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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
LLANÇÀ DE DATA 01-08-2012
A la Casa Consistorial de Llançà, essent les dinou hores del dia u d’agost de
dos mil dotze, 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 llegeix la nota de condol aprovada per la Junta de Govern Local, amb
motiu de l’incendi forestal de final de juliol.
El Sr. Cusí manifesta que la nota esmentada ja apareix en el web municipal
com a acord de la Junta de Govern.
L’Alcalde manifesta que per això, si estan conformes, hi apareixerà a partir de
demà com a acord del ple de l’Ajuntament.
Els grups polítics municipals per unanimitat, s’adhereixen al manifest públic de
condol, amb el contingut següent:
El Ple de l’Ajuntament de Llançà manifesta el seu sentit condol a les famílies de
les quatre víctimes mortals dels devastadors incendis a la comarca de l’Alt
Empordà, com també, el seu suport i escalf a tots els afectats per aquesta
tragèdia. Així mateix, manifesta el seu agraïment a tots els cossos de bombers,
de seguretat, militars, d’associacions de Defensa Forestal, Creu Roja i diferents
institucions que han participat, per la seva gran feina en les tasques d’extinció
dels incendis i d’atenció als afectats.
Menció a part mereixen les persones voluntàries que, posant-se al servei dels
afectats, han realitzat un feina digna d’homenatjar. Per totes aquestes
persones, el Ple de la Corporació municipal fa extensiu el seu més sincer
agraïment i reconeixement.
Tot seguit s’entra a conèixer els assumptes inclosos en l’ordre del dia:

1.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior
El Sr. President demana si cal llegir l’acta de la sessió anterior, de data 6 de
juny de 2012, que ha estat repartida amb anterioritat junt amb la convocatòria.
Per unanimitat s’aprova l’acta del Ple ordinari de data 6 de juny de 2012, sense
esmenes.
2.- Proposta de fixació de festes locals per a l’any 2013.
L’Alcalde llegeix el text del dictamen.
Per unanimitat s’aprova:
Vista l’Ordre EMO/185/2012, de 22 de juny, publicada al DOGC núm. 6159, de
data 28 de juny, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals a
Catalunya per a l’any 2013.
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 2013, els dies 22 de
gener (dimarts) i 16 de juliol (dimarts).
Segon.- DONAR TRASLLAT del present acord als Serveis Territorials a Girona
del Departament d’Empresa i Ocupació, als efectes oportuns.
3.- Aprovació del Compte General del Pressupost de l’exercici 2011.
La Regidora de l’Àrea, Sra. Escarpanter, explica que el compte general és el
document que cal trametre a la Sindicatura de Comptes i que inclou les
factures, informacions, comptes anuals de l’Ajuntament, els balanços, el
resultat econòmic i patrimonial, memòria, també dels òrgans que depenen de
l’Ajuntament, Casal Pensionista, Casal d’Esports, Museu de l’Aquarel.la,
l’existència en tresoreria a 31-12-2011 i els certificats dels saldos de tots els
comptes a data 31-12-2011.
Seguidament llegeix el text del dictamen.
Amb nou vots a favor, dels grups municipals de CiU, BMC i ICV; i quatre
abstencions, dels grups municipals PSC-PM i ULL-AM, s’aprova:

En data 26 d’abril 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 2011 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 Comptes.
S’ha emès informe favorable de la Secretaria i d’Intervenció sobre el contingut i
forma del Compte General per a l’exercici 2011, 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 30 de maig 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 2011, 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 2011.
Certificats dels saldos de tots els comptes a data 31 de desembre de
2011.

Atès que el Compte General es va exposar al públic per a informació pública,
mitjançant publicació al BOP de Girona de data 8 de juny de 2012; 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 2011, 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 2011.
Certificats dels saldos de tots els comptes a data 31 de desembre de
2011.

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.
4.- Adjudicació del contracte de la gestió del servei públic de Recollida i
transport de Residus Municipals, Neteja viària i Gestió de la deixalleria
municipal de Llançà.
L’Alcalde agraeix als grups les seves aportacions perquè aquest concurs fos
un èxit, no tant per la participació d’empreses, només una ho ha fet, però sí en
quant al model que finalment es va presentar; recorda que hem comptat amb
l’assessorament d’en Jordi Agustí, persona solvent en aquests tema. Com a
Alcalde, li va dir que s’afegissin totes les aportacions que es fessin, perquè no
fos un assumpte només de l‘equip de govern. Algunes coses no es pogueren
incloure però quasi el 60% de les al.legacions es varen estimar. Ara es
presenta una proposta d’adjudicació,. Molt interessant per al poble de Llançà, el
preu de sortida era de 722.000 € aproximadament més IVA, i l’oferta és de
706.247’73 més l’IVA. A l’apartat de millores també destaca les que ha
presentat l’empresa adjudicatària. Recorda que l’IVA serà més car, passarà del
8 al 10% uns 56.000 €, i sobre les millores explica que hi haurà el nou parc de
Villordí on actualment hi són, amb una obra important de millora i
d’accessibilitat, nous contenidors, regeneració i canvi de maquinària, en 7-8
mesos es canviarà tot i a partir de la plica encarregaran vehicles,
escombradores, a mig any a 8 mesos tot estaria operatiu.
Tot seguit llegeix el text de dictamen.
El Sr. Guisset, del GMS, diu que el seu grup votarà a favor. Lamenten que hi
hagi una sola empresa que es presenti, felicita per la feina feta per tothom i
voldria saber quines poden haver estat les causes que hi hagi una sola oferta i
caldrà seguir el compliment del contracte per part dels Regidors en el govern.

El Sr. Cusí, del grup ULL-AM, manifesta que voten a favor i demana que es
tingui en compte i que es planifiqui bé la ubicació dels contenidors potser no
estaven ben ubicats, la situació en punts estratègics i concretament en el nou
aparcament del Port que estiguin més amagats o coberts, per la mala imatge
de donen a vegades.
L’Alcalde diu que està d’acord i que dins de l’adjudicació es trobaran tres illes
de contenidors soterrats, i està inclosa en la proposta, prioritàriament al Port,
per ser més Turístic.
El Sr. Ortiz de Zárate, del grup BMC, diu que està d’acord i pregunta si al Port
se soterraran tots.
L’Alcalde respon negativament, serà una illa en el millor lloc del Passeig
Marítim, encara no determinat i serà soterrat.
La Sra. Pujol, del grup d’ICV, s’abstindran perquè les al.legacions del seu grup
no foren aprovades totes, només el 20% i en l’aprovació del plec de clàusules
es varen abstenir com fan ara.
Amb dotze vots a favor, dels grups municipals de CiU, PSC-PM, ULL-AM i
BMC; i una abstenció del grup municipal d’ICV, s’aprova:
El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el 3 d’agost de 2011, va
acordar iniciar l’expedient del contracte de serveis per “recollida i transport de
residus Municipals, neteja viària i gestió de la deixalleria municipal de Llançà”,
mitjançant la modalitat de concessió, procediment obert, oferta econòmicament
més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació i es varen aprovar inicialment el
Plec de Clàusules Administratives Particulars i Prescripcions Tècniques.
Un cop resoltes les al·legacions interposades als Plecs de clàusules
administratives i prescripcions tècniques, el Ple de l’Ajuntament en sessió de
data 4 d’abril de 2012 va aprovar definitivament els Plecs i va convocar la
licitació.
El procediment s’ha desenvolupat d’acord amb allò disposat als articles 109,
110 i 138 i següents del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP).
La licitació del contracte s’ha realitzat conforme a allò previst a l’article 142
TRLCSP.
La Mesa de Contractació ha efectuat proposta d’adjudicació a l’òrgan
competent a favor de Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. per ser
l’oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació.
Tanmateix és l’única empresa que ha participat en la licitació.
En el termini conferit a l’article 151.2 TRLCSP, el licitador que ha formulat la
proposició econòmicament més avantatjosa ha presentat la documentació
necessària per formalitzar el contracte i ha constituït la garantia definitiva
exigida al plec de clàusules administratives particulars.

D’acord amb el que disposa la Disposició Addicional Segona del TRLCSP i a
l’article 274.1b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, el Ple de l’Ajuntament acorda:
Primer.- ADJUDICAR el contracte de serveis per “recollida i transport de
residus municipals, neteja viària i gestió de la deixalleria municipal de Llançà” a
favor de Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., pel preu de 706.247,73
€ exclòs l’IVA, més l’IVA corresponent que estigui vigent en cada moment, que
a data d’avui és de 56.499,82 €, subjecte al Plec de Clàusules Administratives
Particulars, al Plec de Prescripcions Tècniques i a les propostes presentades
pel licitador en la seva oferta.
Segon.- REQUERIR a l’empresa adjudicatària, Fomento de Construcciones y
Contratas, S.A., perquè, dintre del termini dels quinze dies hàbils següents a
aquell en què es rebi la notificació de l’adjudicació, en la forma prevista a
l’article 151.4 TRLCSP, comparegui davant la Secretaria General de
l’Ajuntament per tal de formalitzar el contracte en document administratiu.
Tercer.- AUTORITZAR la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària
227.06.162 del pressupost municipal vigent.
Quart.- NOTIFICAR aquest acord a l’adjudicatari, com a únic participant en la
licitació, i disposar la seva publicació al perfil de contractant de l’Ajuntament i al
BOP.
Cinquè.- COMUNICAR les dades bàsiques del contracte al Registre de
contractes del sector públic, de conformitat amb el que disposa l’article 333.3
del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei de contractes del sector públic, i TRAMETRE a la
Sindicatura de comptes una còpia certificada del document en el que es
formalitzi el contracte, acompanyada d’un extracte de l’expedient.
Sisè.- FACULTAR l’Alcalde per a que pugui signar qualsevol document que
calgui per fer efectius els acords precedents.
5.- Moció: Declaració en defensa del món local i de la seva autonomia.
La Sra. Anna M. Pujol, del grup municipal d’ICV, llegeix el text del dictamen.
Fa ús de la paraula el Sr. Guisset, del grup municipal socialista, dient que
votaran a favor, esta d’acord gairebé en tot. És evident que les mesures
atempten al principi d’autonomia local, l’article 140 de la Constitució. No
obstant, tot això respon a un procés de centralització del PP, que fa una cosa
molt perjudicial allunyant les decisions polítiques de la ciutadania, tots els
poders de l’Estat emanen de les sobiranies nacionals i s’anul.la la participació
ciutadana en la política, estem vivint una època de centralització, tot a la

capitalitat de Madrid, han guanyat pes les Diputacions provincials que
assumiran part d’aquestes competències, com bé sap l’Alcalde. No obstant,
com ha dit la Regidora Pujol, és en perjudici del polític de proximitat en els
ajuntaments, el posicionament cal que sigui ferm per part del Parlament i de les
Diputacions provincials i dels Consells Comarcals. La seva opinió que voldria
afegir és que en les mesures de contenció i d’ajust del PP es reduïssin
Senadors i Diputats, reducció de parlamentaris, només al Parlament de Galícia
se n’ha parlat. Si hi ha menys Regidors electes a la propera legislatura
certament suposarà una involució i es redueix la representativitat i el pluralisme
polític en aquest ajuntament.
El Sr. Cusí, del grup d’ULL-AM, manifesta que votaran a favor, que han
presentat un Moció en la mateixa línia però potser va més enllà, insten també a
la Generalitat de Catalunya en el fet de la descentralització de competències,
del pobles cap a les Diputacions, com bé coneix l’Alcalde que té la condició de
Diputat; com les competències que es retallen a la Generalitat. No sap si seria
bo, amb el vistiplau de tots els grups de fusionar les dues Mocions.
L’Alcalde manifesta la seva conformitat.
El Sr. Cusí diu que s’afegeixi la part dispositiva de la seva Moció.
El Sr. Ortiz de Zárate, del grup BMC, diu que voten a favor, no cal afegir res
més, estan esclafant el poble de Catalunya.
El Sr. Mora, del grup de CiU, indica el vot favorable.
Realitzada una refosa de les mocions dels grups municipals d’ICV i ULL-AM,
per unanimitat, s’aprova:
El govern de l’Estat espanyol ha anunciat i aprovat una reforma de la Llei
Reguladora de Bases del Règim Local (LRBRL) que tot i que encara no
coneixem l’articulat definitiu, volem expressar el següent:
MANIFESTEM:
Els ajuntaments són govern i han d’estar en peu d’igualtat institucional a la
resta de nivells de govern amb els que conviuen i reivindiquem el paper que
des de 1979 han tingut en la lluita contra la pobresa, la cohesió social, la
superació de situacions anteriors de crisi econòmiques, el desenvolupament
econòmic, l’equilibri territorial, la sostenibilitat, la construcció nacional i la
construcció de democràcia. Volem pobles i ciutats sostenibles en els seus
recursos i ens reafirmem en que els pobles i ciutats son els dics de contenció
de la crisi i de la defensa dels drets de la ciutadania.
La proposta de reforma suposa la vulneració del principi d’autonomia local i del
principi de subsidiarietat i afectarà de forma fonamental la cohesió econòmica,
social i territorial, comportant un greu retrocés de la qualitat democràtica, la
desaparició i la pèrdua de qualitat de molts serveis públics i especialment un
trencament del principi constitucional d’igualtat de drets i deures de la
ciutadania.

Aquesta reforma proposa un model basat en la centralització, la configuració
territorial del govern en les províncies i per tant, no reconeixent les
especificitats organitzatives dels territoris i en el nostre cas vulnerant el marc
competencial contingut en l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i el mapa
municipal català.
Després de 30 anys esperant un nou marc competencial, la proposta ha estat
feta al marge de qualsevol procés de diàleg i consens necessari amb el món
local, partint en molts casos del desconeixement sobre els nivells de prestació
de serveis que ofereixen els municipis i l’ofec financer en què es veuen
sotmesos i que suposarà una involució sense precedents del món local, i en
cap cas abordarà els problemes històrics llargament reclamants sobre el marc
competencial municipal i el model de finançament local.
Significarà la desaparició i la pèrdua de qualitat de molts serveis públics bàsics
(serveis d’ocupació, escoles bressol, formació d’adults, escoles de música i
dansa, seguretat alimentaria, polítiques d’habitatge, prevenció de la violència
de gènere...), que els Ajuntaments han anat assumint al llarg dels anys i que
han estat decisius en el progrés del nostre país i la millora de la qualitat de vida
de la ciutadania. Una proposta que generarà desequilibris territorials i socials
importants, comportant greus discriminacions entre administracions però també
entre ciutadans i ciutadanes, amb l’existència de ciutadania de primera i
ciutadania de segona atenent al lloc de residència.
La proposta comporta un greu retrocés de la qualitat democràtica, en proposar
la pèrdua de capacitat de decisió sobre les polítiques de proximitat per part dels
Ajuntaments, que són el nivell institucional més proper a la ciutadania. Es
proposa, fins i tot, derivar part de la decisió i la gestió d’aquestes polítiques a
les Diputacions, que no estan sotmeses a votació directa, allunyant d’aquesta
manera les decisions del control de la ciutadania. En aquest mateix sentit, la
reducció del nombre d’electes comporta una pèrdua de pluralitat política i de
representativitat democràtica.
Atès que a més la reforma s’ha basat exclusivament en la “Ley de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera” sense tenir en compte el principi
d’autonomia local i el principi de subsidiarietat i ignorant les necessitats de la
ciutadania i els nivells de qualitat, eficàcia i eficiència dels serveis que presten
avui els governs locals.
Per tot això, el Ple de la Corporació municipal acorda:
Primer.- Rebutjar la proposta presentada pel Govern de l’Estat de reforma de
la Llei Reguladora de Bases de Règim Local per la vulneració flagrant
l’autonomia local dels ajuntaments i el trencament que significa amb el marc
competencial del món local contingut en l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i
la Constitució.
Segon.- Instar al govern de l’Estat espanyol a no impulsar cap reforma de la
Llei Reguladora de Bases del Règim Local sense l’imprescindible i necessari
diàleg amb el conjunt del món local i les entitats municipalistes, per tal de traçar

l’horitzó del marc competencial dels ajuntaments des de la premissa de ser
l’administració més propera a la ciutadania i com administració determinant en
el benestar del conjunt dels homes i dones i del país.
Tercer.- Instar al conjunt de les entitats municipalistes i institucions catalanes a
fer un front comú en defensa de la urgència d’una nova legislació competencial
del món local i un nou marc de finançament tenint present el principi de
subsidiarietat.
Quart.- Instar al conjunt de forces catalanes amb representació al Congrés dels
Diputats a oposar-se a qualsevol proposta de reforma, que s’adopti sense el
diàleg necessari, i que pugui suposar un atac contra l’autonomia del món local,
la invasió competencial estatutària i el mapa municipal de Catalunya.
Cinquè.- Instar al Govern Català a defensar l'Estatut i els governs locals.
Sisè.- Manifestar el convenciment que les mesures d’ajust econòmic
impulsades pel govern espanyol suposen un retrocés flagrant dels drets socials
i nacionals de la ciutadania dels Països Catalans i denunciar l’actitud
d’ingerència del govern de l’estat espanyol vers el món local català.
Setè.- Reivindicar la competència exclusiva efectiva en règim local per la
Generalitat de Catalunya i demanar fermesa al Govern de la Generalitat de
Catalunya davant l’enèsim atac del govern espanyol en aquest àmbit.
Vuitè .- Manifestar el rebuig a què hagi de ser la ciutadania, a través de sacrifici
en la reducció dels salaris i prestacions socials, la que pagui la irresponsable
gestió financera de bancs i caixes arruïnats per l’explosió de la bombolla
immobiliària.
Novè.- Manifestar el rebuig a l’ofec financer que pateix la Generalitat de
Catalunya, el denominat espoli fiscal, que es concreta en un finançament dels
serveis i inversions públics a Catalunya, per càpita, inferior a la mitjana estatal.
Desè.- Exigir un nou model de finançament basat en el concert econòmic
solidari, i que pivoti en els principis de l’autosuficiència, la solidaritat i el
cobrament de tots els impostos a través d’una Agència Tributària sota sobirania
catalana.
Onzè.- Traslladar aquesta acords a al Govern de l’Estat espanyol, als Grups
parlamentaris del Congrés i del Senat, al President de la Generalitat de
Catalunya, als Grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la FEMP, a
la FMC i a l’AMC.
6.- Moció: Mesures adoptades pel govern de l’Estat en el RDL 20/2012
sota la justificació de la reducció del dèficit públic.
La Sra. Anna M. Pujol, del grup municipal d’ICV, llegeix el text del dictamen.
Intervé el Sr. Guisset, del grup municipal PSC-PM, manifestant el seu vot a
favor, en concret tal com està redactat, el tema de convocar el referèndum creu
que caldrien eleccions generals anticipades perquè entenen que amb les
mesures, el que no pot fer un partit polític és presentar un programa i en realitat
apartar-se totalment un cop té el poder, no hi ha el principi de responsabilitat, el
PP ha accedit al govern de l’Estat dient que no farà pujada de l’IBI, que no

retallarà, etc, i ara ho fa, el seu grup aniria més enllà. D’altra banda afegeix que
el govern del PP està legislant a cops de Reials Decrets, normalment en
condicions d’excepcionalitat i n’abusen ja en porten 22, estan esclafant sectors
com funcionaris amb la paga extra, i perjudiquen sectors sindicalistes, afecten
a les mesures sindicals, fan el que no s’ha de fer, apliquen polítiques
restrictives que en realitat redueixen la inversió i al consum que, al seu
entendre, reactivaria l’economia, suprimeixen la contractació, increment de
l’IBI... malauradament estem assistint a un govern prepotent.
El Sr. Cusí, del grup d’ULL-AM dient que estan d’acord amb el text de la Moció,
i pregunta si es podria afegir que en comptes del referèndum es demanin
eleccions generals anticipades al govern central.
L’Alcalde indica que és la Sra. Pujol qui ha de decidir aquesta modificació del
redactat.
La Sra. Pujol diu que el govern del PP està governant tot el contrari del que
deia el seu programa, està d’acord que es demanin eleccions generals
anticipades.
L’Alcalde manifesta la seva conformitat a modificar el dictamen.
Fa ús de la paraula el Sr. Mora, del grup de CiU, manifestant que s’abstindran
per coherència amb les decisions preses.
Per unanimitat s’aprova la modificació del text del dictamen, afegint el punt setè
de la part dispositiva.
Un cop esmenat el dictamen, amb sis vots a favor, dels grups municipals PSCPM, ULL-AM, BMC i ICV; i set abstencions del grup municipal de CiU, s’aprova:
Atès que el REAL DECRETO-LEY 20/2012, de 13 de julio, de mesures per
garantir l’estabilitat pressupostària i el foment de la competitivitat aprovat pel
Govern del PP, responen a les exigències plantejades pel memoràndum
aprovat pel Consell d’Assumptes Econòmics i Financers de la Unió Europea
(ECOFIN) del passat 10 de juliol significant una agressió sense precedents als
drets socials, econòmics i culturals del conjunt de la ciutadania.
Atès que aquestes mesures se sumen a d’altres mesures com la reforma
laboral i la reforma sanitària que el Govern ha impulsat i el Congrés ha aprovat i
que ja han implicat una precarització del món laboral i una pèrdua de benestar
de la majoria de la ciutadania.
Atès que el Govern del PP ha negociat un rescat al sistema bancari espanyol i
acceptat les condicions imposades pel Consell d’Assumptes Econòmics i
Financers de la Unió Europea (ECOFIN) i ha traduït les 32 imposicions
plantejades amb un conjunt de retallades que seran especialment lesives per a
la majoria de la ciutadania.
Atès que les mesures impulsades ara pel Govern de l’Estat es justifiquen en el
marc del compliment de l’article 135 de la Constitució Espanyola que es va

modificar al setembre de 2011 amb el consens del dos partits majoritaris de
l’arc parlamentari PSOE i PP.
Atès que aquesta modificació estableix el concepte d’estabilitat pressupostària
en el marc constitucional i introdueix uns nivells de dèficit públic inassolibles per
la majoria d’administracions públiques i que perjudiquen a les polítiques de
creixement que necessita el país.
Atès que totes les mesures adoptades responen a la voluntat de posar per
sobre de tot els compromisos de pagament del deute públic, que considerem
il·legítim en una part significativa perquè no es va emetre per les necessitats de
l'Estat sinó per donar suport al deute de les institucions financeres privades
Atès que la política de mesures d’austeritat en la despesa i la reducció del
dèficit públic iniciades al maig de 2010 i que s’han anat aprofundint fins a dia
d’avui, no han creat ocupació ni han servit per sortir de la crisi, més aviat l’han
aprofundit i que lluny de ser una sortida cap endavant de la crisi és una
regressió econòmica i social i significa una involució democràtica.
Atès que aquestes mesures, juntament amb les reformes laborals i d’altres
reformes com la sanitària han provocat retallades en el sector públic i han
causat l’empobriment i la precarietat de milions de persones que han vist baixar
ostensiblement el seu poder adquisitiu i la seva protecció social per part de
l’Estat.
Atès que el Consell de Ministres de 13 de juliol ha aprovat un primer paquet de
mesures que implicarà una vintena de lleis en els àmbits de les administracions
públiques, tributari, d'ocupació i Seguretat Social, de liberalització de
l'economia, de la unitat de mercat, energètic, de competitivitat i d'educació.
Atès que aquesta política fiscal i pressupostària del Govern més que
augmentar ingressos el que farà és augmentar desigualtats, assestant un cop
dur a les prestacions i drets dels sectors més febles i que amb això està
aconseguint empobrir la immensa majoria de la societat espanyola.
Atès que el PP va prometre a les eleccions generals un programa contrari a les
mesures que està aplicant, fet que significa un frau democràtic. El PP va
prometre crear ocupació i només ha provocat més atur; va dir que no tocaria
les prestacions socials i ha anunciat que les baixa; va dir que no tocaria el
poder adquisitiu dels pensionistes i el torna a baixar; va dir que abaixaria els
impostos i ha apujat els que afecten als sectors populars, inclòs l’IVA , i a més
fa efectiva l’amnistia fiscal als grans defraudadors/es.
Atès que la nova pujada de l'IVA colpeja més a les classes més desfavorides,
perquè es tracta d'un impost indirecta que paga tota la ciutadania
indiscriminadament, sense tenir en compte les diferències econòmiques.
Aquesta mesura debilita el consum, i per tant agreuja la crisi econòmica i
perjudica l'ocupació, considera luxe a determinats drets i alhora es posa contra
les cordes a les petites empreses i als autònoms amb la pèrdua del poder
adquisitiu d’importants sectors de la ciutadania.
Atès que es redueix la prestació per desocupació, i es dificulta l'accés a altres
prestacions quan aquestes ja no es perceben.
Atès que les retallades en les retribucions dels empleats públics constitueixen
una mesura injusta, que busca la seva culpabilització i una aplicació fàcil de la
reducció de despesa pública. Atacant als empleats públics es contribueix al

desballestament de l'Estat i amb ell al retrocés dels drets i llibertats
democràtiques.
Atès que aquestes mesures del govern de l’Estat culpabilitzen injustament els
municipis d’un dèficit que el món local no ha generat. Els ajuntaments, la
institució democràtica més propera a la ciutadania i l’administració més eficaç
davant de la ciutadania, no pot veure perpetuar i agreujar encara més les seves
deficiències competencials i financeres.
Atès que el govern de l’Estat no afronta la modernització dels governs locals i el
que fa es retallar competències i finançament als Ajuntaments empenyent a la
recentralització de competències cap a les Diputacions Provincials. L'objectiu
de la reforma de l’administració local no és l'eficiència sinó retallar la
democràcia i els serveis públics. Les mesures proposades pel govern porten
directament a la privatització o desaparició de serveis públics fonamentals com
escoles bressol municipals, beques, atenció domiciliària....
Atès que el decret aprovat amplia la liberalització dels horaris comercials i una
pretesa promoció de les vendes, condueix inexorablement cap a la destrucció
del model comercial de proximitat de la nostra ciutat perjudicant injustament
comerç minorista.
Atès que davant de mesures excepcionals no és suficient que els governs
apel·lin al sacrifici de la ciutadania i a la seva responsabilitat sense més, sinó
que es fa necessari un aprofundiment democràtic i una corresponsabilitat de la
ciutadania en els afers públics i en les decisions que determinaran a curt i mig
termini el seu futur com a societat.
És per tot això que el Ple Municipal acorda:
Primer.- Rebutjar el paquet de mesures econòmiques, fiscals i normatives
aprovades pel govern i que representen un atemptat als drets dels sectors més
febles de la societat i produiran l’empobriment de la immensa majoria de la
nostra societat.
Segon.- Demanar al Govern de l’Estat a retirar les mesures aprovades al
Consell de Ministres de 13 de juliol del 2012
Tercer.- Instar al Govern de l’Estat a que realitzi una auditoria sobre el deute
públic i una renegociació del mateix i els seus interessos, perquè es tregui el
deute i els interessos il·legítims que provenen del deute privat i de la banca i
que està pagant el conjunt de la societat espanyola.
Quart- Reclamar al Govern de l’Estat que convoqui un referèndum perquè el
conjunt de la ciutadania es posicioni sobre les condicions del rescat a la banca i
el memoràndum, així com sobre les mesures pel seu compliment, decidides pel
Govern de l’Estat.
Cinquè.- Instar al Govern de l’Estat a derogar la Llei d’Estabilitat
Pressupostària i a modificar l’article 135 de la Constitució Espanyola en relació
a l’Estabilitat Pressupostària i el deute públic, que va ser legislat sense
consultar a la ciutadania en referèndum.
Sisè.- Demanar al Govern de l’Estat l’elaboració d’un nou paquet de mesures
econòmiques i fiscals, que augmentin els ingressos públics a través de la lluita
efectiva contra el frau fiscal, amb major esforç de les rendes econòmiques i

patrimonials més altes, amb nova tributació per les SICAV i per les
transaccions financeres i d’altres mesures que no afectin el poder adquisitiu de
la majoria de la ciutadania i puguin garantir el manteniment dels serveis públics
i la protecció social dels sectors més vulnerables.
Setè.- Demanar al Govern de l’Estat la convocatòria d’eleccions generals
anticipades per incompliment del programa electoral.
Vuitè.- Traslladar els anteriors acords al Govern de l’Estat, al Govern de la
Generalitat, als grups parlamentaris del Congrés i el Senat i als Grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya.
7.- Moció: Rebuig al repagament per accedir als medicaments i a l’atenció
sanitària de qualitat.
La Sra. Anna M. Pujol, del grup municipal d’ICV, llegeix el text del dictamen.
Intervé la Sra. Barris, del grup municipal PSC-PM, dient que estan d’acord
perquè és una vergonya que calgui pagar l’euro a Catalunya per recepta i ara el
percentatge del govern central que s’afegeix, qui més patirà seran els
pensionistes i els malalts crònics.
El Sr. Cusí, del grup d’ULL-AM, manifesta que votaran a favor tot i que potser
les mesures que pren la Generalitat en alguns casos són bones, quan s’avança
a les que pren el govern central, en aquest cas el copagament no estan d’acord
i menys quan es duplica, per això el vot favorable.
Intervé el Sr. Ortiz de Zárate, del grup BMC, dient que estan a favor.
El Sr. Mora, del grup de CiU, indicant que s’abstindran.
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 des del passat 23 de juny el Govern de la Generalitat ha començat
aplicar l’euro per recepta perquè tothom que retiri un medicament o un producte
sanitari d’una farmàcia de Catalunya amb una recepta del CatSalut haurà
d’abonar un euro.
Ates que la nova taxa s’emmarca en la LLei 5/2012, del 20 de març, de
mesures fiscals, financeres i administratives, publicada al DOGC 60954, de 23
de març de 2012.
Atès que aquesta taxa sobre les receptes és un impost sobre la malaltia, una
barrera d’accés a les prestacions de la sanitat i una limitació al dret a la salut i
que vulnera la Llei general tributària, la Llei de taxes i preus públics de la
Generalitat i la LOFCA.
Atès que es tracta d’una taxa que no serveix per gravar el finançament de cap
servei ja que no s’ofereix cap servei nou, sinó que es tracta d'una mesura
purament economicista que no servirà per racionalitzar el consum de
medicaments i que per contra posarà en perill els principis d'equitat i justícia

social, perjudicant seriosament a les persones amb menys recursos i més
malaltes.
Atès que a més, a Catalunya, aquest repagament se sumarà al ja imposat pel
Govern central del PP.
Atès que els pensionistes, que actualment no paguen pels medicaments que
consumeixen, n’hauran d’abonar un 10% del preu amb un límit d’entre 10 i 20
euros cada mes. A les persones actives, que ja abonen el 40% de les receptes,
se’ls augmentarà l’aportació fins el 50% o el 60%, segons la renda.
Atès que aquest repagament es sumarà al ja imposat pel Govern central del
PP, el qual a més retirarà aquest estiu 456 fàrmacs d’ús comú del finançament
públic, amb totes les dificultat econòmiques que això comportarà a les
persones més desfavorides.
Atès que tot això significa una limitació al dret fonamental de protecció de la
salut i a l'atenció sanitària d'accés universal i una discriminació addicional i
injusta per a les persones amb majors problemes de salut, les que pateixen
malalties cròniques i/o qualsevol tipus de discapacitat, que perjudicarà encara
més a les rendes salarials baixes com la majoria de pensionistes i persones
aturades.
Atès que aquest nou gravamen pot significar una reducció de l'ús dels serveis
sanitaris preventius, amb les conseqüències d’una major despesa sanitària i
l’empitjorament general de l’estat de salut de la població.
Atès que constantment tan el Govern central del PP com el Govern de la
Generalitat apel·len a la responsabilització ciutadana en la sostenibilitat del
sistema quan els usuaris ja en són responsables en la mesura en què el
sistema es finança per la via dels impostos i la seva contribució a la Seguretat
Social.
Atès que la ciutadania que opta per no fer efectiu aquest repagament es veu
automàticament denunciat i, per aquest motiu queda iniciat un expedient per
part de la Generalitat que comportarà un conjunt de tràmits.
El Ple de l’Ajuntament acorda:
Primer.Rebutjar l’aplicació de qualsevol repagament per accedir als
medicaments i/o a l’atenció sanitària de qualitat entre altres a l’euro per recepta
imposat pel Govern de la Generalitat.
Segon.- Exigir al Govern del estat que mantingui aquells medicaments retirats
del finançament i que són d’ús comú i necessaris pels usuaris del conjunt de
medicaments retirats.
Tercer.- Instar als responsables del sistema sanitari de la Generalitat de
Catalunya i el Govern Espanyol establir altres mesures per reduir-ne els costos
farmacèutic del sistema sanitari sense gravar impositivament al conjunt de la
ciutadania.
Quart. - Demanar a l'Ajuntament que mitjançant l'Oficina Municipal o mitjançant
els serveis que la Diputació corresponents presta d'orientació, informació i
assessorament al consumidor, recullin, orientin i donin suport jurídic als
ciutadans que optin per no fer efectiu el pagament de l'euro.

Cinquè.- Enviar aquests acords al Departament de Salut de la Generalitat de
Catalunya, al Ministeri de Sanitat del Govern de l’Estat, així com als diferents
grups parlamentaris del Congrés, el Senat i el Parlament de Catalunya, la
Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya i a
les entitats locals relacionades amb la salut.
8.-Moció sobre la gestió de les instal.lacions de l’antiga Residència del
Temps Lliure de Llançà.
El Sr. Cusí, del grup municipal ULL-AM, llegeix la Moció, del contingut literal
següent:
L’1 de gener d’enguany, a través d’una ordre del Departament d’Empresa i
Ocupació de la Generalitat de Catalunya (EMO/359/2011 de 13 de desembre)
es va decidir el tancament de la Residència de Temps Lliure de Llançà.
Aquesta decisió ha representat, a més a més de la pèrdua de llocs de treball,
una forta sotragada per a l’economia del municipi, donat que cada any allotjava
un mínim de 5.000 persones, una quantitat equiparable a la població de Llança.
Aquest tancament, a més a més, agreuja considerablement la pèrdua de places
hoteleres que s’ha produït en els darrers quinze anys (en aquest període han
tancat 2 dels hotels amb més places que han suposat la pèrdua de més del
50% de places hoteleres) i resta potencial a la capacitat d’atracció d’aquesta
població i la comarca.
A banda de la necessitat de col·laborar amb l’Ajuntament de Llançà per tal de
trobar, conjuntament, noves oportunitats per al municipi, resulta necessari, al
nostre entendre, aclarir el futur de l’equipament. La residència està situada en
una posició immillorable, al centre del poble i molt a prop de l’estació de tren i la
platja. A nivell d’instal·lacions, la residència disposa d’una gran zona
enjardinada per a tots els usuaris i de diferents edificis, amb cafeteria,
menjador, sales de conferències i exposicions, biblioteca i altres serveis. La
residència ja cedia algun dels seus espais, ja fos per a l’Ajuntament o alguna
entitat del poble, amb la qual cosa existia una tradició d’ús municipal. Aquest
fet, juntament amb les necessitats del municipi, fan necessari arribar a acords
amb l’Ajuntament de Llançà per tal de concretar algun.
Per tots aquests motius, el grup municipal d’Unió Llançanenca – AM (ERC)
proposa els següents acords,
ACORDS:
1. Acordar, abans d’un any, la cessió de l’antiga residència de Llançà a
l’Ajuntament.
2. Acordar, conjuntament, una nova destinació de l’equipament que estigui
fonamentada en un pla de viabilitat i en el potencial dinamitzador de
l’equipament des d’un punt de vista socioeconòmic.
3. Acordar, un cop desenvolupat el Pla de viabilitat socioeconòmic, que les
diverses propostes, fruit de les conclusions consensuades a través
d’aquest, siguin traslladades al criteri de decisió del Poble Llançanenc
mitjançant la celebració de referèndum.

4. Fer arribar aquest acord a la Presidència del Parlament de Catalunya, a
la Presidència del Govern de la Generalitat, al Conseller d’Empresa i
Ocupació F. Xavier Mena i al Departament d’Empresa i Ocupació.
Intervé el Sr. Guisset, del GMS, dient que el seu grup atesa la informació
rebuda a la Junta de Portaveus i al que se’ls ha presentat i als efectes de no
interferir en les negociacions, s’abstindran, fins que no es presenti un projecte i
es pugui debatre per tots els grups.
L’Alcalde demana, abans de continuar, si es retira el punt 3 que parla sobre
una vegada fet l’estudi de viabilitat se sotmeti a un referèndum, quan
pràcticament tots els grups tenen clar que serà un centre geriàtric. Si es retirés,
el grup de CiU votaria a favor.
El Sr. Cusí diu que no està d’acord amb el fet de retirar-lo, per com ha anat la
gestió del tema de la Residència, i com ja han dit en anteriors plens, el seu
grup mitjançant el pla de viabilitat volen saber si realment un geriàtric, que
potser manca a Llançà, o que es posin diverses propostes al cim de la taula
abans de tirar pel dret com creu que ha fet l’equip de govern, caldrien altres
propostes que poguessin sorgir, per part del seu grup no volen retirar el punt 3.
El Sr. Ortiz de Zárate, del grup BMC, diu que s’abstindran perquè dels 12 anys
que fa que està a l’Ajuntament sempre ha sentit en els programes electorals
que cal un geriàtric a Llançà i per coherència s’abstenen, no vol dir que no
estiguin d’acord en cercar altres opcions, potser sí hi ha de millors, no ho sap,
de moment s’abstenen per l’explicació del Sr. Alcalde en la Junta de Portaveus.
La Sra. Pujol, del grup d’ICV, manifesta que en la Junta de Portaveus se’ls ha
explicat els usos de la Residència, sobre que tots els grups estan d’acord, ella
no recorda que se li hagi consultat que l’edifici sigui destinat a geriàtric.
L’Alcalde replica que ha dit pràcticament tots els grups.
La Sra. Pujol continua dient que votaran a favor de la Moció, creuen que, com
ja han dit en alguns escrits, el poble està mancat de places hoteleres, estan
d’acord que Llançà potser necessita un centre de dia, amb unes condicions
però el model que el seu grup té d’assistència és de donar suport a la gent a
casa seva, ella creu que la gent ha de poder ser atesa a casa seva i
acompanyada amb personal qualificat. Ella ha mirat des del punt
socioeconòmic i està a favor de la moció.
L’Alcalde manifesta que no retirant el punt 3 votaran en contra.
El Sr. Cusí replica que vol matisar el fet de no retirar el punt 3 és perquè
l’Alcalde en el ple del 6 de juny va dir que s’havia consultat al poble i que era
una necessitat del poble de Llançà tenir el geriàtric, fins aquí està d’acord, i el
pla que ha presentat en Junta de Portaveu els sembla bé. S’ha d’acabar
d’estudiar el projecte i demés, segurament li donaran suport el dia que sigui
realitat, però tot i que falti el geriàtric al poble, tot ha estat una decisió del
govern que no s’ha valorat amb la resta de grups de l’oposició. Demanen

l’estudi socioeconòmic; demana que siguin conscients que la pèrdua
econòmica que representa per al poble la residència de Can Marli és important
i creu que no s’ha valorat per l’equip de govern, i que si anés a referèndum
justament és perquè volen que el poble decideixi sigui conscient i sigui qui
decideixi si volen prioritzar el geriàtric o qualsevol altre ús que si li pugui donar,
per això volia matisar aquest punt.
L’Alcalde replica, primer que sí ho han valorat igual com ho va fer ERC quan
formava part del tripartit, i en reunions anteriors amb ell personalment, els
grups de govern tripartit li varen dir que la Residència es tancava, com ja ho
havia dit en el Ple anterior. En segon lloc, es parla d’un estudi de viabilitat, en el
punt 2 CiU està a favor de votar l’estudi esmentat, al cap i a la fi acaba essent
un estudi intern per saber què valdrà aproximadament, el que ell ha explicat.
L’equip de govern el que no vol es un referèndum per una cosa que el poble ha
votat perquè governi, i per això ells creuen que és el millor; i en tercer lloc
pregunta si el programa d’ULL-AM no incloïa també un centre geriàtric.
El Sr. Cusí vol dir, per al.lusions, que en programa es parlava d’un geriàtric, no
estan en contra, sinó que potser no és l’emplaçament adequat o no són les
maneres de fer les coses.
Sotmesa la proposta a votació, amb dos vots a favor, del grups municipals
d’ULL-AM i ICV; set vots en contra, del grup municipal de CiU; i quatre
abstencions dels grups municipals PSC-PM i BMC, no prospera la Moció.
9.- Moció de rebuig del projecte d’Eurovegas i en defensa del Delta del
Llobregat.
El Sr. Guillem Cusí, del grup municipal d’ULL-AM, llegeix la Moció del contingut
literal següent:
El projecte de la companyia Las Vegas Sands Corporation (Eurovegas) per
implantar un dels seus complexos d’oci i joc al sud d’Europa i les gestions del
Govern de la Generalitat amb la intenció de que Catalunya aculli aquesta
instal·lació, han fet que en els darrers mesos es contempli com a possibilitat
real que un macrocomplex de joc, oci i convencions pugui acabar instal·lant-se
dins l’àrea metropolitana de Barcelona i, més concretament, en terrenys amb
un alt valor mediambiental com els del Delta del Llobregat.
Les diferents informacions aparegudes sobre aquest macrocomplex apunten a
un projecte a executar al llarg dels propers deu anys (2012-2022), un complex
que el 2022 comptaria amb 12 resorts amb 36.000 habitacions, 5 casinos amb
1.065 taules i 18.000 màquines recreatives, 9 teatres, fins a 3 camps de golf i
un espai escènic amb 15.000 butaques, a més d’espais destinats a
convencions. Es parla d’una inversió global d’uns 6.000M€, 4.000 d’ells
prestats per la banca. Aquesta inversió es dividiria en tres fases i només

s’acabarien executant totes tres, en el cas que un cop acabada la fase
immediatament anterior reportés beneficis.
Aquesta proposta vindria acompanyada per la demanda d’una sèrie
d’avantatges excepcionals en el finançament, la fiscalitat, el règim laboral i la
legislació sobre diferents àmbits de tal magnitud, que requeriria una seriosa
reflexió sobre la seva aplicabilitat i viabilitat.
Sobre la creació de llocs de treball, tot i que la proposta d’entrada pot semblar
interessant, cal reclamar rigor a l’hora d’especular amb les xifres (primer
parlaven de 260.000 llocs de treball, després de 100.000 i ara són 16.000).
S’han de tenir en compte les 1500 famílies que viuen del Parc Agrari que es
quedarien a l’atur i els llocs de treball que es destruirien al sector hoteler per
competència deslleial. Si contrastem el nombre de persones que ocupa una
empresa com SEAT, parlem de més de 13.000 llocs de treball directes i més de
50.000 indirectes, amb el valor afegit del tipus de feina que ofereix una
empresa com aquesta. I a més cal tenir present que el promotor ha demanat
flexibilitzar les condicions de contractació de treballadors estrangers, per tant,
que la seva idea no és contractar treballadors catalans.
D’altra banda, cal preguntar-se si aquest és el model de turisme que volem. Es
tractaria d’un model “resort”, un espai tancat on el turista viuria d’esquenes al
territori on es trobés, sense que el municipi de Llançà en tragués cap profit
directe. A més, el fet d’ubicar una oferta de turisme de convencions i negocis a
prop de ciutats com Barcelona i Sitges entre d’altres, podria suposar una
amenaça seriosa de competència directa i amb avantatges que els altres no
tindrien.
En relació als impactes sobre el territori, la destinació de més de 800 hectàrees
de sòl a l’explotació turística privada i sota un règim legal i laboral específic,
hipotecaria completament i per temps indefinit qualsevol estratègia territorial i
econòmica dels municipis afectats i del conjunt dels Països Catalans,
especialment a la demarcació de Barcelona.
D’altra banda, és del tot il·lusori pensar que es podria instal·lar un equipament
de 800 Ha a la zona del Delta del Llobregat sense afectar irreversiblement els
espais naturals protegits del Delta del Llobregat, patrimoni natural del país i
declarats Zona d'Especial Protecció per a les Aus i Lloc d'Interés Comunitari
inclosos en la Xarxa Natura2000 i, per tant, sota la protecció de legislació
europea. La mateixa consideració mereixeria l'impacte sobre el sòl agrícola del
Delta, que acull conreus amb denominació reconeguda i s'ha dotat d'una
estratègia productiva pròpia.
Per tot això, es proposa al Ple municipal l’adopció del següents acords:
Primer.- Manifestar l’oposició de l’Ajuntament de Llançà al projecte
d’Eurovegas, per la manca de transparència i participació en tot el procés, així
com per pretendre quedar exempt del compliment de la normativa laboral,
mediambiental sanitària i dels espectacles.
Segon.- .- Demanar al Govern de la Generalitat que tingui el mateix interès i
faci el mateix esforç que mostra en aquesta negociació, per tal d’invertir
esforços en instruments que generin ocupació estable i de qualitat a través de

l’economia productiva, amb el suport a inversions exteriors, però també al
suport al teixit empresarial català i al suport de la iniciativa privada personal i
col·lectiva.
Tercer.- Manifestar que el projecte d’Eurovegas no correspondria al model de
desenvolupament econòmic i social que pensem que li correspon a una
societat avançada de la Unió Europea com és Catalunya, sinó tot el contrari,
reincideix en alguns dels aspectes que ens han dut a la situació de crisi actual.
Rebuig a un model que atempta directament contra la imatge i el prestigi d’un
sector turístic madur i exitós, capdavanter a Europa, que avança cap a un
model d’excel·lència, cada cop més diversificat i més lligat a la realitat cultural
del país.
Quart.- Demanar al Govern de la Generalitat la màxima transparència en la
informació sobre aquest projecte, atenent al fet que l’estimació real dels costos
i beneficis derivats d'aquest projecte és desconeguda i que, considerant la seva
dimensió i impacte, caldria un procés de coneixement, de reflexió i de valoració
a nivell institucional i també ciutadà al voltant d’aquest projecte.
Cinquè.- Fer arribar aquests acords a la Presidència de la Generalitat de
Catalunya, a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i a la Federació
de Municipis de Catalunya.
Sotmesa la proposta a votació, amb dos vots a favor, dels grups municipals
d’ULL-AM i ICV; set vots en contra del grup municipal de CiU; i quatre
abstencions dels grups municipals de PSC-PM i BMC, no prospera la Moció.
10.- Moció de rebuig a la involució democràtica promoguda per l’Estat
espanyol i en defensa de l’autonomia local i nacional.
El Regidor Sr. Cusí, del grup municipal ULL-AM, retira la present Moció, atès
que ha estat integrada en la número 5 de l’Ordre del Dia, amb la corresponent
votació.
11. Assumptes urgents.
No se’n presenten.
12. Precs i preguntes.
Prec ULL-AM nº 1
Els municipis de Vilamaniscle i Vilablareix han estat els primers a situar
rètols a l’entrada dels respectius pobles, on hi anuncien l’adhesió a
l’Associació de Municipis per la Independència (AMI). Aquesta decisió
impulsada pels dos ajuntaments significa una forta empenta cap els altres
municipis adherits a l’entitat perquè s’uneixin a promocionar aquest projecte
comú.

El poble de Vilamaniscle, situat a la comarca de l’Alt Empordà, juntament
amb Vilablareix, al Gironès, volen donar a conèixer aquest moviment arreu
de Catalunya per fer força davant del Govern. L’ampli suport rebut des de la
seva adhesió a l’associació, a finals de l’any 2011 a la ciutat de Vic, els ha
animat a adoptar aquesta acció. Actualment, l’AMI ja compta amb 484
municipis adherits, més de la meitat dels municipis catalans.
Per aquests motius, preguem que l’Ajuntament de Llançà (municipi integrat dins
l’AMI) prengui exemple dels municipis esmentats i instal·li també un panell
informatiu a l’entrada del poble informant de l’adhesió de Llançà a l’AMI.
Prec nº 2
Com a municipi integrat dins l’AMI (Associació de Municipis per la
Independència) preguem que a partir del proper 11 de setembre de 2012 Diada
Nacional de Catalunya, aquest consistori col·loqui senyeres estelades a la
façana de l’Ajuntament, als dos màstils col·locats a ambdues entrades del
poble així com a tots els edificis municipals on onegi la senyera o la bandera
local.
L’Alcalde diu, pel que fa al primer prec, que s’estudiarà ja que l’Ajuntament
forma part de l’Associació i s’ha de ser conseqüent, però com els han dit en
altres municipis, si el cartell és a la carretera nacional, l’organisme competent el
fa retirar, però si la carretera depèn de la Diputació o comarcal, en principi no hi
ha cap problema.
Quant al segon prec, ell està d’acord i simbòlicament li agradaria que hi hagués
l’estelada, però avui dia la bandera catalana és la senyera, la que cal onejar per
l’Onze de setembre. Fa uns anys van estar mig denunciats als jutjats si no
onejava l’espanyola al costat de la catalana; a veure com evoluciona i si veu
que no hi ha cap problema legal no veu inconvenient.
El Sr. Cusí diu, pel que fa al cartell, no és problema trobar una altra ubicació,
suposa que es podria posar en lloc visible; pel que fa a l’estelada no demana
en cap moment retirar la senyera, simplement, junt amb la del poble si hi ha un
altre màstil que es posi l’estelada.
L’Alcalde diu que vol evitar la polèmica, i que el prec demana que es posin
dues a la façana, que no retirarà la de Llançà ni la catalana, perquè només hi
ha dos; i igualment amb els màstils de les dues entrades, on caldria posar-ne
més per no retirar les catalanes.
El Sr. Cusí demana que en la mesura que sigui possible, ja que es forma part
de l’Associació, que siguin efectius els precs.
Pregunta Registre d’Entrada núm. 4720
El Sr. Ortiz de Zárate, del grup municipal BMC, llegeix la pregunta:
“A causa d’algunes queixes i inquietuds que ens han fet arribar diversos veïns
del nostre poble sobre el mal estat en què es troba el vell cementiri del Port, el
Bloc Municipal voldria saber si hi ha prevista alguna actuació especial, així com

també si hi ha algun pla de manteniment de les instal.lacions.” Afegeix que els
nínxols a tocar la ctra. del Port de la Selva estan molt malament, s’hauria de
mirar d’arranjar.
L’Alcalde respon que són conscients, els han arribat les queixes i que alguns
produeixen problemes d’olors i taques, la Brigada està al cas i en la mesura del
possible, coordinats pel Regidor Sr. González es faran actuacions per
solucionar-ho.
Pregunta Registre d’Entrada núm. 4721
El Sr. Ortiz de Zárate, del grup municipal BMC, llegeix la pregunta:
“Degut a que encara no s’ha donat cap utilitat a l’antiga caserna dels bombers, i
estant a l’espera dels informes tècnics demanats per aquest Grup municipal on
s’aclareixi la seva idoneïtat o no de ser ocupada pel cos de la Policia Local, i
amb la intenció d’estalviar unes despeses a l’Ajuntament en una època tan
complicada per tots, el Bloc Municipal proposa ubicar-hi el magatzem de Creu
Roja. D’aquesta manera es podria deixar de pagar el lloguer que actualment
ocupa la Creu Roja al Port.”
L’Alcalde manifesta que no és magatzem de Creu Roja sinó que es tracta del
banc d’aliments per a la gent necessitada, el contracte es podria rescindir i
estalviar el lloguer.
Pregunta Registre d’Entrada núm. 4748
El Sr. Ortiz de Zárate, del grup municipal BMC, llegeix la pregunta:
“El passat mes de juny l’entitat Amigos del Rocío van celebrar la seva festa
anual a la pineda del costat de l’Institut. El nostre Grup Municipal voldria saber
les despeses suportades per l’Ajuntament, amb motiu d’aquests acte, tenint en
compte el muntatge i desmuntatge d’escenaris, adeqüació i neteja de la pineda,
seguretat,... especificant-ne el concepte i la seva quantitat. També ens
agradaria saber qui va autoritzar l’encesa d’algunes barbacoes dins la mateixa
pineda, ocasionant un evident risc d’incendi.”
La Regidora Sra. Escarpanter com a Regidora de Cultura, diu que li sobta la
pregunta inicial, primer perquè quan el seu grup d’Esquerra formava el govern
ja es subvencionava aquesta activitat, i no hi ha cap variació; i atès que a
Llançà hi ha dos aplecs més com són Sant Silvestre i la Sardana, no es
demana informació d’aquestes perquè no hi ha diferència.
Dit això, la despesa de l’Ajuntament per aquesta festa dels Amigos Rocieros
són 400 € pel dinar de la gent que fa la mostra de cavalls; 540 € d’una carpa
que utilitzen per al bar i la neteja de la pineda, que feta per la mà d’obra de la
Brigada potser serien uns 250 €.
Pel que fa a les barbacoes, ella hi era i altres representants municipals hi eren i
no en van veure cap, i segons informe de la Policia Local ningú no té

coneixement d’encesa de barbacoes. Si n’hi hagueren no varen comportar cap
problema.
El Sr. Ortiz de Zárate indica que el varen informar els Bombers, i li va estranyar
que els mateixos no la fessin apagar, per això presenten la pregunta.
La Sra. Escarpanter ho troba curiós i el convida que consulti l’informe emès pel
Cap de la Policia.
Pregunta Registre d’Entrada núm. 4776
El Sr. Ortiz de Zárate, del grup municipal BMC, llegeix la pregunta:
“El passat diumenge 22 de juliol la nostra població es va veure immersa en un
gran caos degut als terribles incendis que van assolar la nostra comarca i que
van obligar a molta gent a quedar-se a Llançà i passar-hi tota la tarda, vespre i
bona part de la nit. Aprofitem la situació per agrair la feina feta a tot el cos de
Bombers, als ADF, a la Policia Local, els Mossos d’Esquadra, personal de la
Creu Roja i SEM, a més de a tots els voluntaris i a la gent que es va apropoar
al pavelló i a l’Institut per oferir la seva ajuda.
El nostre Grup municipal vol demanar a aquest consistori com va anar
l’operatiu muntat per l’excepcional situació i si creuen que el Pla d’Emergència
va ser efectiu o pel contrari caldria revisar-lo.”
L’Alcalde diu que el mateix Sr. Ortiz de Zárate pot dir-ho ja que hi era, que tota
la gent es va posar a disposició desinteressadament i amb afany de
col.laboració excepcional, i posant recursos propis. El poble de Llançà va donar
resposta a una situació molt complicada, molts vehicles a les vorades i quasi
2000 persones que no podien moure’s del poble. Un cop oberta la circulació
per carretera va minvar el problema, li fa l’efecte que la gent voluntària i Llançà
va estar a l’alçada, tot és millorable, això ja és un tema intern, es va poder
donar resposta immediata a les peticions que se’ls va fer des del Departament
d’Interior, de donar aixopluc a la gent que ho necessités. L’Alcalde agraeix a
tots, i als Regidors, la seva col.laboració, màxima, ràpida i disponibilitat per
ajudar. No es cansarà d’agrair-ho, creu que Llançà ha madurat, ja sabem si hi
ha un cas d’aquests on s’ha d’anar, s’ha aconseguit muntant un centre de
comandament a l’Ajuntament. Ja abans se n’havien muntat, com sap el Sr.
Ortiz de Zárate, per inundacions, conats de foc, per nevades o alguna festa,
creu que està ben estructurat i s’ha fet bona feina.
La Sra. Pujol, del Grup Municipal d’ICV presenta la següent resposta al Sr.
Alcalde en el Ple de dimecres 1 d’agost:
“Motivació
En el Ple del mes de juny ICV va presentar una moció per reclamar el
pagament de l’IBI a l’església catòlica i altres confessions. Aquesta moció es va
aprovar amb els vots favorables de PSC, ULL i BLOC, CiU es va abstenir.

Tal i com consta en acta, l’Alcalde “pregunta a la Sra Pujol per què el seu partit
fa aquesta campanya de què l’església pagui l’IBI, i al mateix temps han
demanat que la seu central d’ICV a Barcelona no pagui l’IBI, li sembla
sorprenent.
La Sra Pujol manifesta que ja ho demanarà, es compromet que en el proper Ple
procurarà respondre-ho....”
Resposta:
La seu d’ICV a Barcelona paga l’IBI, a Facebook s’hi va penjar el rebut de la
contribució.
A Girona no es paga l’IBI perquè l’Ajuntament així ho ha decretat.
ICV no és titular de gaires immobles, la no contribució a l’impost és mínima.
No així l’església on no només estan exempts de l’IBI els llocs de culte sinó
també altres propietats amb afany de lucre. A més, gràcies al Concordat reben
unes subvencions milionàries, i a més l’Estat destina milions d’euros a la
recuperació patrimonial de les propietats de l’Església.”
L’Alcalde agraeix que hagi respost, vol fer l’aclariment que ell no ho va llegir al
facebook sinó als mitjans de comunicació en premsa, i li demana si sap que
tenen interposat un recurs sobre el pagament a Barcelona. Si ho han pagat és
perquè estan obligats, i tenen el recurs que no ho volen pagar, si a Girona se
l’estalvien, a Barcelona l’han de pagar.
La Sra. Pujol replica que de tota manera les ONG i els grups polítics estan
exempts a molts llocs.
L’Alcalde diu que els ajuntament poden prendre decisions però els partits
polítics solen pagar.
El Sr. Cusí vol demanar, en relació al tema dels focs, que la propera vegada en
cas d’emergència, si se’ls podria avisar com a Regidors i servidors del poble si
se’ls pot avisar què fer com a voluntaris, que ell hi era com un llançanenc més
però com a Regidor, amb les noves tecnologies per avisar-los en cas
d’emergències i donar un cop de mà en la mesura del possible.
L’Alcalde li diu que es tindrà en compte tot i que hi ha un protocol muntat per tot
arreu, on un grup de persones determinades que se’n cuiden, i depenent de la
magnitud si cal més col.laboració es tindrà en compte.
I sense cap més assumpte a tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió a un quart
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.

