenent, per tant, aquests principis republicans, i expressant el nostre
convenciment que com a màxims representants democràtics de la ciutadania
sentim la responsabilitat i encàrrec de treballar per aprofundir la democràcia en
la nostra nació i també en cada un dels municipis que la configuren.
Per tot això, el Grup Municipal d’Unió Llançanenca - AM proposa els següents
acords:
PRIMER. Declarar Llançà municipi republicà, entenent que aquesta forma de
govern representa la concreció dels principis de llibertat i d’igualtat millor que
les altres.
SEGON. Reconèixer els valors republicans com els necessaris a l’hora
d’exercir les responsabilitats municipals que es tenen encomanades.
TERCER. Fer arribar aquest acord a la Presidència del Parlament de
Catalunya, a la Presidència del Govern de la Generalitat i a la Presidència del
Congrés de Diputats i Senat.
Intervé el Sr. Noguera, del GMS, dient que ells, com a Regidors i com a grup
municipal, no es poden posicionar en aquest assumpte en concret, creuen que

no transmetrien fidelment la voluntat dels seus electors en la seva totalitat.
Continua que són assumptes, als seu entendre, que ara no toquen. Els causa
malestar i decepció veure com s’aprofita políticament aquestes propostes per
fugir d’estudi de la situació actual ja que creuen que els ciutadans de Llançà no
els han votat i els paguen un sou per presentar propostes que divideixen entre
republicans i no republicans, independentistes i no independentistes,
moralment exclosos de la Constitució o no, o gent que no es posiciona, sinó per
presentar propostes per sumar amb la finalitat de sortir de la situació de crisi
actual. No creuen ajudar a Llançà votant aquests tipus de propostes, per això el
seu company Francesc Guisset, en una proposta semblant d’un altre Ple, es
va referir al nacionalisme “de pandereta”. Vol dir també que l’opinió personal
dels tretze Regidors no seria mai representativa del poble de Llançà, en
aquests termes de configuració política de l’Estat, és una qüestió que sempre
ha de passar per referèndum. No som qui per dir si el Rei hi ha de ser o no,
simplement hi és. Entenen i respecten que el senyor Cusí hagi presentat
aquesta proposta ja que entra dins de la seva filosofia de partit del qual n’és
militant. Conclou que sent haver-ne estès en la seva exposició però que s’han
vist obligats a fer les matisacions perquè amb aquests tipus de propostes no
votar a favor pot significar confusió entre l’opinió personal individual de
cadascun dels Regidors, l’opinió del seu grup municipal, l’opinió de l’electorat i
la del poble de Llançà. Per aquests motius han decidit votar en consciència, ja
que el vot és secret.
El Secretari reparteix les butlletes de votació. Es procedeix a la votació secreta
i seguidament al recompte del resultat, essent de dos vots a favor, quatre vots
en contra i cinc abstencions per la qual cosa no prospera la Moció.
El Sr. Cusí fa ús de la paraula, per al.lusions al que ha dit el Regidor socialista.
No vol entrar a discutir el concepte d’Estat ideal però que considera que
qualsevol tema es pugui tractar a l’Ajuntament, es pot votar encara que no
representi l’electorat. No obstant, ja que falten dos Regidors, del BMC i d’IC-V
en la reunió del proper Ple, la podrà tornar a presentar i veure si amb la nova
votació prospera.
4.- Precs i preguntes
El Sr. Cusí llegeix les preguntes del grup municipal d’Unió Llançanenca - AM al
Ple de l’Ajuntament de Llançà, RE 536/2012:
“Primera:
Segons consta a l’Acta Constitutiva de l’Associació de Municipis per la
Independència, al llistat on figuren els assistents en representació del seus
Ajuntaments pertinents- integrat tant per alcaldes com per regidors- volem
manifestar la nostra sorpresa en observar que en aquest llistat no hi figura cap
representant del nostre Municipi. En aquest sentit, volem recordar que en
l’anterior Ple celebrat el passat 5 d’octubre de 2011 es va discutir i aprovar la

moció per a que Llançà s’integrés a l’Associació de Municipis per la
Independència, acordant així el nomenament de l’Alcalde com a representant
del nostre poble i la seva capacitat per a delegar aquesta responsabilitat a
qualsevol dels regidors que haguessin votat favorablement aquesta moció,
presentada pel nostre grup. És per aquest motiu que demanem al sr. Alcalde
explicacions al respecte del que acabem d’exposar.
Segona:
Per a l’execució de l’obra d’ampliació de vorera de l’Avinguda Europa, per la
qual va adjudicar-se el contracte d’obres a l’empresa Daniel Fàbrega
Excavacions S.L.U. es va pressupostar una quantitat de 77.880€ (IVA inclòs).
Finalment, al·legant l’aparició de diverses unitats d’obres diferents a les
previstes en el projecte tècnic o que no es varen incloure de forma especifica al
pressupost, va agregar-se a aquesta despesa la quantitat de 19.366,77€ per
cobrir la totalitat de l’obra. Aquestes unitats d’obra no compreses en el projecte
inicial s’indica que figuren en una “acta de preus contradictoris”. No obstant
això, voldríem que des de la regidoria d’urbanisme de l’Ajuntament s’expliqués
amb detall els motius pels quals aquesta partida es va haver de veure finalment
tan incrementada.”
L’Alcalde respon a la primera pregunta, que el Sr. Cusí ja li dóna per fet la
resposta de l’Alcalde a la qüestió, amb els supòsits de resposta grapats a la
pregunta. Li sorprèn que li doni tanta informació. No va poder assistir-hi per
motius d’agenda i considera que titllar-lo de negligent és greu i que quan el Sr.
Cusí no assisteix a les Comissions Informatives ell no el qualifica de negligent.
Li demana prudència.
El Sr. Cusí ho lamenta i retira el qualificatiu de “negligència”, però que si no
podia assistir, ho podia haver delegat a qualsevol Regidor, ja que la Moció
aprovada ho deia. I com que ell havia presentat la Moció i havia votat
favorablement, el podia haver estat delegat per assistir a la constitució de
l’Associació.
L’Alcalde manifesta que si no pot assistir a una altra reunió, ho delegarà.
Quant a la segona pregunta, respon que els 19.000 € de més son treballs
realitzats en l’ampliació de la vorera no prevista al costat de l’arxiu; una tanca
de protecció, un desguàs nou a l’Av. Reina Fabiola, tres faroles més davant de
l’Ajuntament i l’adequació del pàrking de sorra adjacent mol malmès.
El Sr. Cusí demana si la despesa no prové de l’error d’emplaçament de faroles
enmig del carril-bici.
L’Alcalde replica que les faroles no es varen desplaçar i ja es va tractar
abastament l’anterior legislatura. El sobre cost és degut a tot el que ha
esmentat.

I sense cap més assumpte a tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió a dos
quarts de vuit del vespre, de la qual s’estén la present acta que, després de
llegida i trobada conforme, signen els Regidors i les Regidores assistents amb
mi, el Secretari, que certifico.

