Exp. A110 06/2012
Acta Ple Ord.
CF/jr

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
LLANÇÀ DE DATA 06-06-2012
A la Casa Consistorial de Llançà, essent les dinou hores del dia sis de juny 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. 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.
Excusa la seva absència el Sr. Francesc Guisset i Lagresa.
Actua com a Secretari el Sr. Carles Fita i Alegre, titular de la Corporació.
El Sr. President 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. President demana si cal llegir l’acta de la sessió anterior, de data 21 de
maig de 2012, que ha estat repartida amb anterioritat junt amb la convocatòria.
Per unanimitat s’aprova l’acta del Ple extraordinari i urgent de data 21 de maig
de 2012, sense esmenes.
2.- Delegació de competències al Consell Comarcal de l’Alt Empordà per a
la gestió del Registre d’animals de companyia.
L’Alcalde exposa que és un conveni amb el Consell Comarcal per centralitzar el
Registre de tots els municipis de l’Alt Empordà, dels animals de companyia,
sense cap cost. A Llançà es continuaria recollint la documentació dels animals i
es trametria al Consell per no haver de desplaçar-se. Seguidament llegeix el
text del dictamen.

La Sra. Barris, del grup municipal socialista, indica que ha consultat el
reglament pel servei comarcal del Registre i demana una sèrie d’aclariments.
Manifesta que hi ha unes actuacions puntuals que poden derivar en uns costos
i podria presentar-se la necessitat que l’Ajuntament hagués de fer-se càrrec
dels costos.
L’Alcalde diu que ja es veuria en cada cas, en principi no hi ha cap cost i només
si algun cas sobrepassa els límits de la quotidianitat, potser algun
desplaçament.
La Sra. Barris diu que també han observat que el Registre d’animals de
companyia es refereix a la comarca i si es faria des de Llançà.
L’Alcalde respon negativament, només es recollirà la documentació del poble.
Afegeix que, malgrat que ara es parla de cap cost, cada població anualment
està pagant una quota per altres serveis que es presten i que es contemplen en
el conveni inicial.
El Sr. Cusí, del grup municipal ULL-AM, manifesta que està d’acord.
El Sr. Ortiz de Zárate, del grup municipal BMC, diu que com que l’usuari no
patirà les conseqüències i el cost és zero estan d’acord.
La Sra. Pujol, del grup municipal ICV, diu que s’abstindran perquè hi ha un
degoteig d’externalització de feines municipals, com el XALOC, i ara el Consell
que cada vegada assumeix més competències. Creu que hi haurà un buidatge
polític per al món local, no estan a favor de l’externalització, no entra en
matèria del tema i s’abstindran.
Amb onze 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 Consell Comarcal de l’Alt Empordà, en escrit de data 7 de maig de 2012 RE
núm. 2855, proposa portar a terme, directament, el registre d’animals de
companyia de la comarca, a través de l’aplicació informàtica que el
Departament de Medi Ambient i habitatge de la Generalitat de Catalunya ha
posat al servei dels ens locals i tramitar les llicències de gossos perillosos.
Fets
Atès que l’Ajuntament de Llançà va signar conveni de delegació per al servei
de recollida d’animals abandonats que realitza l’Associació Protectora
d’animals i plantes de Figueres, segons conveni subscrit amb l’esmentada
associació i el Consell Comarcal.
Atès que els Ajuntaments tenen la competència i l’obligació d’identificar i censar
els animals de companyia que resideixen de manera habitual en el seu
municipi. La identificació mitjançant un microxip homologat dels gossos i gats
és una obligació de tots els propietaris d’animals de companyia per motius de
protecció i seguretat.

Atès que l’Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal de l’Alt Empordà ha
ofert a aquest Ajuntament la possibilitat de portar a terme, directament, el
registre d’animals de companyia de la comarca, a través de l’aplicació
informàtica que el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat
de Catalunya ha posat al servei dels ens locals, i tramitar les llicències de
gossos perillosos.
Atès que aquest servei és gratuït i no representa cap cost addicional per
l’Ajuntament.
Fonaments de dret
•
•

•
•

Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei de protecció dels animals.
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP-PAC),
modificada per la llei 4/1999, de 13 de gener.
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC).
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals.

Per tot l’anterior s’adopta el següent acord:
Primer.- DELEGAR al Consell Comarcal de l’Alt Empordà les competències
necessàries per a la gestió del registre d’animals de companyia a través de
l’aplicació informàtica que ofereix la Generalitat de Catalunya, i la tramitació de
les llicències de gossos perillosos.
Segon.- FACULTAR l’Alcalde, Sr. Pere Vila i Fulcarà, per a la realització de
tants actes i gestions com calguin per a l’execució dels acords anteriors.
Tercer.- COMUNICAR aquest acord al Consell Comarcal de l’Alt Empordà.”
3.- Moció de suport a la iniciativa legislativa popular per a la regulació de
la dació en pagament, la paralització dels desnonaments i el lloguer
social.
El Sr. Noguera, del grup municipal socialista, exposa que la Moció pretén fer
que la gent que està desnonada o embargada pel banc, del seu habitatge
habitual, no quedi un deute afegit a la persona per a la resta de la vida, que
prevalgui el dret a l’habitatge, que disposin de temps prudencial perquè pugui
recol.locar-se la persona en pisos de protecció oficial ateses les seves
dificultats econòmiques i, si és possible, seguir amb l’usdefruit o dret de lloguer
de l’habitatge o arribar a un acord amb els bancs, a través de la Generalitat o el
Govern de l’Estat segons els casos. Seguidament llegeix el text del dictamen.

Fa ús de la paraula el Sr. Cusí, del grup municipal ULL-AM, dient que estan
d’acord amb el 85-90 % del contingut del text, i que el seu vot serà favorable ja
que Esquerra va presentar una proposta similar al Parlament de Catalunya.
El Sr. Ortiz de Zárate, del grup municipal BMC, manifesta que votaran a favor
tot i que els socialistes han portat el govern d’Espanya i ara es desperten en
aquest tema.
Intervé la Sra. Pujol, del grup municipal ICV, dient que l’anterior legislatura tots
els grups municipals ja varen votar una moció de la dació en pagament i ara
afegeixen la paralització de desnonaments i el lloguer social, evidentment que
voten a favor.
El Sr. Mora indica que el grup municipal de CiU s’abstindrà.
Amb cinc vots a favor, dels grups municipals PSC-PM, ULL-AM, BMC i ICV; i
set abstencions, del grup municipal de CiU, s’aprova:
El creixement de l’economia catalana ha estat lligat, en els darrers anys, a la
construcció d’habitatge i la inflació de l’activitat immobiliària. El trencament
d’aquest cicle econòmic ha provocat una forta crisi en el sector, que ha produït
acomiadaments massius de treballadors i treballadores, la pèrdua d’importants
recursos privats i públics i, una cosa encara més greu, ha provocat la pèrdua
de l’habitatge habitual de milers de famílies catalanes i ha condemnat, al mateix
temps, a desenes de milers de persones a una situació d’alt risc social per
causa del sobreendeutament.
Avui dia la principal causa d’endeutament de les famílies del nostre país és el
crèdit hipotecari. Cal una intervenció urgent de les administracions públiques
per fer front als efectes d’aquest problema i cal, també, la reforma del marc
legal vigent per reduir les situacions de sobreendeutament, limitant els efectes
d’aquesta situació en la renda familiar per evitar que esdevingui un factor
d’exclusió social.
Per tal que es pugui planificar la intervenció ordenada de les administracions
públiques responsables per llei de garantir el dret d’accés a l’habitatge al
conjunt de ciutadans que ho necessitin, és necessari procedir , també de forma
immediata, a la reforma legislativa que impedeixi el desnonament del seu
habitatge habitual a aquelles persones i famílies deutores que, per raons
alienes a la seva voluntat, no puguin fer front als deutes hipotecaris, garantintlos un lloguer social, ja sigui el mateix habitatge o en un altre.
Ens cal, per això, el compromís ferm del Govern de l’Estat per dur a terme les
reformes legislatives pertinents i del Govern de la Generalitat per posar en
funcionament el màxim de recursos i mitjans per garantir la mediació pública
entre deutors i creditors i l’accés a un habitatge en règim de lloguer a les
persones i famílies afectades. El Govern de Catalunya, a la vegada, ha de
cooperar de manera activa amb les administracions locals i les entitats cíviques
i socials que treballen amb el mateix objectiu.

Fruit del treball establert amb les organitzacions socials del país, estem
plenament convençuts que l’únic camí per crear sortides als sectors socials
més vulnerables pel que fa al dret a l’habitatge , és la creació de grans acords
de diàleg social capaços de sustentar l’acció de govern solidària i de cohesió
social que faci efectiu el dret d’accés a un habitatge digne al conjunt de
catalans i catalanes.
Per tot això, manifestem el nostre suport a la Iniciativa legislativa popular per a
la regulació de la dació en pagament, la paralització dels desnonaments i el
lloguer social.
I acordem:
1. Instar el Govern de l’Estat que, en el termini de tres mesos, presenti a
les Corts Generals un projecte de llei que incorpori la dació en
pagament a l’ordenament jurídic en els casos que afecti la residència
habitual.
2. Instar el Govern de l’Estat a dur a terme les reformes legislatives que
impedeixin el sobreendeutament de famílies i persones i que, a la
vegada,els garanteixi el dret constitucional i estatutari d’accés a
l’habitatge.
3. Instar el Govern de l’Estat a establir un marc estatal de mesures
necessàries, de comú acord amb les comunitats autònomes, per tal
que les persones desnonades o en risc de desnonament comptin amb
els ajuts necessaris per accedir a un habitatge de lloguer i/o tinguin dret
a optar, si s’escau amb la medicació de l’administració pública davant
de les entitats financeres, a romandre en l’habitatge hipotecat en règim
de lloguer o usdefruit durant un període determinat fins a l’obtenció
d’un nou habitatge.
4. Instar el Govern de la Generalitat, mitjançant l’Agència Catalana de
l’Habitatge, a establir de forma urgent, un programa de mesures,
coordinades amb el món local, de seguiment de les persones o famílies
en situació de desnonament, per garantir el seu reallotjament en nous
habitatge, en règim de lloguer assequible, així com el suport i
assistència jurídica i financera a les famílies o persones que estan en
situació de risc de perdre el seu habitatge per deute hipotecari,
ampliant els recursos del Servei Públic d’Atenció a les Persones que
pateixen aquesta situació (OFIDEUTE).
5. Instar el Govern de la Generalitat a establir un marc estable de
coordinació amb les administracions locals que en aquests moments
estan assumint l’impacte socioeconòmic dels processos de
desnonament de les famílies a les nostres ciutats.
6. Instar el Govern de la Generalitat a fer les modificacions legals
necessàries perquè, en els casos de l’habitatge habitual, quedi
suspesa l’execució hipotecària a aquelles persones o famílies sense
ingressos que es troben en una situació de risc d’exclusió acreditada
pels serveis públics d’atenció social, per un període no inferior a dos
anys que permeti, a la vegada, dur a terme les mesures d’atenció a les
dites persones o famílies a fi i efecte del seu reallotjament segur i
assequible.

7. Fer arribar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, la
Mesa del Parlament de Catalunya, el Ministeri de Fomento, la Mesa del
Congrés dels Diputats i la Mesa del Senat.
4.- Moció per posar el nom d’un carrer o plaça de la població a
l’expresident de la Generalitat de Catalunya Lluís Companys i Jover.
El Sr. Cusí, del grup municipal ULL-AM, llegeix la Moció.
Fa ús de la paraula el Sr. Noguera, del grup municipal PSC-PM, dient que el
seu grup no té cap inconvenient que es posi el nom de l’expresident a un carrer
o avinguda però veuen que l’Avinguda Europa, tal com van les coses, i el seu
grup aposta per una Europa federal i per al federalisme, treure el nom de
l’avinguda principal i que fa molts anys que se’n diu, a aquestes altures no ho
veuen bé, caldria trobar un altre emplaçament.
El Sr. Ortiz de Zárate, del grup municipal BMC, considera bé donar el nom de
Companys a una avinguda important però no a l’Avinguda Europa, i
precisament ho veu contradictori amb la Moció posterior per Declarar el Dia
d’Europa, i que canviar el nom pot suposar despesa per a la gent, els titulars
dels establiments que ja tenen la publicitat i creu que ja hi haurà un altre carrer
important, o bé l’aparcament del Port que no té nom.
L’Alcalde manifesta que la pròpia Moció ja ho diu, que si no pot ser l’Avinguda
Europa, ja dóna la possibilitat que es busqui un altre lloc, l’articulat de la Moció
no cal ni tocar-lo, es vota tal com està.
La Sra. Pujol, del grup municipal d’ICV, diu que està totalment d’acord que el
poble de Llançà faci un reconeixement al President afusellat per defensar
Catalunya, per ser el President de la Generalitat, és de justícia i dignitat. Ara bé
no està d’acord en el canvi de nom de l’Avinguda Europa, com ha dit el Sr.
Ortiz de Zárate, no té sentit que es presenti posteriorment la Moció del Dia
d’Europa.
L’Alcalde insisteix que la mateixa Moció ja ho diu que si no és possible el canvi
de l’Avinguda Europa, es proposa una altra avinguda. Ja queda descartada la
modificació de l’Avda. Europa.
El Sr. Cusí replica que va posar l’Avinguda Europa per la seva importància o
rellevància, però no ha de ser aquesta, queda molt clar en l’acord de la Moció,
que pot ser qualsevol altra plaça, avinguda o carrer, i si cal canviar la part
dispositiva està conforme.
Intervé el Sr. Mora, del grup municipal de CiU, dient que voten a favor i estan
d’acord amb els grups que consideren la opció que no sigui l’Avinguda Europa,

no cal que s’hagi de canviar la part dispositiva, els sembla bé cercar una altra
ubicació.
Per unanimitat s’aprova:
El 23 de gener del 1939, quan les forces franquistes estan a punt d'entrar a
Barcelona, el president Companys travessa la frontera entre les repúbliques
espanyola i Francesa juntament amb el lehendakari José Antonio Aguirre i
s’exilia a Perpinyà, traslladant-se després a París per treballar en la
representació en l'exili de la Generalitat de Catalunya (Consell Nacional de
Catalunya).
El 13 d'agost de 1940 és detingut per la Gestapo per ordre de les autoritats
espanyoles amb col·laboració de membres de l'ambaixada espanyola a França.
Companys és portat primer a Madrid on se li obren diligències per "ésser el
President de la Generalitat, Ministre de la República i responsable dels fets
realitzats a Catalunya". Després de diversos interrogatoris, és traslladat el 3
d'octubre al Castell de Montjuïc a Barcelona per fer-li un consell de guerra
sumaríssim sense garanties processals i, com s'ha demostrat posteriorment, de
forma il·legal.
Va ésser afusellat a dos quarts de set de la matinada, el 15 d'octubre de 1940,
al fossar de Santa Eulàlia del castell de Montjuïc amb només 58 anys. Les
últimes paraules del president foren tot cridant "Per Catalunya!".
La repressió franquista a Catalunya, el dia de la mort del President, portava
2760 persones executades, des de l'entrada de les tropes feixistes a Barcelona
el 26 de gener de 1939 fins el dia de l'assassinat del President el 15 d'octubre
de 1940, aquests foren executats en judicis sumaríssims sense cap mena de
garanties processals, amb execucions directes o per falses acusacions.
L'octubre de 1944, quatre anys després de la seva mort, s'inaugura a
Montevideo (Uruguai), la Plaça Lluís Companys, on a més s'erigeix un
monument en la seva memòria. L'agrupació catalana de Convergència a
l'Uruguai celebra tots els anys un acte commemoratiu en homenatge a
l'expresident de la Generalitat, executat durant el franquisme.
Molts pobles, viles i ciutats avui dia, tenen carrers i avingudes en el seu nom, a
Barcelona l'Avinguda Lluís Companys o l'Estadi Olímpic de Montjuïc porten el
nom de Lluís Companys en honor seu. També a Girona, Lleida o Tarragona
entre molts altres hi tenen places i Avingudes així com també alguns pobles de
la Catalunya nord, les illes Balears, etc.
Per tal de retre homenatge a la figura del president de la Generalitat de
Catalunya Lluís Companys i Jover únic president de l’historia escollit de manera
democràtica, assassinat per el franquisme, i alhora a totes aquelles víctimes del
franquisme i la repressió.
L’Ajuntament de Llançà acorda:
Acordar de canviar el nom de l’avinguda Europa de la població de Llançà per
“Avinguda del President Lluís Companys i Jover”. Si no és complís la
possibilitat de realitzar el canvi de nom de l’avinguda Europa, s’acorda nomenar

“carrer o plaça President Lluís Companys i Jover” a algun altre carrer o plaça
del poble de Llançà que tingui una magnitud, grandària o importància
comparable o superior a l’avinguda Europa.
5.- Moció per declarar Llançà municipi republicà.
L’Alcalde indica que aquesta Moció s’havia presentat anteriorment i com
aleshores, hi haurà llibertat de vot atès que el seu grup demana la possibilitat
de fer-ho i perquè ningú no se senti coaccionat en cap moment.
El Sr. Cusí, del grup municipal ULL-AM, llegeix la Moció 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.
Fa ús de la paraula el Sr. Ortiz de Zárate, del grup municipal BMC, dient que
votaran a favor.
El Sr. Noguera del grup municipal socialista, indica que aquestes Mocions
divideixen la població, creu que l’última vegada que va intervenir sobre el tema
ja fou clar. Torna a dir que l’actual model es va sotmetre a referèndum, i que
demanar que Llançà sigui municipi republicà és portar conflicte i divisió en el
poble, no veu que sigui necessari. No té cap inconvenient a dir que votaran en
contra perquè no creuen que aquestes Mocions portin enlloc, el seu grup no ha
tingut mai cap inconvenient a dir el que pensen sobre aquests tipus de
Mocions.
El Sr. Ortiz de Zárate diu que tampoc no tenen res a amagar i expressa que
voten a favor.
La Sra. Pujol, del grup municipal d’ICV, manifesta que és una Moció molt light.
Llegint la introducció dubta que ningú a la Sala estigui contra del que s’explica,
és com els principis del cristianisme, no és la mateixa Moció de Ripoll que
declaraven el Rei persona non grata, el seu grup vota a favor amb aquest
redactat tan light.
El Sr. Cusí manifesta que no vol entrar en la dinàmica de l’anterior vegada.
Només matisa que si Llançà ja s’havia declarat Municipi per a la
independència, si algun dia s’hi arriba, s’haurà de considerar que Catalunya
serà una República.
El Sr. Noguera replica al Sr. Cusí que no discuteix els valors de la República,
els comparteix, simplement no creu que sigui un tema municipal.
El Sr. Cusí respon que els Regidors foren votats per un número de gent, però el
Rei d’Espanya no el va votar ningú.
El Sr. Noguera diu que ho contempla la Constitució.
La Sra. Pujol indica al Sr. Cusí que la Constitució la va votar el 93% de la
població, i s’hi contemplava la monarquia parlamentaria.

El Sr. Cusí vol recordar que Llançà també està declarada exclosa de la
Constitució Espanyola i que el seu partit Esquerra Republicana no va votar a
favor de la Constitució, i vol avançar als assistents que el seu grup presentarà
la Moció per declarar el Rei persona non grata.
La Moció, sotmesa a votació secreta, amb sis vots en contra, tres vots a favor i
tres abstencions, no prospera.
6. - Moció en suport al moviment #novullpagar.
Abans de procedir a la lectura de la Moció, el Sr. Ortiz de Zárate, del grup
municipal BMC, manifesta que han presentat una Moció en el mateix sentit
però amb tres acords diferent i demana, si el Sr. Cusí està d’acord que
s’afegeixin a la Moció del grup ULL-AM.
L’Alcalde, el Sr. Cusí i la resta de grups municipals manifesten la conformitat.
El Sr. Cusí llegeix la Moció.
El Sr. Noguera, del grup municipal PSC-PM, diu que votaran a favor. Està
demostrat que la majoria d’autopistes catalanes estan pagades i sobrepagades
i estan a favor d’aquestes iniciatives socials, on la gent protesta pels seus
drets.
El Sr. Ortiz de Zárate diu que estan a favor i que amb els seus tres acords
seran dotze, i que passaria a ser conjunta i així no es votarà dues vegades.
L’Alcalde diu que ja s’ha acceptat i el Sr. Cusí ho confirma.
Fa ús de la paraula la Sra. Pujol, del grup municipal d’ICV, dient que aquesta
campanya ha servit perquè els ciutadans i ciutadanes del nostre país coneguin
les nombroses ombres dels peatges de Catalunya. El negoci dels peatges té
responsabilitat catalana. CiU és aliada d’Abertis, i no pot defugir
responsabilitats pels greuges dels peatges. No són tan sols del govern de
l’Estat sinó també pels favors practicats durant molts anys des del govern de la
Generalitat i des del Congrés dels Diputats amb les concessionàries de les
autopistes. ICV denuncia el doble joc indigne del Conseller Puig i de Francesc
Homs, sobiranistes de pega, que per un costat recolzen la campanya
#novullpagar pretenent atribuir tota la responsabilitat al govern de Madrid, i
d’altra part, amenacen de multar la ciutadania que han participat en la
campanya sancionant-los per infraccions que en cap cas s’ha comès. ICV
s’adhereix i fa costat a la indignació i protesta ciutadana contra seguir
l’increment desorbitat de les concessionàries i davant les notícies certes i
contrastades que el govern de l’Estat o de la Comunitat autònoma de Madrid
hagi proposat a Abertis, concessionària d’autopistes de peatges a Catalunya,
que refinancés autopistes de peatge deficitàries de la Comunitat de Madrid amb
una ampliació dels peatges de Catalunya. Si ara Abertis diu que no accepta
aquesta proposta és ben segur gràcies a la mobilització ciutadana de

Catalunya. Per garantir la rendibilitat de les autopistes de peatge s’han impedit
o retardat inversions a Catalunya necessàries per a la xarxa bàsica ferroviària i
de transport interurbà, fet que ha obligat els ciutadans i ciutadanes a dependre
del vehicle privat.
Ells estan a favor de la campanya que ha engegat la ciutadania, però que s’ha
de saber i tenir les coses molt clares i qui té la responsabilitat de tot això.
El Sr. Mora, del grup municipal de CiU, manifesta que s’abstindran.
Amb cinc vots a favor, dels grups municipals PSC-PM, ULL-AM, BMC i ICV; i
set abstencions, del grup municipal de CiU, s’aprova la Moció esmenada, amb
la introducció dels punts aportats pel Bloc, amb el text següent:
Catalunya compta amb més de 600 km d’autopistes, en règim de concessió,
que constitueix un greuge històric respecte la resta de l’Estat. Mentre Catalunya
el 67% de les vies ràpides són de pagament i el 33% gratuïtes, a la resta de
l’Estat la proporció és de 20% de peatge per 80% de lliure circulació. Per
exemple, a la Comunitat de Madrid hi ha 500 quilòmetres d’autovia, dels quals
17 són de peatge; a Andalusia hi ha 1.500 quilòmetres d’autovies gratuïtes per
192 pagament; a Extremadura totes les vies desdoblades són gratuïtes.
Diversos exemples ens mostren que històricament s’han anat allargant les
concessions inicials que hi havia establertes entre les administracions
públiques i les empreses concessionàries. Aquest és el cas de l’allargament al
1998 entre els Governs de CiU i PP dels trams de l’autopista C32 entre
Montgat i Mataró, la concessió inicial de la qual acabava l’any 2004 i amb la
pròrroga finalitza el 2021; l’allargament del tram de l’AP7 entre Granollers i la
Jonquera que del 2004 també s’ha allargat fins al 2021; o el cas de
l’allargament el 1997 de tram entre Tarragona i Alcanar, que finalitzava el 1998
i la pròrroga arriba fins el 2019.
A nivell d’amortitzacions, queda demostrat que aquestes ja han estat pagades,
tal i com il·lustren els càlculs pels quals, per exemple, el tram entre Montgat i
Mataró si bé va costar 21 milions d’euros al final de la concessió se n’hauran
recaptat 682,2; el tram entre Granollers i la Jonquera que va costar 68,5 milions
i se n’hauran recaptat 3.033,7; i el d’entre Tarragona i Alcanar, que va costar
11,7 milions d’euros i se n’hauran recollit 1.106,3. Un exemple paradigmàtic
posa de manifest, així mateix, el volum de negoci de les autopistes de peatge
catalanes envers altres països del voltant: les autopistes franceses de peatge
guanyen amb 7.000 km els mateixos diners que les autopistes catalanes.
Davant d’aquesta situació de greuge històric que patim els catalans en les
nostres infraestructures, neix de manera espontània el moviment #novullpagar
que ha crescut de manera exponencial les darreres setmanes canalitzant el
malestar i ganes d'actuar de molts catalans. Aquest moviment qüestiona el
greuge escandalós i la opacitat d'unes concessionàries d’uns peatges que
podrien estar del tot amortitzats, i no renuncia a continuar amb les seves
actuacions malgrat l’anunci emès pel Govern de la Generalitat de possibles
sancions de fins a 100 € contra els conductors que segueixin la campanya.

Per tots els motius exposats anteriorment, el Ple municipal acorda:
Primer. Manifestar la solidaritat de l’ajuntament de Llançà amb aquells
ciutadans que s’han adherit a la campanya #novullpagar com a forma de
protesta vers l'espoli fiscal i d’inversió en infraestructures que patim al nostre
país.
Segon. Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya que no instrueixi cap expedient
sancionador que es pugui derivar de la campanya #novullpagar, atenent a la
incertesa jurídica que presenta l’acte d’insubmissió d’aquesta iniciativa i
recollint el clam de la ciutadania.
Tercer. Instar el Govern i el Parlament que acordin mesures tendents a la
recuperació de les bonificacions als peatges d’Alella, Mollet i Les Fonts, d’acord
amb el sistema de bonificacions existent en l’anterior legislatura.
Quart. Instar el Govern i el Parlament a adoptar compromisos ferms per
suprimir els peatges d’aquelles vies que no tenen una alternativa viària gratuïta,
i que no tenen raó de ser per qüestions d’eficiència i sostenibilitat en la gestió
de la mobilitat. Així mateix que també s’adopti una homogeneïtzació a la baixa
dels imports que abonen els usuaris actualment mentre durin les actuals
concessions fins a l’eventual rescat.
Cinquè. Rebutjar el possible rescat per part del Govern de l’Estat de les
autopistes del radi de Madrid a costa d’allargar les concessions de les
autopistes de peatge catalanes.
Sisè. Instar als diputats catalans al Congrés i al Parlament de Catalunya a
aprovar una Proposició de llei del fons per a la homogeneïtzació, el rescat
selectiu i la subvenció de peatges com l’admesa a tràmit l’anterior legislatura
(desembre de 2008) pel Congrés però que finalment no va ser discutida.
Setè. Instar als grups parlamentaris del Congrés a promoure la derogació de
l’article 12.a) de la Llei 8/1972, de 10 de maig, de construcció, conservació i
explotació d’autopistes en règim de concessió, el qual estableix una bonificació
de fins el 95% de l’IBI dels terrenys que siguin utilitzats per autopistes de
peatge.
Vuitè. Instar a l’Estat espanyol al compliment de la disposició addicional tercera
de l’Estatut que preveu que l’Estat es comprometi a invertir per alliberar
peatges o per construir trams d’autovia alternatius, tot prioritzant les
infraestructures d’especial incidència logística i econòmica i les que presenten
un alt grau d’accidentalitat.
Novè. Fer arribar aquests acords als impulsors del moviment #novullpagar, al
conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació de Municipis de
Catalunya i a tots els grups del Parlament de Catalunya.
Desè. Instar al Servei Català de Trànsit que no tramiti les denúncies de les
empreses concessionàries als i les conductores que es neguin a pagar el
peatge.
Onzè. Mostrar el seu suport al moviment #novullpagar, i especialment al tercer
#novullpagar popular del propvinent 17 de juny a les 12 hores a tots els
peatges.

Dotzè.- Donar suport a la Proposició de Llei de supressió dels peatges a les
autopistes amortitzades presentada al Parlament de Catalunya.
7.- Moció per reclamar que l’Estat espanyol faci efectiva la transferència
del 0’7% del fons provinent de l’IRPF destinats a programes de
cooperació i voluntariat social.
El Sr. Cusí, del grup municipal ULL-AM, llegeix la Moció.
La Sra. Barris, del grup municipal socialista, manifesta que estan d’acord amb
el que es presenta, pel caire de programes voluntariat i cooperació amb finalitat
social.
El Sr. Ortiz de Zárate, del grup municipal BMC, diu que voten a favor.
La Sra. Pujol, del grup municipal ICV, indica que estan a favor.
El Sr. Mora, del grup municipal de CiU, expressa que voten a favor.
Per unanimitat, s’aprova:
Atès què l’Estatut d’Autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat la
competència exclusiva en matèria d’acollida i integració de persones
immigrades, joventut, polítiques de gènere, serveis socials, voluntariat, menors
i promoció de les famílies en el seu article 114.2: “correspon a la Generalitat, en
matèries de competència exclusiva, l’especificació dels objectius als quals es
destinen les subvencions estatals i comunitàries europees territorialitzables, i
també la regulació de les condicions d’atorgament i la gestió, incloent-hi la
tramitació i la concessió.
Atès que el Govern de l’Estat no ha acatat la Sentència del Tribunal
Constitucional 178/2011, del 8 de novembre de 2011, en relació a les bases
reguladores per a la concessió de subvencions sotmeses al règim general de
subvencions de l’àrea de serveis socials, famílies i discapacitat, i la Sentència
del Tribunal Suprem relativa al recurs 6507/2009, del 16 de desembre de 2011,
amb relació a les bases i a la convocatòria de subvencions per a la realització
de cooperació i voluntariat social amb càrrec a l’assignació tributària del 0,7%
de l’impost sobre la renda de les persones físiques.
Atès que ambdues sentències recents del TC i del TS, confirmen la doctrina del
Tribunal Constitucional que es va fixar en la sentència 13/1992, en què
s’estableix que l’Estat pot destinar fons a subvencions en matèries de
competència exclusiva de les comunitats autònomes, especificant-ne la
destinació i regulant les seves condicions essencials d’atorgament, fins on ho
permet una competència genèrica, bàsica o de coordinació, però sempre ha de
deixar marge a les comunitats per concretar amb major detall l’afectació o el
destí, i, al menys, per desenvolupar i complementar la regulació de les
condicions d’atorgament de les ajudes i la seva tramitació.
Atès que, en el Ple del Congrés dels Diputats del passat 21 de febrer, es va
votar en contra de la transferència a la Generalitat de la recaptació que es
realitza a Catalunya de l’IRPF destinat a finalitats socials.

Per tot això, el Ple de l’Ajuntament acorda:
Primer.- Donar suport al Govern de la Generalitat de Catalunya en la
consecució de la reivindicació històrica d’assolir el traspàs dels fons provinents
de l’assignació tributària a fins socials de les declaracions de la renda de les
persones físiques que corresponen a Catalunya.
Segon.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya que exigeixi al Govern
de l’Estat a acatar la Sentència del Tribunal constitucional 178/2011 del 8 de
novembre de 2011 i la Sentència del Tribunal Suprem relativa al recurs
6507/2009 del 16 de desembre de 2011.
Tercer.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya que exigeixi al Govern
de l’Estat a que traslladi el contingut de les esmentades sentències a la
convocatòria de la declaració de la renda del 2012, perquè la Generalitat reguli,
tramiti, resolgui i liquidi les subvencions derivades del 0,7% de l’impost sobre la
renda de les persones físiques.
Quart.- Donar suport a totes les accions legals que el Govern de la Generalitat
de Catalunya consideri necessàries en el supòsit que el Govern de l’Estat es
negui a complir les sentències del Tribunal Constitucional i Tribunal Suprem, en
referència a aquest tema i detallades anteriorment.
Cinquè.- Fer arribar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya,
a la Presidenta del Parlament de Catalunya i a tots els Grups parlamentaris del
Parlament, així com al del Govern de l’Estat espanyol i als membres de la
Taula del Tercer Sector a través de la seva presidenta.
8.- Moció per a la restitució i dotació del fons per a la integració, acollida i
reforç educatiu dels immigrants als pressupostos generals de l’Estat per
al 2012.
El Sr. Cusí, del grup municipal ULL-AM, llegeix la Moció.
La Sra. Barris, del grup municipal socialista, diu que voten a favor ja que
pensen que si es vol la integració per part dels immigrants calen eines, i es
necessita que arribi la dotació corresponent.
El Sr. Ortiz de Zárate, del grup municipal BMC, diu que estan a favor.
La Sra. Pujol, del grup municipal ICV, indica que estan a favor.
El Sr. Mora, del grup municipal de CiU, expressa que voten a favor.
Per unanimitat, s’aprova:
Atès que els darrers anys Catalunya ha esdevingut un dels principals territoris
d’arribada de població estrangera d’Europa, que la població d’origen immigrant
ha passat del 3% al 16% en poc més d’una dècada, que aquesta és present al
98% dels 947 municipis de Catalunya, i que 115 dels quals compten amb més
d’un 20% de presència de població estrangera al seu terme municipal.
Atès que la nova immigració ha transformat el país i ha comportat un nou repte
per als ens locals catalans, en especial degut a l’absència de recursos i

capacitat d’actuació per part dels municipis a l’hora de donar resposta al ràpid
creixement de la població nouvinguda, la transformació de ciutats i pobles i
l’increment de les necessitats de serveis a les persones.
Atès que el municipi ha estat l’administració de primera recepció de la població
nouvinguda en matèria d’estrangeria, participació política i gestió de la
diversitat; que l’empadronament ha representat per molts immigrants la primera
forma de documentació i accés a determinats serveis socials, i que els informes
d’inserció social i d’habitatge adequat han jugat també un paper fonamental en
els processos de regularització via arrelament i reagrupament familiar.
Atès que l’Administració General de l’Estat no ha dotat els ajuntaments de les
capacitats i els mitjans necessaris per fer front a aquesta situació fins l’any
2005 amb la creació del Fons per a la Integració, Acollida i Reforç Educatiu
dels Immigrants, a instància de la Generalitat de Catalunya
Atès que gràcies al Fons per a la Integració, Acollida i Reforç Educatiu dels
Immigrants s’han implementat les aules d’acollida i els plans educatius d’entorn
del Departament d’Educació i la creació de la convocatòria de subvencions de
la Secretaria per la Immigració de la Generalitat de Catalunya als ens locals.
Atès que els ajuntaments han esdevingut la primera administració on s’han
dissenyat i posat en pràctica les primeres iniciatives, programes i polítiques
d’acollida i cohesió, i que han generat els primers espais de participació política
amb la creació de consells locals de participació de les persones immigrants,
així com els primers plans d’interculturalitat i diversitat.
Atès que, segons el resum dels acords de l’Executiu de l’Estat per als
pressupostos generals per a 2012, el Consell de Ministres ha acordat reduir en
un cent per cent la partida del Fons per a la Integració, Acollida i Reforç
Educatiu dels Immigrants, adscrit al Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social,
passant dels 67 milions d’€ del 2011 a 0€ per a 2012, liquidant de facto la
partida creada perquè les comunitats autònomes recolzessin els programes
encaminats a aquestes polítiques d'integració.
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament acorda:
Primer. Instar al Govern de l’Estat la dotació de la partida del Fons per a la
Integració, Acollida i Reforç Educatiu dels Immigrants als Pressupostos
Generals de l’Estat per a 2012 de, com a mínim, els mateixos recursos
destinats el 2011, que permetin finançar les actuacions que desenvolupen els
ens locals en aquest àmbit
Segon. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya que exigeixi al Govern
de l’Estat la dotació de la partida del Fons per a la Integració, Acollida i Reforç
Educatiu dels Immigrants als Pressupostos Generals de l’Estat per a 2012 de,
com a mínim, els mateixos recursos destinats el 2011, que permetin finançar
les actuacions que desenvolupen els ens locals en aquest àmbit.
Tercer. Instar als Grups parlamentaris al Congrés dels Diputats que durant el
tràmit parlamentari de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2012
facin esmenes per a la dotació de la partida del Fons per a la Integració,
Acollida i Reforç Educatiu dels Immigrants de, com a mínim, els mateixos

recursos destinats el 2011, que permetin finançar les actuacions que
desenvolupen els ens locals en aquest àmbit
Quart. Trametre aquest acord a la Secretaria General d’Immigració i Emigració,
a la Direcció General per a la Immigració de la Generalitat de Catalunya i als
Grups parlamentaris al Congrés dels Diputats.
9.- Moció per a la Declaració del Dia d’Europa 2012.
El Sr. Cusí, del grup municipal ULL-AM, llegeix la Moció.
Intervé el Sr. Noguera, del grup municipal socialista dient que la Moció és un
cant a l’alegria, quasi un himne amb el qual no es pot estar en desacord, ara
els temps en què vivim Europa està molt qüestionada, el seu grup és defensor
de l’Europa federal i evidentment voten a favor.
El Sr. Ortiz de Zárate, del grup municipal BMC, diu que estan a favor.
La Sra. Pujol, del grup municipal ICV, indica que ells afegirien un punt, que
l’Ajuntament de Llançà instauri la celebració del Dia d’Europa en un acte obert,
festiu i participatiu, en què es convidés a tothom, i que la bandera d’Europa
onegés al costat de la llançanenca i la catalana. A Llançà ve gent d’arreu
Europa i l’hem de reivindicar més que mai.
L’Alcalde diu que és una proposta que el Sr. Cusí ha d’estar d’acord.
El Sr. Cusí diu que està d’acord i si la resta de grups també ho veuen bé, no té
inconvenient que s’inclogui el punt.
El Sr. Mora, del grup municipal de CiU, expressa que estan d’acord amb el
redactat inicial i poden incloure la part afegida de la Sra. Pujol i que ja es
concretarà com se celebra la jornada, ells reben bé la iniciativa així com
l’onejada de la bandera europea.
Per unanimitat, s’aprova:
Amb l'entrada en vigor del Tractat de Lisboa, la Unió Europea es dotava del
marc institucional i dels mètodes de treball necessaris per encarar amb èxit els
importants reptes que teníem plantejats per als propers anys. No obstant,
l'actual crisi econòmica i financera ha fet que, per la via de la necessitat, i dels
fets consumats ens haguem trobat amb un Tractat de Lisboa insuficient que
ens ha obligat a avançar en una millor coordinació i governança dels diferents
governs dels Estats membres i les institucions europees.
Altrament, aquest 2012 commemorem els primers 10 anys de l'entrada de
l'EURO al nostre país i a la Unió Europea (2002-2012), una moneda comuna
compartida primer per dotze Estats i actualment ja per disset.
Tanmateix s'ha produït l'acord d'adhesió de la República de Croàcia previst per
l'any 2013, la primera adhesió després de la darrera de Romania i Bulgària,
passant a ser ja l’Europa dels 28 Estats membres.

També aquest 2012 celebrem l'Any Europeu de l'Envelliment actiu i de la
Solidaritat intergeneracional. Per una banda, fem un reconeixement a un
envelliment actiu que és i serà molt important en la societat actual i
especialment en els propers anys. Un envelliment actiu que a la vegada és
necessari per la comunitat i alhora es converteix en un envelliment també
productiu. I paral·lelament fem un plantejament de solidaritat entre les diverses
generacions que coexisteixen en la nostra societat europea, amb la finalitat de
trobar un equilibri i una cohesió social essencial per mantenir el benestar i nivell
de vida aconseguit durant els darrers anys d'esforços.
Per últim, ens trobem davant de reptes importants com el canvi climàtic,
l’esgotament del model energètic actual, els problemes de sostenibilitat del
model social, la pèrdua de pes polític i econòmic davant dels Estats emergents
en l’escenari internacional o el paper que li pertoca a Europa com a actor
global.
S’ha afegit a aquests desafiaments les crisis del nord d’Àfrica i l’Orient mitjà,
que ens afecten plenament i que exigeixen a Europa respostes
geoestratègiques d’estabilitat i, al mateix temps, solucions coherents amb la
nostra concepció dels drets humans i els valors de la democràcia.
Reptes que caldrà resoldre amb certa rapidesa per no perdre definitivament un
tren en el qual ja comencem a fer tard. Reptes que requereixen cada cop més
unitat i voluntat política per dur a terme l’esforç coordinat de les institucions
comunitàries, dels Estats Membres de la UE, i de les seves regions i municipis,
així com també dels agents socials i del conjunt de la societat civil europea.
No obstant les dificultats i les desavinences puntuals, Europa té la ferma
voluntat de buscar solucions als problemes de forma conjunta. És en aquest
context que la Unió Europea ha aprovat l'estratègia socioeconòmica EUROPA
2020 per a un creixement intel·ligent, sostenible i integrador.
Atesos aquests antecedents, el Ple de l’Ajuntament acorda:
Primer. Reconèixer que la pertinença a la Unió Europea ens han ajudat a
transformar la nostra societat de forma positiva, ens han permès modernitzar
els nostres pobles i ciutats, i ens han posicionat en l'escenari internacional.
Segon. Aquest 2012, any europeu de l'envelliment actiu i de la solidaritat
intergeneracional, volem dedicar una especial atenció a un envelliment actiu
que alhora sigui productiu i a una solidaritat entre les diferents generacions
europees que ens han d’ aportar aquest equilibri social de benestar per a
tothom.
Tercer. L'estratègia socioeconòmica EUROPA 2020 ens ha de servir per que la
Unió Europea trobi solucions basades en el consens social i polític per avançar
en un model de desenvolupament més intel·ligent, sostenible i integrador
socialment.
Quart. Hem d’ impulsar la promoció d’una economia basada en el coneixement
i la innovació que són cabdals per garantir el nostre creixement, així com
incrementar la cooperació públicoprivada i la responsabilitat social de les
empreses.

Cinquè. Avançar vers una política energètica comuna a l’interior dels estats
membres i projectada a l’exterior. Una política energètica eficient pel que fa al
consum sostenible, pel que fa al cost i com a part de la lluita contra el canvi
climàtic, tenint cura i respecte pels recursos naturals.
Sisè. Compartir els valors de solidaritat, justícia i inclusió social que són propis
de la societat democràtica europea i aplicar-los a la nostra comunitat. Ens hem
de comprometre des de tots els àmbits de responsabilitat a lluitar més
eficaçment contra la pobresa i l’exclusió social que actualment afecten a quasi
un 20% de la població de la Unió Europea.
Setè. Formar amb les capacitacions adequades els nous llocs de treball,
garantint un nou model social europeu més just i igualitari, que ens permeti
lluitar contra l’increment de l’atur a la Unió Europea i aconseguir crear més i
millors llocs de treball amb l'objectiu d'aconseguir una millor cohesió social en
el territori.
Vuitè. Desenvolupar amb més rapidesa tot el potencial que encara té el Tractat
de Lisboa, per poder avançar vers una Europa més democràtica, propera,
transparent, i amb unes institucions més eficaces i eficients, a fi de reforçar el
lideratge de la Unió Europea, tant en l'àmbit interior com amb la resta del món.
Novè. Actuar de forma més decidida en la política exterior de la Unió Europea
per donar respostes més eficaces als conflictes internacionals, alhora que cal
desenvolupar el servei diplomàtic europeu de forma ràpida, efectiva i amb
credibilitat.
Desè. Treballar per construir una ciutadania europea forta, que comparteixi
valors, drets i deures vinculats a un projecte comú, ja que aquesta serà la millor
garantia del nostre futur. És imprescindible, per tant, el seu impuls i la seva
consolidació.
Onzè. L’Ajuntament de Llançà celebrarà el dia 9 de maig, el Dia d’Europa, amb
la realització d’un acte obert, festiu i participatiu, en què la bandera d’Europa
onegi al costat de la llançanenca i la catalana.
Dotzè.- Traslladar aquest acord al Consell Català del Moviment Europeu.
10.- Moció perquè l’Ajuntament de Llançà doni suport a la campanya
#novullpagar.
El Regidor Sr. Ortiz de Zárate, del grup municipal BMC, retira la present Moció,
atès que ha estat integrada en la número 6 de l’Ordre del Dia, amb la
corresponent votació.
11.- Moció per reclamar el pagament de l’IBI en Béns immobles de
titularitat de l’església catòlica i d’altres confessions.
La Sra. Pujol, del grup municipal d’ICV, llegeix la Moció.
Intervé el Sr. Noguera, del grup municipal socialista, dient que aquesta
proposta suposaria la modificació de la Llei d’Hisendes Locals i del Concordat

signat amb la Santa Seu. Li sembla complicat. En principi estan d’acord que
l’església s’equipari a qualsevol ciutadà. El seu grup defensa les obres socials
que fa la Santa Seu o l’església catòlica, i també cal tenir present que hi ha
temples de culte, en aquest país hi ha molta tradició catòlica, i no sap fins a
quin punt es pot cobrar IBI per les esglésies. Evidentment, el locals, pisos,
garatges, etc. haurien de pagar sense cap mena de dubte, afegides les
excepcions dels temples i locals destinats a caritat o ajuda social, votarien a
favor.
El Sr. Cusí, del grup municipal ULL-AM , indica que voten a favor.
El Sr. Ortiz de Zárate, del grup municipal BMC, manifesta que estan a favor,
que l’església és una multinacional que fa molts anys que funciona sense
invertir gaire i creu que han de pagar com tothom o qualsevol negoci.
L’Alcalde indica que el seu grup s’abstindrà, atès que és un redactat que
convida a fer una cosa però que malauradament al final se’n farà una altra.
Pregunta a la Sra. Pujol perquè el seu partit fa aquesta campanya de que
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 el proper Ple
procurarà respondre’l amb els arguments que li donin, si ho hagués sabut s’ho
hauria preparat.
Amb cinc 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 el darrer 31 de desembre es publicà el Reial Decret Llei 20/2011, de
30 de desembre de 2011 de mesures urgents en matèria pressupostària,
tributària i financera per a la correcció del dèficit públic. Les principals mesures
en matèria tributària adoptades és l’augment de l’IBI (Impost sobre Béns
Immobles) i és una de les “mesures temporals i progressives” del govern actual
l’Estat central.
Atès que l’article 62 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de las Hisendes Locals, parla de les
exempcions de l’IBI. I en el punt “c” diu que estaran exempts “Els de l’església
Catòlica, en els termes previstos en l’Acord Espanyol i la Santa Seu sobre
Afers Econòmics, de 3 de gener de 1979, i els de les associacions
confessionals no catòliques legalment reconegudes, en els termes establertes
en els respectius acords de cooperació subscrits en virtut d’allò que disposa en
l’article 16 de la Constitució.” Aquesta exempció total i permanent de la
contribució territorial urbana afecta a temples i capelles, residències, oficines,
seminaris, convents, habitatges , locals de tot tipus, places d’aparcament i
solars titularitat de l’església catòlica i d’altes confessions religioses.
Atès que l’Església catòlica probablement sigui el propietari immobiliari més
important del país, més, fins i tot, que algunes empreses del sector de la
construcció. Així que mentre l’augment d’aquest impost està afectant a tota la

ciutadania, al major propietari de béns immobles no li afectarà perquè disposen
d’aquest privilegi.
Atès que es calcula que es podrien recaptar al voltant de 3.000 milions d’euros
amb la recaptació de l’IBI arreu de l’Estat espanyol i que l’exempció d'impostos
com el de l'IBI i uns altres mesures, agreuja enormement a les nostres arques
municipals, fet que considerem enormement injust.
Atès que aquestes institucions reben la prestació dels serveis en igualtat de
condicions que la resta de ciutadans.
Atesa la difícil situació financera dels ajuntaments generada per la baixada
d’ingressos i la necessitat urgent per fer front a la despesa social per pal·liar les
dificultats econòmiques i socials que avui pateixen moltes famílies.
Atès que des d’ICV-EUiA-EPM defensem la laïcitat com una garantia d’un
poder públic al servei de tota la ciutadania i d’un ordenament jurídic que
garanteixi els drets fonamentals i comuns per a tota la població i per tant amb
tractament fiscal i de subvencions sense distincions a totes les entitats o
associacions declarades d’interès públic.
Per tot això, el Ple de l'Ajuntament acorda:
Primer.- Instar al Congrés dels Diputats a que suprimeixi, per a l'exercici de
2013 de la Llei d'Hisendes Locals, l'exempció de l'IBI (impost de béns immobles
rústics i urbans) a l'església catòlica i altres confessions religioses, així com a
les seves organitzacions i centres d'ensenyament religiós.
Segon.- Elaborar un cens del nostre municipi, dels béns immobles rústics i
urbans que estan censats i registrats a nom de l'església catòlica i d'altres
confessions religioses i avaluar-ne el cost de les exempcions fiscals de què
disposen.
Tercer.- Aplicar les taxes derivades de la prestació dels serveis municipals als
equipament de titularitat de l‘església catòlica i d’altres confessions religioses,
en igualtat de condicions amb la resta de contribuents i entitats.
Quart.- Reclamar al govern de l’Estat que derogui els Acords de l'Estat
espanyol amb la Santa Seu, especialment i en aquest cas el d'Assumptes
Econòmics.
Cinquè.- Instar al Congrés dels Diputats a modificar la Llei d'Hisendes locals,
en la Llei de Mecenatge i Fundacions i altres normes estatals, autonòmiques i
locals, per evitar injustificables exempcions de l'IBI i d'altres impostos a
l'església catòlica i a altres entitats jurídiques.
12.- Moció de suport al sistema de dipòsit, devolució i retorn d’envasos i
d’adhesió a la Xarxa Retorna.
La Sra. Pujol, del grup municipal d’ICV, llegeix la Moció.
La Sra. Barris, del grup municipal socialista, diu que estan a favor amb tot el
que sigui reciclatge.

El Sr. Cusí, del grup municipal ULL-AM, manifesta que estan d’acord i
puntualitza que no tan sols s’ha de fer aquesta bona iniciativa sinó també
implicar-se més a nivell municipal en matèria de reciclatges, més campanyes
de conscienciació a la gent, més mètodes i més implicació.
El Sr. Ortiz de Zárate, del grup municipal BMC, diu que estan a favor.
El Sr. Mora, del grup municipal de CiU, expressa que voten a favor i ho
traslladarà als Regidors de Medi Ambient i de Serveis perquè els acords es
duguin a terme.
Per unanimitat, s’aprova:
Les polítiques i normatives ambientals de la Unió Europea estableixen els
principis de precaució i prevenció, d’acord amb els criteris d’evitar el dany
ambiental en origen i que el responsable de posar en el mercat un producte
que es converteix en residu se n’ha de responsabilitzar.
Les normatives europees, estatals i catalanes en matèria de residus i residus
d’envasos van encaminades a uns objectius de reciclatge i reducció que, de
moment, no s’han assolit.
Segons la Llei estatal d’Envasos i Residus d’Envasos (LERE), els sistemes de
dipòsit, devolució i retorn d’envasos (SDDR) són el sistema obligatori de gestió
d’envasos, però això no s’han desenvolupat.
La normativa estableix que el cost de la recollida selectiva d’envasos ha de
recaure sobre els Sistemes Integrats de Gestió, però de moment els
Ajuntaments assumeixen el cost total de la gestió dels envasos, el qual és
superior al sufragat pels Sistemes Integrats de Gestió.
El principi de responsabilitat ampliada del productor ha estat un dels principis
prioritaris de la política europea per la capacitat que té d’internalitzar els costos
de les empreses i de deslliurar la societat d’aquests costos.
Els SDDR han demostrat obtenir els millors resultats de recuperació dels
envasos i afavoreixen l'augment de l’envasat en envasos reutilitzables.
L’Agència de Residus de Catalunya ha encarregat un estudi sobre la viabilitat
dels SDDR i ha mostrat el seu interès en promoure aquest model.
Per tot l’exposat, el Ple de l’Ajuntament ACORDA:
1. Refermar el compromís de l’Ajuntament de Llançà de desenvolupar
actuacions encaminades a reduir els residus i residus d’envasos, recuperar-ne
el màxim i sensibilitzar la població i els agents comercials i econòmics per
contribuir a aquests objectius de prevenció de la contaminació, d’evitar
l’esgotament de recursos i el canvi climàtic, tot potenciant una distribució i un
consum responsables.
2. Estudiar en un termini de 6 mesos, i en tot cas abans de l’aprovació de les
Ordenances Fiscals pel 2013, la viabilitat de realitzar una prova pilot d’un
sistema de dipòsit, devolució i retorn d’envasos cercant establiments
col·laboradors inclosos a l’epígraf 2.c de l’article 5è de l’ordenança de gestió de
residus que podrien gaudir a canvi d’una bonificació de la quota a pagar en el
rebut de la brossa.

3. Demanar a la Generalitat i a l’Estat que impulsin les modificacions
legislatives que corresponguin per adoptar els sistemes de dipòsit, devolució i
retorn d’envasos.
4. Adherir-se a la Xarxa catalana Retorna per impulsar els objectius indicats
ens els punts anteriors, difonent l'adhesió pels canals de comunicació
municipals.
5. Donar trasllat d’aquesta moció per correu electrònic al Departament de
Territori i Sostenibilitat, a l’Agència de Residus de Catalunya, al Departament
d'Empresa i Ocupació, al Departament d'Economia i Coneixement, a l’Agència
Catalana de Consum, al govern de l’Estat i a la Xarxa Retorna.
13.- Moció en defensa de la salut pública universal.
La Sra. Pujol, del grup municipal d’ICV, llegeix la Moció.
La Sra. Barris, del grup municipal socialista, indica que estan d’acord, les
mesures es prenen tard, és una pena que s’arribi a aquest punt, ha estat un
descontrol.
El Sr. Cusí, del grup municipal ULL-AM, manifesta que estan a afavor.
El Sr. Ortiz de Zárate, del grup municipal BMC, diu que estan a favor.
El Sr. Mora, del grup municipal de CiU, expressa que s’abstindran.
Amb cinc 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 el passat dia 24 d'abril, el Butlletí Oficial de l'Estat va publicar el
Reial decret-llei 16/2012, de 20 d'abril, “de mesures urgents per garantir la
sostenibilitat en el Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i seguretat de
les seves prestacions”.
Atès que aquest Decret-llei contempla una reducció de drets sense precedents
en matèria de salut pública pel conjunt de la ciutadania, significant entre d’altres
la introducció del copagament farmacèutic a l’Estat espanyol fent que els
pensionistes hagin de pagar part dels costos dels medicaments.
Atès que aquest Decret-llei, contempla que tots els pacients hagin d'assumir la
despesa de les pròtesis que els implantin, el transport no urgent i
determinats tractaments, com els de dieta terapèutica.
Atès que aquesta reforma té especial gravetat ja que obligarà a partir dels 26
anys, a totes les persones que no tinguin alta pròpia en la Seguretat Social, a
acreditar que no superen un límit d'ingressos per no perdre la cobertura
sanitària, així com l'exclusió dels immigrants irregulars de la targeta sanitària,
excepte urgències, la qual cosa posa perill el Principi d'Universalitat del
Sistema Sanitari sustentat sobre un dret bàsic.
Atès que la salut és un eix i un dret fonamental i diferencial del nostre estat del
benestar, i que l’article 23 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya expressa que
totes les persones tenen dret a accedir en condicions d’igualtat i gratuïtat als

serves sanitaris de responsabilitat pública, en els termes que estableixen les
lleis.
Atès que els grups parlamentaris d’ICV-EUiA, PSC i ERC han entrat en el
registre del Parlament la petició de dictamen al Consell de Garanties
Estatutàries per valorar la vulneració competencial del Reial decret-llei 16/2012,
de 20 d'abril.
Atès el context social actual i en un moment de forta crisi econòmica, les
continues retallades en la prestació de serveis de salut són un atac directe als
drets fonamentals de les persones.
Per tot això, el Ple Municipal acorda:
Primer.- Instar al Govern espanyol a retirar el Reial decret-llei 16/2012 “de
mesures urgents per garantir la sostenibilitat en el Sistema Nacional de Salut i
millorar la qualitat i seguretat de les seves prestacions”.
Segon.- Traslladar al Govern Espanyol, al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i
Igualtat, al Departament de Salut del Govern de la Generalitat, al conjunt de
grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Parlament de Catalunya.

14. Assumptes urgents.
No se’n presenten.
15. Precs i preguntes.
Registre d’Entrada núm. 3281
SÍLVIA BARRIS ROCA com a Regidora del PARTIT DEL SOCIALISTES DE
CATALUNYA.-PSC-PM, a l´Ajuntament de LLANÇÀ, i per delegació del seu
portaveu, es dirigeix al Consistori en Ple i presenta la següent PREGUNTA
perquè sigui contestada de manera suficient i raonada en el debat del Ple.
MOTIVACIÓ:
Que veient que periòdicament DIPSALUT, organisme Salut Pública de la
Diputació de Girona, presenta un dossier tècnic amb un recull d’informació
sobre el control higiènico- sanitari de l’estat de les sorreres i jocs infantils del
municipi,
DEMANEM
Que l’Ajuntament en Ple, contesti les següents preguntes;
1.- Essent els resultats dels controls globalment satisfactoris, quin resultat
s’obté individualment per cada zona i quins són els mínims i màxims del
barem?
2.- Quin cost té aquest servei, i quin tant per cent està finançat per Dipsalut?
3.- Actualment es fan controls de les sorreres de la Llar d’infants “El Patinet” i
del col·legi Pompeu Fabra? Per part de quina empresa?

L’Alcalde respon que les analítiques estan per sota el llindar que marca
DIPSALUT. Té un cost anual de 410 € per controlar les sis sorreres mitjançant
el conveni signat amb DIPSALUT. Dins la Llar d’Infants no es fan controls
perquè es fan en llocs on poden entrar animals, però arribat el cas podrien
realitzar-se, i en canvi sempre es fa en els parcs infantils oberts. Sobre qui els
realitza, és el Col.legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles de
Catalunya, que dóna el marc de referència i tot està en els paràmetres
correctes.
Registre d’Entrada núm. 3282
SÍLVIA BARRIS ROCA com a Regidora del PARTIT DEL SOCIALISTES DE
CATALUNYA.-PSC-PM, a l´Ajuntament de LLANÇÀ, i per delegació del seu
portaveu, es dirigeix al Consistori en Ple i presenta la següent PREGUNTA
perquè sigui contestada de manera suficient i raonada en el debat del Ple.
MOTIVACIÓ:
Que en el acte de Junta Govern del 04-04-12, a l’apartat 2.2.1, La Recaptadora
municipal va informar que diversos marxants titulars de parades al mercat
setmanal del Port i de la Vila no havien satisfet la corresponent taxa de mercat
dels anys 2011 i anteriors, segons els casos, una vegada transcorreguts els
terminis de pagament en voluntària i executiva.
Que aquest Ajuntament va formular als deutors el requeriment previ que
estableix l’article 17 del Reglament del Mercat Municipal, perquè liquidessin la
taxa pendent, amb advertiment d’inici d’expedient de revocació de la llicència
del lloc del mercat.
Que alguns dels deutors no han satisfet el deute requerit
DEMANEM
Que l’Ajuntament en Ple, contesti les següents preguntes;
1- Quin és l’import total dels impagats i de quins exercicis econòmics es
remunten.
2- Que s’informi del resultat dels expedients sancionadors
3- Si hi ha hagut com a sanció la revocació de la llicència del lloc del mercat,
tenint en compte que hi ha llista d’espera.
4-Si s’han iniciat no només expedients sancionadors, sinó actuacions de
recaptació executives i de constrenyiment pel cobrament de les quantitats
degudes
5- Si s’han donat casos de prescripció i per quins imports.
6- Per què no s’han iniciat abans actuacions sancionadores i de recaptació
executiva atès que es deuen imports derivats d’exercicis anteriors al 2011?
El Sr. Mora, com a Regidor Delegat de mercats, contesta que de l’any 2010 no
queda ningú; del 2011 hi ha 33, dels quals 25 estan notificats per correus, un
pel Butlletí Oficial de la Província de Girona, hi ha una renuncia de mercat, hi
ha 11 pagats i dos fraccionaments de pagament atorgats, queden 19
expedients, dels quals 11 estan pendents de resolució i 8 pendents d’executar-

se dins el termini corresponent. Dels 11 esmentats la normativa de mercat diu
que tenen 2 anys de suspensió i una multa, se’ls comunicarà i si els marxants
poden resoldre tot l’import de deute, se’ls aplicarà el Reglament.
La Sra. Barris afegeix que ja que hi ha molta llista d’espera, es procuri resoldre
eficaçment. Demana si algun expedient ha prescrit.
El Sr. Mora respon negativament.
Registre d’Entrada núm. 3283
SÍLVIA BARRIS ROCA com a Regidora del PARTIT DEL SOCIALISTES DE
CATALUNYA.-PSC-PM, a l´Ajuntament de LLANÇÀ, i per delegació del seu
portaveu, es dirigeix al Consistori en Ple i presenta la següent PREGUNTA
perquè sigui contestada de manera suficient i raonada en el debat del Ple.
MOTIVACIÓ:
Que veient que per ordres d’aquest Ajuntament, treballadors de la brigada
municipal han tapat una reixa de clavegueram al final del carrer Cabrafiga
confluència amb carrer Gardissó, punt crític i important on s’ajunten l’aigua
pluvial, dels diferents carrers, no entenem el perquè s’ha dut a terme aquesta
actuació.
DEMANEM
Que l’Ajuntament en Ple, contesti les següents preguntes
1. Per què s’ha tapat argumentant de que no engoleix prou, si tan sols a 10
metres hi ha el rec soterrat on pot desembocar-hi tot el cabal d’aigua
pluvial?
2. Hi havia denúncies veïnals per la fressa d’una de les reixes al passar-hi els
vehicles pel damunt? Si és així, no és més lògic reparar que tapar?
3- Si no engolia prou el cabal d’aigua els dies de pluja, no serà perquè no
s’havia netejat i desembossat de brossa i varis, com moltes altres clavegueres
del poble?
4- Essent aquesta zona inundable, quan plogui, quina sortida tindrà l’aigua?
S’ha estudiat la possible inundació de l’esmentada zona com a conseqüència
d’aquesta actuació?
5- Quina resposta es donarà a particulars i comerciants de la zona quan els hi
entri l’aigua dins de les vivendes o negocis degut a una mala gestió?
6- Se’ls hi ha fet consultes al veïns i comerciants de la zona de la idoneïtat de
fer aquesta obra?
L’Alcalde respon que no estava en servei, la reixa no estava connectada al
col.lector general i l’aigua quedava estancada. Afegeix que conscient de les
queixes veïnals, momentàniament s’ha tapat i si no s’ha connectat a la xarxa
general per evitar problemes. Es compromet que els propers mesos, després
de l’estiu, es farà una reixa connectada i en servei.
Registre d’Entrada núm. 3284

NARCÍS NOGUERA NEGRE, com a Regidor del PARTIT DEL SOCIALISTES
DE CATALUNYA.-PSC-PM a l´Ajuntament de LLANÇÀ, i per delegació del seu
Portaveu, es dirigeix al Consistori en PLE, i presenta el següent PREC perquè
sigui contestat de manera suficient i raonat en el debat del Ple.
MOTIVACIÓ:
Que havent consultat la web municipal de Llançà on suposadament hi tenen de
sortir tots els comerços del poble per a poder donar una informació detallada de
tota la oferta turística i comercial i les activitats que podem oferir, i més ara que
anem de cares a l’estiu i molta gent s’hi adreça, hem observat que no està
actualitzada.
DEMANEM que per part de l’Alcaldia, o de la Regidoria que per competència li
correspongui, previ resposta a les preguntes que formulo, procedeixi a
l’actualització de les dades informades a la web municipal.
1.-Quina és l’empresa responsable de les actualitzacions i manteniment a la
web municipal, quin és el seu cost d’actualització i manteniment
2.-Per què hi ha comerços que no hi figuren tot i estar pagant els impostos
com tots els demès .
3.-Per què havent canviat el format d’aquesta plana web no s’ha actualitzat
correctament .
El Sr. Mora diu que el manteniment i els cost és zero perquè es fa directament
des de l’Oficina de Turisme, no hi ha cap empresa externa i s’eviten costos, i
quant als comerços demana quants són.
El Sr. Noguera diu que n’ha vist alguns. Ho revisarà i comunicarà quins.
El Sr. Mora pren nota i el convida a reunir-se per treballar. Sobre la nova
pàgina web es féu una presentació pública perquè si alguna persona no estava
inclosa o hi havia alguna errada es pogués esmenar. Els mitjans que es tenen
de canalització no són molts, però es va publicar pel facebook i en la
presentació de la sectorial de Turisme.
El Sr. Noguera diu que dins comerços i activitats surten detallats els comerços
de Llançà, i el seu establiment no hi era, i apareixia algun que no hi hauria de
ser per tancat.
El Sr. Mora admet que hi ha errors i s’esmenaran des de l’Oficina.
Registre d’Entrada núm. 3285
NARCÍS NOGUERA NEGRE, com a Regidor del PARTIT DEL SOCIALISTES
DE CATALUNYA PSC-PM a l´Ajuntament de LLANÇÀ, i per delegació del seu
Portaveu, es dirigeix al Consistori en PLE, i presenta el següent PREC per a
que sigui contestat de manera suficient i raonada en el debat del Ple.
MOTIVACIÓ:
Que havent observat que baixant per l’avinguda Europa vinguent de l’estació,
les lloses de vidre que es van posar a les tanques metàl·liques que limiten els
horts de mà dreta en el tram des de la gasolinera fins a la cruïlla de la Vila
estan totes trencades.

DEMANEM que l’Ajuntament en Ple, procedeixi:
Traient les esmentades lloses ja que comporten un perill per la mainada i un
impacte negatiu a la vista per qualsevol persona que transiti per la zona
incloent els turistes que venen per primera vegada al nostre municipi amb
ferrocarril.
No creiem que la substitució sigui una opció degut a la seva demostrada poca
resistència als actes vandàlics i qüestionem la seva finalitat artística en relació
al seu cost.
L’Alcalde diu que pren el compromís de retirar les lloses trencades i que no es
reposaran més ja que no ha resultat la finalitat que s’esperava.
Registre d’Entrada núm. 3286
SÍLVIA BARRIS ROCA, com a Regidora del PARTIT DEL SOCIALISTES DE
CATALUNYA, PSC-PM, a l´ Ajuntament de LLANÇÀ, i per delegació del seu
Portaveu, es dirigeix al Consistori en PLE, i presenta el següent PREC per a
que sigui contestat de manera suficient i raonada en el debat del Ple.
MOTIVACIÓ:
Que tal i com es pot apreciar a les fotos que s’adjunten amb aquest escrit, es
constata un abocament il·legal i no autoritzat, just davant de la deixalleria
municipal.
Que aquest abocament compren residus de la construcció i d’asfaltatge de
carrers amb el que pot esbrinar-se qui a estat l’autor de l’abocament
Que a més a més aquest abocament es troba precedit per altres a la mateixa
zona, consistents en fustes diverses, palets i sacs de plàstic.
DEMANEM que l’Ajuntament, prèvia resposta a les preguntes que a
continuació es formulen, acordi el següent PREC per a que procedeixi a
requerir a la persona responsable sota advertiment d’execució subsidiària
perquè procedeixi a enretirar d’immediat les citades deixalles.
PREGUNTES
1-Si s’han iniciat diligències d’investigació per esbrinar les persones autores o
responsables dels citats abocaments
2- Si a l’empresa responsable dels abocaments il·legals provinents de la
construcció, al moment de l’adjudicació de l’obra, se li va requerir la presentació
de la documentació obligatòria pel transport i abocament de residus, previ
registre d’inscripció a l’Agència de Residus de Catalunya.
3- Si per a l’atorgament de la llicència d’obres es va demanar i es va fer constar
l’estudi de gestió de residus, requisit necessari segons el que disposa l’article
11.2 del Decret 89/2010 (D.O.G.C. 5664) així com l’ import de la fiança.
4-Si s’ha procedit a requerir-los per la seva recollida
5-Si s’han iniciat els procedents expedients sancionadors per abocaments no
autoritzats.
L’Alcalde diu, pel que fa a les dues primeres fotografies, a dia d’avui ja no hi ha
les restes, la mateixa empresa que les va dipositar les ha retirat; i les dues

següent, li sorprèn perquè es tracta d’un terreny particular, la persona les ha
dipositat per fer-ne un ús privat de crema, barbacoa …. Evidentment se li ha dit
que no poden dipositar-se així i que les traurà.
La Sra. Barris manifesta que la gent els havia comentat que feia temps que
estaven acumulades, malgrat ser un particular donava mala imatge, i considera
que cal fer-ne un seguiment de part de l’Ajuntament.
Registre d’Entrada núm. 3465
SÍLVIA BARRIS ROCA, com a Regidora del PARTIT DEL SOCIALISTES DE
CATALUNYA.-PSC-PM, a l´Ajuntament de LLANÇÀ, i per delegació del seu
Portaveu, es dirigeix al Consistori en PLE, i presenta la següent PREGUNTA
perquè sigui contestada de manera suficient i raonada en el debat del Ple.
MOTIVACIÓ:
Que en el Ple del mes de desembre del 2011, vàrem preguntar per què Llançà
encara te carrers sense asfaltar i d’altres sense cap mena de manteniment. Es
va demanar que s’elaborés un pla d’actuació pel sanejament de la
infraestructura viària i arranjament dels carrers (amb prioritat els que es troben
sense asfaltar),
tot
assenyalant calendari d’actuacions,
partides
pressupostades i compromeses i ajudes i subvencions a sol·licitar.
Que per les esmentades obres es prengués en consideració la possibilitat de
l’execució directe per part de l’Ajuntament, per tal de donar feina a empreses i
treballadors de Llançà.
Que no podem vendre la imatge com a reclam turístic, si a 100 metres de la
platja ens trobem carrers en tan mal estat.
Que amb el que paguem els llançanencs en impostos, com a mínim
l’Ajuntament ha de complir amb els mínims de manteniment i conservació dels
vials i carrers de Llançà.
DEMANEM
Que l’Ajuntament en Ple, ens informi de manera clara i raonada, de
1.- Perquè desprès de 6 mesos encara no ens han fet arribar cap informe, tal i
com es va acordar en el Ple, amb les actuacions previstes.
2.-Si hi han dates aproximades per l’inici de les esmentades obres.
3.-Quines subvencions i ajuts s’han sol·licitat.
4.-Si l’execució de les mateixes es faran directament per part d’aquest
Ajuntament .
L’Alcalde indica que lamenta no haver fet arribar l’infome ja que el tenia el
mateix dia del Ple, els trametrà en breu. De tots els projectes que hi havia,
alguns ja estan executats: el carrer Setcases; el c/ La Selva s’iniciarà
properament ja que el propietari no ha signat el conveni ja que s’entra en una
finca privada; el pàrking de l’Ajuntament s’asfalta les properes setmanes així
com l’ampliació de l’aparcament de la Casa de Cultura, ja en obres, i
l’aparcament del Port s’inicià la setmana passada. Afegeix que Llançà té molts
carrers i actualment només uns quinze estan sense asfaltatge i la majoria en
trams molt curts, creu que hauríem d’estar orgullosos que el poble tingui

pràcticament el 97% de carrers asfaltats, i si no s’ha fet abans és per una
qüestió pressupostària.
La Sra. Barris manifesta que a la persona que li afecta la manca d’asfaltat del
carrers no ho considera igualment.
Registre d’Entrada núm. 3471
NARCÍS NOGUERA NEGRE, com a Regidor del PARTIT DEL SOCIALISTES
DE CATALUNYA PSC-PM a l´Ajuntament de LLANÇÀ, i per delegació del seu
Portaveu es dirigeix al Consistori en PLE, i presenta la següent PREGUNTA
perquè sigui contestada de manera suficient i raonada en el debat del Ple.
MOTIVACIÓ:
Que arran de les obres de reasfaltatge de l'Avinguda Europa, han quedat sotanivell el carril bici (sentit Port de Llançà), així com esborrats els passos per a
vianants pre-existents.
DEMANEM que per part de l’Alcaldia, o per la Regidoria que per competència li
correspongui, que respongui a la següent
PREGUNTA:
1. Previsió de finalització de les obres de les obres de reasfaltage i
senyalització dels passos per vianants.
2. Previsió d'anivellament dels carrils bici amb els ferm de circulació de
vehicles. En el seu cas, previsió de seguretat i senyalització entre el carril bici i
el trànsit rodat de vehicles a motor.
De la mateixa manera, es formula el següent PREC: Que atès el perill que
representa per la seguritat dels propis vianants i per la total absència de passos
per a vianants, es procedeixi d’immediat a efecutar els requeriments pertinents,
per a la senyalització dels passos de vianants prèviament inexistents, encara
que fos amb caràcter de provisionalitat.
El Sr. Noguera afegeix que la pregunta ja està resolta, però quan es va
presentar al Registre no era així. El portaveu Sr. Guisset pensava que es
trigaria més a solucionar, però el seu grup creu que si un cap de setmana s’ha
de deixar d’aquella manera, amb obres a mig acabar i sense la pintura dels
passos de vianants, potser hauria de posar-se més atenció i senyalitzar els
passos.
L’Alcalde explica que tres grups amb representació a Llançà, que formaven el
tripartit a la Generalitat, varen governar set anys i en aquest període ell va
reunir-se fins a deu vegades amb responsables de Carreteres de la Generalitat.
En les deu reunions es va dir per activa i per passiva, fins i tot a l’Alcalde de El
Port de la Selva, que no hi havia diners i que no era carretera prioritària.
Ara que governa CiU s’ha fet més en 2 dies que en 7 anys, i l’obra es va
adjudicar, licitar i executar en temps rècord. Ha costat molt perquè és una
asfaltatge sencer. Pel que fa a la pintura després de l’asfaltat, els pintors des
de El Port de la Selva no ho varen poder fer divendres, i és una empresa que

no treballava el cap de setmana. Es procurarà no es repeteixi perquè n’és
conscient del perill.
És una obra prou important, amb un bon resultat i que no ha costat res a
l’Ajuntament i sempre hi ha alguna cosa a trobar com a defecte, li entristeix i
volia fer aquesta reflexió.
El Sr. Noguera replica que si bé és cert, la pregunta era motiu de debat intern.
El que es feia durant el tripartit, al ser independent, ell no sap els detalls de
govern, ni li interessa la política de les altes esferes sinó el que és el poble, i
amb això sí que estaven d’acord. L’ajuntament o la Policia al veure que el cap
de setmana estaven esborrats els passos de vianants, haurien d’intentar que
no torni a passar. No és una crítica ferotge de l’obra, li sembla bé que es facin
coses per al poble, com més millor.
Registre d’Entrada núm. 3472
NARCÍS NOGUERA NEGRE, com a Regidor del PARTIT DEL SOCIALISTES
DE CATALUNYA PSC-PM a l´Ajuntament de LLANÇÀ, i per delegació del seu
Portaveu es dirigeix al Consistori en PLE, i presenta la següent PREGUNTA
perquè sigui contestada de manera suficient i raonada en el debat del Ple.
MOTIVACIÓ:
Que atesa la paralització d’obres de l’immoble conegut per Can Dalfau i
abandonament de l’empresa privada que portava la promoció i construcció de
l’esmentada edificació.
Que arran del citat estat abandonament, es feu necessari que per part
d’aquesta Corporació s’hi realitzessin a càrrec de l’erari públic, obres de
conservació i manteniment davant del risc evident contra la salubritat pública.
Que vista la represa de les obres de construcció per part, novament, de
l’empresa privada,
DEMANEM que l’Ajuntament en Ple, contesti de forma suficient, clara i raonada
les següent PREGUNTA, a través de la Regidoria que per competència li
correspongui, en el seu cas, auxiliada, amb compareixença i intervenció dels
tècnics municipals competents al Ple:
1.-S’expliqui de manera suficient i raonada el cost de les obres de conservació i
manteniment endegades per part d’aquesta Corporació, en execució
subsidiària, per garantir la salubritat i/o seguretat pública.
2.-S’indiqui quines actuacions de recuperació del citat cost s’han incoat vers
l’antiga empresa constructora-promotora, o bé, si aquest ha estat total o
parcialment cobert per aval o caució, garantit per la citada empresa
constructora.
3.-S’indiqui qui ha hagut d’assumir aquest cost, i el motiu pel qual no s’ha
repercutit el cost a la nova empresa privada constructora o subrogada.
4.-S’expliqui finalment en quines condicions s’ha transmès la promoció de
l’edificació entre una empresa promotora i l’altra. Si s’ha estudiat la possibilitat
de constituir les mateixes un grup d’empreses, empreses participades o
associades.

L’Alcalde manifesta que la pregunta ja es va respondre en el seu moment. Ho
torna a explicar: les obres es varen fer a instància de l’Ajuntament, ateses les
mancances per no estar ben acabades i aturades. Per motius de seguretat la
brigada féu els tancaments del c/ Gardissó i Pilota, i posteriorment una retirada
de l’ocupació de via pública, tancada de l’obra amb planxes metal.liques de 2
m. d’alçada. Per motius de salubritat i per les queixes, els bombers varen fer el
servei gratuït d’extracció d’aigua acumulada vàries vegades, cosa que els va
agrair per carta i personalment. Les obres realitzades per restablir condicions
de seguretat i salubritat es varen fer de manera subsidiària a càrrec del
promotor Wilpol Corporation,SL i dels quals es disposa l’aval, i fa un temps la
nova promotora Terres i Projectes,SLU ha reiniciat les obres i també ha
dipositat dos avals.
Registre d’Entrada núm. 3555
El Sr. Cusí, del grup municipal ULL-AM, formula la relació dels precs i
preguntes que segueixen:
Pregunta número 1:
En quin punt es troben les col.locacions del personal de la Residència del
Temps LLiure de Llançà?
Perquè a dia d’avui encara no s’ha realitzat una reunió amb els portaveus de la
resta de grups municipals per tal de tractar tots els temes referents a la
Residència?
Quines han estat les últimes notícies, converses … que han tingut amb el
Departament d’Ocupació envers tota la problemàtica que hi ha amb les
recol.locacions de tot el personal de la Residència?
L’Alcalde aprofita per saludar les treballadores i treballadors de la Residència
presents a la Sala de Plens. Manifesta que és un dia trist, per que la persona
que ha portat tot el tema, el Director Territorial dels Serveis d’Empresa i
Ocupació, Sr. Cristian Serarols, es troba ingressat a l’Hospital Dr. Trueta a
causa d’un ictus, està molt afectat, la situació és prou dolorosa per a l’Alcalde,
per la seva amistat i perquè és el màxim i únic responsable de les decisions
sobre la Residència.
Vol explicar que el tema de les col.locacions depenen del Departament
d’Empresa i Ocupació. Des de l’Ajuntament s’ha dit que en el cas que quedi
gent sense oportunitat de treball, parlant dels interins ja que la resta ja tenen
l’oportunitat de tenir-ne, en el cas que es produeixi una concessió es negociarà
amb l’empresa la reincorporació. Es tracta de tres persones segons la
informació de què disposa.
Continua dient que no s’ha fet reunió amb els portaveus. No canviarà el guió,
ell ha après que les coses s’han de dir quan estan fetes, els rumors dels
processos no conten; és un tema de molta capacitació moral i que afecta molta
gent. Quan es tingui una resposta fidedigna de la Generalitat a la proposta de

l’equip de govern, ja coneguda, que és fer el Casal d’Avis, el Centre de Dia i el
geriàtric, quan sigui una realitat es convocarà tots els grups, es farà una roda
de premsa si estan d’acord conjuntament, de quin ha de ser el futur de la
Residència del Temps Lliure-Can Marli. Si no s’ha fet és perquè el conveni
encara l’ha d’aprovar el Departament d’Empresa i Ocupació i el Departament
de Patrimoni, els mantindrà informats.
Entremig, se’ls ha encarregat fer un avantprojecte de com podria instal·lar-se el
geriàtric i el centre de dia a l’edifici noble, de color rosat. Finalment, amb una
modificació de la Generalitat es podria encabir el Centre de Dia a l’edifici noble,
d’unes 35 places i un centre de dia, tot junt i estalviarà costos.
A la zona de dalt, l’edifici més modern, a dia d’avui no s’ha pensat fer-hi res,
continuaria com a magatzem o despatxos de la instal.lació.
La solució més ràpida, si Patrimoni ho autoritza, és la zona de bar, exposicions
o televisió, entrant a mà dreta separada per un pont, allà pot fer-se el Casal
d’Avis immediatament, d’un a tres mesos vista.
Insisteix que no s’ha explicat abans perquè no es disposa del conveni. Fins que
no estigui ben lligat no pot entrar en detalls. Es posarà esforços perquè sigui
una residència, la Generalitat. Hi ha el compromís que una part de la despesa
inicial de les modificacions, es paguin amb el proper PUOiSC i que l’empresa
que el gestioni també assumiria una part del cost en funció dels anys
d’explotació. En la plica de la concessió del concurs, si aleshores hi ha
treballadors de la Residència que no tingui feina, es prioritzarà que siguin els
de Llançà que es contractin. Lamenta la situació del tema, si algú s’ha sentit
poc informat o menystingut demana disculpa, ell creu que com a Alcalde havia
de parlar amb les persones que podien ajudar en el tema i desencallar-lo.
Sobre la pregunta conjunta dels grups de l’oposició de l’estudi de costos,
evidentment s’ha fet l’estudi de costos, així com un projecte. Les reunions amb
el Departament i dins de la mateixa Residència, alguns dels presents l’han vist.
Tant de bo la Residència hagués continuat. Però, es va decidir tancar i ja va dir
el que calia a qui calia. La decisió de tancar-les totes estava presa.
Aprofita per dir que la Residència de Llançà no es vendrà, que consti en acta,
l’Alcalde de Llançà diu que no es vendrà, serà una Residència d’ús públic, del
poble. És un tema que tots els grups han d’estar d’acord, demana que es faci
pinya i els mantindrà informats, que no es despisti la gent perquè és un tema
prou important per no fer-ne sang, qui guanya és el poble, no cap partit.
El Sr. Cusí manifesta que no vol fer-ne sang. El que es vol és ajudar i informar,
per això creu que potser és un error no haver-los informat del poc que se sabés
i esperar. Hauria estat un detall reunir els portaveus per explicar. Vol arrencar
el compromís a l’Alcalde que per als treballadors que no han estat col.locats els
representa problemes, angoixes i demés, el seu futur incert, si pot intentar fer
pressió perquè les col.locacions es facin el més aviat possible i les millors
condicions laborals possibles per als treballadors. El fet que es tingui
determinat l’ús de la Residència per al futur, els agradaria poder debatre si
realment, ara mateix, l’ús de Casal d’Avis, Centre de Dia i geriàtric sigui idoni,
que s’escoltin també els grups per als usos de la Residència, el més viable per
al poble i els treballadors.

L’Alcalde diu que pren el compromís perquè així ho ha fet, el tema el preocupa
molt que els treballadors sense possibilitats laborals, els recol.loqui al més aviat
possible. Sobre el canvi d’usos, és una decisió de l’equip de govern, la decisió
que han pres és el que la gran majoria del poble, segons han vist, demanaria;
buscar altres usos alentiria el procés, aquest ha de ser un centre destinat a la
gent gran de Llançà, però obert al públic per anar als jardins o parcs, però ell
diu obertament que no es mourà del guió a menys que sigui impossible i s’hagi
de començar de zero.
Pregunta número 2
En referència a la pregunta presentada conjuntament per l’oposició en el Ple
del 8 d’agost passat, amb registre núm. 5058 i motivada per unes declaracions
del Sr. Alcalde al Punt diari.
Voldríem saber en quin punt es troben els contactes realitzats fins ara?
Si han pogut traslladar totes les nostres inquietuds envers aquest tema?
Quines gestions s’han dut a terme?
L’Alcalde manifesta que ja ha passat un any i no s’han reduït els trens i el
Govern de la Generalitat s’ha compromès que el servei de Rodalies arribarà
fins a Portbou, s’està treballant amb el Sr. Ricard Font, qui fa 15 dies ens va
visitar per aquest tema i pel Port. En aquests moments no poden fer grans
despeses per manca de pressupost. Madrid no ajuda gens i es té el compromís
de mantenir el que hi ha, molts trens d’anada i de tornada, ell s’estarà amatent
a tot el que vagi passant.
Pregunta número 3
En referència a les preguntes amb registre d’entrada núm.4928
Quant al servei de neteja d’aigües que donava l’ACA i que ja l’any passat no va
oferir, s’ha fet alguna gestió per tal de poder tenir aquest servei?
El Sr. Cusí afegeix que també ho ha traslladat al Sr. Sanllehí, President del
CCAE a veure si obtenia alguna resposta de l’ACA. El Sr. Cusí també proposa
mancomunar alguns serveis entre diverses poblacions.
L’Alcalde respon que l’ACA està en fallida tècnica, l’actual govern se l’ha
trobada així. L’ACA no té diners. Ha intentat parlar amb altres Ajuntaments, per
intentar arribar a un acord i entre tots comprar o llogar una embarcació, però no
s’han entès, per temes econòmics.
El Sr. Cusí diu que el Sr. Sanllehí va comentar-li segons paraules del Sr.
Pàramo, que podria gestionar-se a través del Consorci de la Costa Brava.
L’Alcalde contesta que el Consorci el formen els municipis de la Costa Brava, i
s’acabava pagant el servei als ajuntaments.
Pregunta número 4

Quant a la problemàtica de les caravanes en els aparcaments públics, com és
que encara no s’han adequat molts d’aquests aparcaments? Quines
actuacions/ intervencions ha realitzat la Policia municipal?
El Sr. Cusí afegeix que té la satisfacció de cartells col.locats en alguns indrets,
però no n’hi ha prou.
L’Alcalde manifesta que en aquests moments s’ha netejat un solar al costat de
l’Oficina de Turisme de l’entrada del poble, procedent d’una reparcel.lació, i la
idea de l’equip de govern i el Regidor Sr. Joan C. Mora, mirarà d’accelerar al
més aviat possible, és que s’ubiqui un aparcament, facilitant la connexió a llum i
aigua en la mesura del possible, per a unes 10 ó 12 caravanes per passar-hi
una nit només, que no es converteixi en càmping, atès que a Llançà i voltants
ja n’hi ha a Colera i El Port de la Selva.
Prenen la decisió d’instal.lar aquest aparcament per a autocaravanes i a les
platges s’intentarà que es possin les barres que impedeixin l’accés de les
caravanes.
El Sr. Cusí replica que el tema de les barreres considera que també haurien
d’estar tot l’any, utilitzen les dutxes de les platges com a serveis privats i donen
mala imatge, no creu que es correspongui amb la imatge de Llançà.
L’Alcalde manifesta la seva conformitat i que els Regidors tindran cura del
compliment.
Pregunta número 5
L’any passat es varen comprometre a retirar, guardar i realitzar el manteniment
pertinent al material instal.lat a les diferents platges de Llançà. Perquè no s’ha
fet?
L’Alcalde li demana a quin matèria les refereix.
El Sr. Cusí respon les dutxes i la seva plataforma de fusta, que requereixen un
manteniment, i altre material que ara no recorda. Hi havia material no retirat a
la fi de la temporada.
L’Alcalde diu que si no s’ha tret cada any el plat de dutxa és per no deteriorarles amb tanta retirada continua, i pel que fa a les torres, s’ha deixat el centre i
s’ha retirat la part de dalt. Quant a les passarel·les, evidentment es retiren a
final de temporada; diu que si porta més coses que el Sr. Cusí considera que
cal treure, ja se li explicarà degudament.
Pregunta número 6
Fent referència a la Moció per a l’actualització i modificació del Reglament
Orgànic Municipal que va ser aprovada en el passat Ple d’1 de febrer.
Quan s’iniciaran els tràmits o gestions per a la reforma del ROM?

Preguem que es marqui una data per començar a gestionar conjuntament la
modificació del ROM!
L’Alcalde contesta que s’està treballant i el Secretari farà una proposta. Quan
se’n disposi es passarà a tots els grups per fer-hi les aportacions oportunes,
espera que sigui en breu.
Pregunta número 7
El pressupost de l’exercici 2012 preveu una gran davallada pel que fa al servei
que presta la Creu Roja a les platges de Llançà.
A què és deguda aquesta retallada tan gran?
La quantitat pressupostada ascendeix a 35.000 €, quins serveis pretenen que
ofereixi Creu Roja amb un pressupost tan precari?
L’Alcalde es mostra sorprès perquè l’oposició l’interpel.la sobre temes del
pressupost. Li insisteixen que cal racionalitzar la despesa i que s’ha d’estalviar,
i ara la Creu Roja, com qualsevol entitat, ha reduït serveis a l’Ajuntament i es
mantenen els prioritaris. Vol afegir que s’havia acordat que molts serveis, com
ara l’assistència a actes, que estaven dins del propi pressupost ara es pagarà
per servei prestat, amb la qual cosa no hi ha tanta disminució perquè seran
serveis pagats complementàriament però que estan fora del Conveni.
El que s’ha aprovat per Junta de Govern, és el propi Conveni, on es veu la
disminució, no hi ha el servei de la platja de La Farella, així com alguns dies de
setembre, perquè es va veure que es podien estalviar, ja que Llançà té
mecanismes d’auxili suficients per cobrir, la gent ja està anant a les platges i no
s’ha produït cap urgència.
El Sr. Cusí diu entén la retallada, que si bé admet la insistència d’estalviar,
aquestes no són potser les partides més idònies. Es deixa la Farella sense
vigilància i socorrisme, si serà igual el servei d’ambulància o del salvament
marítim, quant personal disposaran per repartir per les platges i si es cobriran
els seus torns degudament per atendre les necessitats del poble.
L’Alcalde respon que les platges queden cobertes, si hi ha urgències marítimes
es pagarien els serveis com a extres, fora del conveni.
Pregunta número 8
Sembla ser que en un curt termini de temps Llançà disposarà d’una nova gran
superfície a l’antiga nau de l’empresa Río España,SA . Agrairem que ens
informessin de quin tipus de negoci es tracta, si és que l’Ajuntament en té
coneixement?
L’Alcalde vol exposar que la gent no entén que l’ajuntament té unes
Ordenances municipals, Plans Generals aprovats i no es poden fer els vestits a
mida de segons a qui li convé, ja que està penalitzat. Aquesta nau concreta,
anomenada Rio, ara hi ha la possibilitat de fer un centre de carnisseria amb
obrador i venda de fruita al detall; l’Ajuntament ha sentit rumors que no se’ls

hauria d’haver donat permís, i diu que tothom té dret, si es compleix la
normativa, de presentar el projecte que cregui més convenient. Sembla que
perquè surti del normal, ja no es podria autoritzar i no és així. No es pot negar
la possibilitat de guanyar diners a ningú, la gent pensa que l’Ajuntament ho
decideix té dret a fer-ho o no, i no funciona així, ell té la consciència molt
tranquil·la.
El Sr. Cusí replica que no l’acusa de res, només demana si es tenia
coneixement del tipus de negoci que vol obrir-se, que té raó en tot el que ha dit,
que més endavant es veurà si pot perjudicar a la política de petit comerç que hi
ha a Llançà, és lògic que no es pot impedir, només demanava informació.
L’Alcalde reconeix que potser no li agrada aquest gran centre de distribució de
carn però no s’hi pot negar a l’obertura.
Prec número 1
En diferents carrers del poble es fa evident la manca de compliment de
l’Ordenança municipal sobre la tinença d’animals. La gent veu i es troba
excrements a parcs, voreres, places… i molts visitants que passegen els seus
animals incomplint l’esmentada Ordenança. Això fa palesa que per part de
l’Ajuntament, el servei de la Policia municipal i els serveis de neteja, les
tasques que duen a terme no són prou efectives.
Agrairíem que es pogués solucionar aquesta problemàtica al més aviat
possible: millorar el servei de neteja, intensificar les tasques de la Policia quant
a control i sanció i fer una campanya de conscienciació.
L’Alcalde manifesta que es mirarà que es faci. Esperava més col.laboració
ciutadana. Ha trobat gent que es queixa del mateix i reconeixen que són els
primers a fer-ho. Per tant, si no es té la col.laboració no pot haver un Policia per
cada carrer, que els dispensadors de bosses per a excrements es buiden als
tres minuts, que campanyes se’n fan i que en faran més perquè el tema de la
salubritat pública s’ha de millorar.
El Sr. Cusí considera que les campanyes són el primer, així com la Policia no
pot anar darrera de cada un, però quant als dispensador potser cercar una altra
manera, com en alguns pobles es feia pagar cinc cèntims per bossa, es limita
el robatori i és un servei necessari.
L’Alcalde respon que es va procurar que les bosses sortissin d’una en una i al
final també es treuen totes.
Prec número 2
En el passat Ple varen estar d’acord amb la proposta d’adequar una platja per a
animals de companyia, ja que no s’ha fet cap obra per poder habilitar-la, creiem
que és important que per aquest estiu estigui a punt i se’n faci una campanya
publicitària perquè sigui un reclam més per al turisme.

L’Alcalde respon que el tema ha creat a l’equip de govern un debat sobre quina
podria ser la platja amb aquesta sort i no ha arribat a un acord, potser es farà
per votació popular, tenen ganes de fer-ho, és un distintiu de població turística
però en un any encara no s’ha fet, pren el compromís que un dia o altre serà
una realitat.
Prec número 3
Aquest any l’ajuntament ha passat el cobrament de diferents taxes de forma
individual i en dates diferents a la d’anteriors anys.
Tal com estan les coses, és a dir, les dificultats econòmiques que tenen els
ciutadans, i a fi i efecte que el propi Ajuntament pugui assegurar-se el
cobrament d’aquestes taxes sense demores ni entrebancs, seria bo que :
Preguem que es realitzi el cobrament de totes les taxes conjuntament i de
manera fraccionada, per tal de facilitar el pagament al contribuent i el
cobrament al consistori.
L’Alcalde demana si no és una contradicció que es cobrin totes les taxes
conjuntament, i després de manera fraccionada.
El Sr. Cusí manifesta que han detectat l’error després de registrar-la, que es
referien a fraccionar el pagament, és a dir, les taxes presentar-les en un sol
rebut totes incloses, i el rebut poder fraccionar-lo en trimestres, o mensualment
o la forma més apropiada; demana disculpes.
L’Alcalde diu que l’Ajuntament té l’experiència en la Recaptació directa amb el
contribuent des de fa molts anys i si s’unifiquen totes les taxes el problema serà
de difícil solució. La gent ja ara es molesta quan arriba la notificació, si les
rebés sumades totes encara més. Ara estan diversificades en el calendari, i
tothom té la possibilitat de fraccionar el pagament, per tant, ara ja s’està fent.
Prec número 4
Una de les reivindicacions dels llançanencs i les llançanenques des de fa molts
anys és la manca de papereres als carrers de Llançà.
Preguem que es faci instal.lar més papereres arreu del poble i que aquestes
siguin col.locades en llocs estratègics i en gran mesura en els carrers més
concorreguts del poble.
L’Alcalde contesta que està d’acord.
Prec número 5
Un cop realitzat el trasllat dels Bombers al nou parc, preguem que es realitzi
l’estudi per part dels Serveis tècnics de l’Ajuntament per tal d’esbrinar la
possibilitat del trasllat de les dependències de la Policia municipal i d’una

possible futura comissaria dels Mossos d’Esquadra adequant les instal.lacions
de forma correcta.
L’Alcalde explica, també responent a la pregunta del grup municipal BMC,
Registre d’entrada núm. 3333, que l’equip de govern es va comprometre a un
estudi de viabilitat per veure si la Policia podia ubicar-s’hi però encara no es
disposa de les claus. Les dues casetes annexes al parc s’enderrocaran, es
pintarà la façana per treure el rètol de “Bombers” i es tancarà com a magatzem
de la Brigada i per a entitats locals que ho demanin, tot provisional fins disposar
de l’estudi.
Vol aclarir que, en cas que l’informe sigui favorable, la Policia trigaria dos o tres
anys a traslladar-s’hi, ja que tampoc no es disposa dels diners d’adequació, l’ús
immediat serà per a la Brigada municipal i les entitats locals.
El Sr. Cusí diu que ja imaginava que el trasllat immediat seria impossible, però
recorda que la Comissaria dels Mossos d’Esquadra també podria ubicar-s’hi,
conjuntament amb Portbou, esperen l’estudi per fer possible si l’edifici pot
correspondre per a la Policia o futura Comissaria dels MMEE.
Prec número 6
Preguem novament que realitzin el canvi d’hores de celebració de les
Comissions Informatives i que s’estipulin a la mateixa hora que se celebren els
Plens ordinaris.
L’Alcalde diu que lamenta respondre negativament. Ja s’ha canviat diverses
vegades i que tots els grups varen votar a favor a l’inici de la legislatura. S’ha
canviat de la 1 a ¼ de 2 ó 2/4 de 2, l’obligació dels Regidors és assistir-hi, ja
que per això cobra i ja se sap que una vegada cada dos mesos hi ha aquest
compromís, els Regidors tenen la possibilitat per Llei d’alliberar-se per assistir.
El Sr. Cusí diu que agraeix el canvi, però que l’alliberament de la feina per
concertar la vida laboral, familiar i política és difícil, per això demanava
celebrar-les a les 7 del vespre, creia que aniria millor per a tothom.
Prec número 7
Condicionament de platges.
El mes de juny entrem a la temporada d’estiu en què les platges de Llançà han
d’estar condicionades per al bany i el gaudi de qualsevol activitat.
Actualment l’estat de les platges és lamentable degut als efectes de la
climatologia i altres factors, però els darrers anys algunes platges de Llançà
estan perdent part de la sorra, una de les més afectades és la platja de GRifeu,
que com testimonien aquestes imatges si no s’hi posa solució podríem perdre
la platja en el transcurs de pocs anys, en alguns punts la pèrdua de sorra
supera el mig metre.
Preguem: que des de l’Ajuntament es realitzi un estudi tècnic sobre la salut de
les nostres platges per tal de poder retenir i recuperar la sorra de les platges
del municipi.

Així com, aprofitem l’avinentesa per demanar que s’agilitzi el condicionament
d’aquestes.
El Sr. Cusí manifesta que ja va veure a la premsa l’adjudicació del
condicionament.
L’Alcalde contesta que fer l’estudi no és complexa i podria fer-se, però vol
recordar que les platges s’acondicionen la primera setmana de juny, perquè
algun any per una llevantada durant la primavera, s’ha destrossat els
nivellaments i aquests valen entre 10 i 12 mil euros. És el motiu pel qual
s’intenta fer a inici de juny. El Cau del Llop s’ha retardat per les obres d’un mur
de reposició, i de mica en mica es van condicionant.
Registre d’Entrada núm. 3333
El Sr. Ortiz de Zárate, del grup municipal BMC, pregunta sobre el nou ús de
l’edifici de l’aparcament Rafael Estela (antic Parc de Bombers):
El grup municipal BLOC MUNICIPAL, va presentar una MOCIÓ en el Ple del 5
d’octubre de 2011 fent referència al possible trasllat de la Policia Local a l’edifici
del Parc de Bombers de l’aparcament Rafael Estela. Els grups municipals del
consistori van votar-hi a favor amb els següents acords:
PRIMER: Traslladar la Policia Local a l’edifici de l’aparcament Rafael Estela on
actualment hi ha ubicat el Parc de Bombers, una vegada aquest quedi en
desús.
SEGON: Realitzar les adequacions necessàries per tal de fer efectiu el trasllat
en un breu espai de temps.
Aquests acords estan condicionats a l’informe tècnic que avali aquest trasllat
per això, demanem se’ns informi del seu resultat així com la viabilitat de l’edifici
per al nou ús que es va acordar.
L’Alcalde manifesta que entén que ja està contestada.
El Sr. Ortiz de Zárate respon afirmativament i afegeix que el 2010 en una
inspecció de riscos laborals, l’edifici estava en condicions i els bombers hi eren
24h al dia.
Ell no és tècnic però no creu que costi tant fer-ho. Si hi ha la voluntat política de
traslladar la Policia, es podria fer.
Pregunta si, quan el Casal d’Avis i el centre de Dia passin a la Residència, la
Policia aniria a la planta baixa de l’edifici de serveis.
L’Alcalde respon que anant molt ràpid el Centre de Dia no es traslladaria abans
d’un any i mig.
El Sr. Ortiz de Zàrate creu i molta gent també, que el lloc idoni per a la Policia
és l’antic edifici de Bombers. Altra cosa és si posen molts problemes els
tècnics.

L’Alcalde replica que mai no han dit que el problema fos tècnic, sinó el cost de
les obres de condicionament de l’edifici, que seran moltes perquè els bombers
estaven molt precàriament, i la Policia no es traslladarà allà sense plenes
garanties que està condicionat.
La Sra. Pujol demana el torn de la paraula i diu que s’inaugurarà un parc de
bombers, de grans dimensions si allà no es podia haver encabit la Comissaria
dels MMEE i la Policia, sembla que és un edifici espaiós, amb aparcaments.
S’hauria d’optimitzar els equipaments que es tenen en el poble.
L’Alcalde reconeix que ho va demanar, i que properament, el dia de la
inauguració farà referència al grup d’ICV perquè recorda la conversa amb la
Sra. Olga Lanau, del Departament d’Interior del moment que fou la màxima
responsable que avui es tingui parc de bombers a Llançà i vol agrair-li, el
projecte, el parc i l’inici de les obres. Li va demanar d’encabir-hi els diferents
equipaments, i se li va respondre que no podia ser. Podria tornar-se a parlar en
breu.
La Sra. Pujol considera que el més encertat seria tornar a tractar del tema.
Registre d’Entrada núm. 3506
El Grup Municipal d’ICV de Llançà, i d’acord amb l’article 97.7 (les preguntes
formulades per escrit amb 24h d’antelació a la celebració del Ple seran
contestades durant la sessió del Ple, per causes degudament motivades es
faria en el següent Ple) i el ROM municipal presenta les següents preguntes
perquè siguin contestades en el Ple del mes de Juny
Primera .- Motivació
L’Ajuntament de Llançà té aprovada l'Ordenança Municipal sobre Tinença
d’animals domèstics al Municipi i l’Ordenança de mesures per fomentar i
garantir la convivència ciutadana a l’espai públic de Llançà
Aquestes ordenances van ser aprovades per tots els grups municipals
És ben visible el deteriorament de l’espai públic i privat pel que fa a
l’enganxada de cartells publicitaris d’actes de Llançà i també d'altres pobles de
la comarca.
És pot comprovar també el grau d’incivisme d’alguns propietaris de gossos que
permeten que aquests embrutin les façanes i que no recullen els excrements
que van deixant en l’espai públic
Està satisfet l’equip de govern amb el grau de compliment d’aquestes
ordenances?
L’equip de govern no hauria de publicitar aquestes ordenances, a traves de
l’oficina de turisme, comerços, centres educatius, culturals i socials i ser més
exigents amb el compliment de les ordenances?
Té l’equip de govern la voluntat decidida de fer de Llançà un poble net, polit i
endreçat?

La Sra. Pujol afegeix que caldria publicitar més aquesta Ordenança de la
tinença d’animals, o un extracte i que la gent sabés que té unes obligacions i
unes responsabilitats amb els animals.
I sobre el nou comerç a la carretera, antiga Rio, la gent no coneix el Pla
General d’Ordenació Urbana de Llançà, sembla que hi ha poca transparència.
L’Ajuntament no arriba a la ciutadania, creu que falta informació a la gent del
poble. Demana si l’equip de govern de Llançà vol un poble net, polit i endreçat.
Hi ha deteriorament de l’espai públic i privat i pel que fa a l’enganxada de
cartells, es va dir que es posarien plafons per a publicitat d’actes, i encara no
s’ha fet. Creu que cal més conscienciació, de l’Ajuntament i de la ciutadania en
general.
L’Alcalde li recorda que els partits polítics també posen molts cartells, i que hi
havia el compromís de retirar els cartells de campanya política uns dies
passades les eleccions i es va trigar més.
La Sra. Pujol proposa que es doni difusió de l’Ordenança d’animals des de
l’Oficina de turisme, a comerços, centres educatius, culturals i socials, i ser més
exigents per al compliment de les Ordenances.
L’Alcalde manifesta que prenen el compromís.
Segona.- Motivació
Al carrer Gardissó, dins el nucli històric de la vila, el que es coneix com Can
Dalfau, aquest mes de maig s’han iniciat obres
Quina categoria d’obra és, obra major o obra menor?
Que s’està reformant d’aquesta obra?
Arranjaran les mancances i defectes que tenia aquesta obra, recordem els
soterranis inundats durant cinc anys?
Per què la instal.lació d’una grua d’aquestes dimensions?
Vetlla l’Ajuntament per les normes de seguretat que requereix el treball
d’aquesta grua?
Han fet visita d’obra els tècnics de l’Ajuntament?
Ha valorat l’equip de govern l’impacte que té en un carrer tan concorregut
comercialment com és el c/Gardissó l’inici d’unes obres el mes de Maig,
començament de la temporada d’estiu, el perjudici ocasionat als comerços per
la pols, sorolls i ocupació de via pública?
Després de cinc anys d’abandonament de l’obra, no es podia esperar a
començar l’obra passada la temporada d’estiu, apel.lant al sentit comú?
L’Alcalde explica que és una obra major, i actualment ja s’està reformant, fent
els pisos més grans, que els ho permet el PGOU. Es resoldran els temes
d’aigües, i la instal.lació de la grua és necessària però que accepta la crítica.
Els interessa molt acabar les obres, l’empresa i els Serveis municipals avalen la
seguretat, els quals han visitat l’obra i potser sí que s’hauria d’esperar al

setembre, però creu que és d’interès general que l’obra s’acabi al més aviat
possible.
Registre d’Entrada núm. 3556
L’Anna M. Pujol i Llosa, com a Portaveu d’INICIATIVA PER CATALUNYA
VERDS (ICV), en Guillem Cusí i Batlle, com a Portaveu d’UNIÓ
LLANÇANENCA (ULL-AM), i en Francesc Guisset i Lagresa, com a Portaveu
del PARTIT DEL SOCIALISTES DE CATALUNYA.-PSC-PM, a l´Ajuntament de
LLANÇÀ es dirigeixen al Consistori en PLE, i presenten la següent PREGUNTA
per a que sigui contestada de manera suficient i raonada en el debat del Ple.
MOTIVACIÓ:
Que als efectes de seguiment per l’impacte econòmic i social que pot suposar
el tancament / venda de la Residència, en especial, respecte a la recol·locació
dels treballadors afectats.
DEMANEM que l’Ajuntament en Ple, contesti de forma suficient, clara i raonada
la següent PREGUNTA, a través de la Regidoria que per competència li
correspongui, en el seu cas, auxiliada, amb compareixença i intervenció dels
tècnics municipals competents al Ple:
1.-S’actualitzi la informació que es disposi de l’estat de negociacions entre
l’Ajuntament de Llançà i la Generalitat de Catalunya, sobre activitats
projectades per garantir la conservació, manteniment de l’immoble en qüestió,
així com de la seva eventual explotació econòmica i/o social.
2.-Si s’ha realitzat algun estudi de viabilitat, amb les seves corresponents
previsions econòmiques (ingressos, despeses-costos i beneficis), necessitats i
agents de finançament, així com la possible creació o reubicació de llocs de
treball.
L’Alcalde entén que anteriorment ja han estat contestades les preguntes.
La Sra. Pujol vol afegir que el Diputat Joan Boada, a instància del grup
municipal d’ICV, va demanar al Conseller d’Empresa i Ocupació, Sr. Francesc
X. Negre qui va dir que “essent conscient de l’impacte en el món local que
ocasionarà el cessament d’activitat de les tres Residències del Temps Lliure,
s’iniciaran converses amb l’administració local, entitats sense ànim de lucre, i
en darrer cas, a iniciativa privada per trobar sortida de continuïtat a les 3
Residències. En tot cas, pel que fa al personal laboral i fix discontinu de les
Residències, si no existeix sortida de continuïtat, atès que queden sotmesos al
conveni col.lectiu únic d’àmbit de Catalunya, de la Generalitat, seran reubicats
en el propi departament o altres de la Generalitat, aquesta reubicació del
personal es farà comptant amb representant sindical de la Direcció Gral. de la
Funció Pública”.
La Sra. Pujol insisteix en les converses amb l’Administració Local.
L’Alcalde diu que s’explica el que interessa. El Sr. Boada era el Secretari
General del Departament d’Interior, per tant membre molt significatiu del

Tripartit. L’Alcalde va tenir tres converses amb l’anterior Directora Territorial
Sra. Núria Arnáiz, del PSC precisament per fer el que s’està fent ara, i això no
s’explica. Varen dir-li que la Residència es tancava perquè era deficitària i el Sr.
Boada ho sabia, però com que la decisió l’ha pres el govern del Sr. Mas, ara és
el dolent, quan ja fa tres anys que se’n parla. Els treballadors presents a la Sala
saben que fa tres-quatre anys que es parla del tancament. El Sr. Boada fa
preguntes però el seu govern tripartit ja les volia tancar.
I sense cap més assumpte a tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió a les 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.

