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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
LLANÇÀ DE DATA 5-12-2012
A la Casa Consistorial de Llançà, essent les dinou hores del dia cinc de
desembre de dos mil dotze, es reuneix l´Ajuntament Ple, en primera
convocatòria, sota la presidència del Primer Tinent d’Alcalde, Sr. Joan C. Mora i
Torrent, atès que l’Alcalde, Sr. Pere Vila i Fulcarà, ha manifestat que arribaria
amb retard a la sessió.
Assisteixen els regidors i les regidores que a continuació s´indica, a l´objecte
de celebrar sessió pública ordinària:
Assistents: Sra. Núria Escarpanter i Olivet, Sra. Assumpció Ministral i Dardé,
Sr. Joaquim González i Rodríguez, Sr. Jordi Vilà i Baró, Sr. Francesc Guisset i
Lagresa, 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.
El Sr. Joan Carles Subirats i Baró ha manifestat que arribaria amb retard a la
sessió i el Sr. Narcís Noguera i Negre ha excusat la seva absència.
Actua com a Secretari el Sr. Carles Fita i Alegre, titular de la Corporació.
El 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 31
d’octubre de 2012, que ha estat repartida amb anterioritat junt amb la
convocatòria.
Per unanimitat s’aprova l’acta del Ple extraordinari de data 31 d’octubre de
2012, sense esmenes.
2.-. Atorgament de Les Llances de Llançà 2013.
El President explica el contingut de la reunió de la Comissió de les Llances,
prèvies a la proposta que es presenta, i informa que ara s’ha de realitzar la
votació secreta per part dels Regidors i les Regidores, mitjançant la butlleta que
els repartirà el Secretari.

Realitzada la votació, s’adopta el següent acord:
L’article 19 del Reglament Municipal de “Les Llances de Llançà” disposa que el
Ple de l’Ajuntament aprovarà o refusarà amb caràcter definitiu la proposta
presentada per la Comissió de Les Llances.
Vista la proposta formulada per la Comissió de Les Llances en la reunió
celebrada el passat dia 21 de novembre de 2012.
El Ple de l’Ajuntament aprova:
ATORGAR Les Llances 2013, a les següents persones:
LLANCES DE COURE
Amb nou vots a favor i una abstenció:
Per la seva brillant trajectòria en la temporada 2011-2012 que els va portar a no
perdre ni un sol partit en tota la temporada, proclamant-se d’aquesta manera,
campions del Campionat Pre-Mini Mixte Nivell “A”, del Grup 6 de la Província
de Girona.
EQUIP PRE-MINI MIXTE DEL C.B. GRIFEU LLANÇÀ
LLANÇA DE PLATA
Amb nou vots a favor i una abstenció:
Per la seva participació i col·laboració desinteressada al llarg dels anys en la
Jornada de l’Esclerosi Múltiple, a Llançà.
SANDRA MARíN GONZÁLEZ
LLANÇA D’OR
Per unanimitat:
Per la seva trajectòria en el camp de la recerca científica de l’espai. Doctor en
Ciències Físiques, Astronomia i Astrofísica, Fundador i Director de l’ Institut
d’Estudis Espacials de Catalunya, i de l’ Institut de Ciències de l’Espai, membre
de la Societat Catalana de Física i de les Societats, Espanyola, Europea i
Americana, i professor d’investigació del CSIC.
DR. JORDI ISERN I VILABOY
3. Aprovació definitiva de la Modificació d’Ordenances Fiscals per a
l’exercici 2013.
La Sra. Escarpanter, Regidora Delegada de l’Àrea, exposa que l’acord
d‘aprovació inicial és del dia 3-10-2012. S’ha presentat una al.legació del grup
d’ICV, i es proposa desestimar-la, recordant el que ja es va dir a la Comissió
Informativa, que no se n’incrementava cap ordenança, l’IBI baixava del 0’76 al

0’72 i per tant se segueix amb el compromís de l’equip de govern, d’intentar
que el ciutadà no es ressenti tant de l’impost. Algunes Ordenances no es
modifiquen, IVTM, l’ICIO, plusvàlues, IAE, taxa per expedir documents, llicència
d’autotaxi, taxes per llicències urbanístiques, la recolllida d’escombraries,
clavegueram, llicència ambiental per activitat, ocupació de sòl, subsòl i vol de la
via pública, servei de Llar d’Infants, Casal d’Estiu, ús de la Casa de Cultura, la
prestació de serveis mitjançant la utilització de les instal.lacions i serveis
esportius municipals, la prestació de serveis i activitats del “centre de serveis i
acolliment diürn”, per la utilització privativa o aprofitament especial del domini
públic per ocupació de la zona marítim terrestre amb caràcter temporal, la
prestació de serveis mitjançant la utilització de la piscina municipal, i la
reguladora de les despeses sumptuàries per aprofitament de vedats de caça de
Llançà.
Quant a les Ordenances Fiscals amb modificació de contingut, i no de tarifes,
són la General de gestió, recaptació i inspecció dels ingressos municipals de
dret públic per a l’exercici 2013, en què s’inclou una modificació en el calendari
de pagament per poder adequar les trameses bancàries en dies hàbils. I la
Taxa per a l’autorització, llicència ambiental, llicència municipal i per la
tramitació del procediment de declaració responsable i comunicació prèvia per
a l’obertura d’establiments, la qual inclou l’exempció de la tarifa per a entitats
sense ànim de lucre, amb aquest règim fiscal declarat.
I pel que fa a Ordenances Fiscals que modifiquen tarifes i continguts, hi haurà
la de l’Impost sobre béns immobles, que es proposa la modificació del tipus de
gravamen pels immobles urbans, que passa del 0,76 al 0,72. Finalment les
taxes que es modifiquen, són la corresponent a la retirada de vehicles
abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública,
s’arrodoneixen les tarifes per tal de poder millorar la gestió del servei; la Taxa
de cementiri municipal, inclou un nou supòsit que és la publicació al Butlletí
Oficial de la província de Girona del trasllat de restes, atès que el BOP cobra
aquesta taxa a l’Ajuntament per la realització d’aquest tràmit; la Taxa per
l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció,
runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres que inclou una nova tarifa en
relació a la cessió de material municipal de tanques i trípodes, i una tarifa de
reposició del material cedit en cas de no devolució o deteriorament; la Taxa per
l’entrada de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a
aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena, ha inclòs
una nova tarifa per a l’estacionament de vehicles destinats a facilitar
l’allotjament turístic, així com la pintura i reserva que genera la senyalització
d’aquestes places a la via pública.
Sobre l’al.legació presentada pel grup municipal d’ICV, l’equip de govern no la
podia estimar perquè l’IBI consta d’una base que ja ve imposada per l’Estat.
Aquesta mentre hi ha una revisió de cadastre va incrementant el 10% anual.
L’equip de govern ha rebaixat el percentatge en el concepte que li és possible.
Congelar és impossible i com els va dir l’Alcalde la congelació total no era
tècnicament viable però en certa manera tothom notarà pràcticament que la
seva quota no es veia afectada.
Seguidament llegeix el text del dictamen.

Intervé el Sr. Guisset del grup municipal socialista dient que s’abstindran en
coherència amb el que varen votar en l’aprovació inicial. Sempre hi ha el mateix
punt de conflicte, s’oposen a l’increment de l’IBI durant tots aquests anys i
malgrat el que diu la Sra. Escarpanter, el cert és que l’IBI està massa alt i ho
diu també pel que es veu en el pressupost de 2013, on la recaptació principal
d’import 5 milions d’€ provenen dels llançanencs; s’estan posant la medalla
que es baixar l’endeutament gràcies a l’acció del govern i no és cert. El grup
socialista va denunciar que l’endeutament estava prop del 110% abans de ser
intervinguts, s’ha aconseguit baixar al 53% que no és per la gestió de l’equip de
govern. Ans al contrari, fou la mala gestió que va portar a l’alt endeutament, i
ara l’Estat amenaça de pujar l’IVA, i l’equip de govern segueix aplicant, per
majoria absoluta, el que diu el govern i això fa imposible que la tasa impositiva
es redueixi per als llançanencs, i encara menys quan presumeixen del
superávit del 900.000 €, els demana que sigui raonables i conscients de la
realitat social, i facin una baixada real.
També vol aclarir, respecte a l’al.legació d’ICV, que el dictamen diu la veritat a
mitges, és cert que d’acord amb l’informe tècnic és competència de la Gerència
Territorial del Cadastre la pujada de la base liquidable, però la competència
sobre el tipus impositiu és de l’equip de govern, igual com es baixa de 0’76 a
0’72, poden baixar fins al 0’40 que li sembla que permet la Llei per al tipus
impositiu. Seria una baixa real de l’impost i és el que demana el seu grup. Per
tot això, el pes que significa per a la recaptació municipal, dels 5 milions d’€, i
veient les previsions, caldria baixar la pressió impositiva per als contribuents de
Llançà, i conclou que pel que ha explicat s’abstenen.
El Sr. Cusí, del grup municipal ULL-AM, indica que mantenen l’abstenció en el
vot, bàsicament perquè en part han congelat les taxes i impostos i com han dit
els socialistes, a més de la congelació de l’IBI demanaven una baixa real que
es vegi imputada en cada rebut, creu que el Sr. Guisset té raó, no tan sols s’ha
pogut fer la baixa del 0’76 al 0’72, la Llei permet més. A banda, es podría
proposar una nova revisió cadastral ja que l’última data de 2006 i li sembla que
cada 5 anys es pot fer la revisió. Si convé, caldria estudiar-ho; les pujades
indiscriminades dels darrers anys amb elevat increment anual, els sembla bé i
aplaudeixen la iniciativa de congelar però la creuen insuficient.
Fa ús de la paraula el Sr. Ortiz de Zárate, del grup municipal BMC, dient que
els anteriors portaveus tenen molta raó. El seu grup va pactar amb l’equip de
govern que baixés 2 punts i baixen 4. Per coherència voten a favor i esperen
que per al proper exercici si es pogués millorar, es tingui en compte.
Intervé la Sra. Pujol, del grup municipal d’ICV, constatant que l’IBI no es
congela perquè no hi ha voluntat política. La Regidora d’Hisenda diu que es fa
el que dicta el Cadastre, però el tipus de gravamen pot decidir-lo l’equip de
govern. Llegeix una fragment de l’acta del 3-10-2012 on l’Alcalde diu que atès
que es genera superàvit, es decideix la congelació per evitar més esforç fiscal
al contribuent. La base imposable de l’IBI augmentarà aquest any, hi ha forta
càrrega fiscal. Ja l’any passat també es va dir que es congelaven els impostos i

no era cert. Enguany es torna a incidir en el mateix, i cal que vegin com
s’augmenta la base imposable, ja es veurà el que tocarà a pagar. Evidentment
el seu vot és en contra, perquè tot i el que consta en acta i en prensa, i ells
varen presentar l’al.legació similar a la de l’any passat, on demanaven que
s’apliqués un coeficient adequat a l’impost de l’IBI que malgrat l’increment del
valor cadastral resulti el mateix import a pagar que l’exercici 2012 aconseguint
la congelació real d’aquest impost; i no se’ls ha estimat.
Sotmesa la proposta a votació, amb sis vots a favor, dels grups municipals de
CiU i BMC; un vot en contra, del grup municipal ICV; i tres abstencions, dels
grups municipals del PSC-PM i ULL-AM, s’aprova:
En sessió plenària ordinària de data 3 d’octubre de 2012 es va aprovar
inicialment la modificació de les Ordenances Fiscals per a l’exercici 2012.
L’esmentada aprovació inicial s’ha sotmès a informació pública per al termini de
30 dies hàbils, mitjançant anunci al BOP de Girona número 198, de data 15
d’octubre de 2012 i al taulell d’anuncis de la Casa Consistorial.
En data 19 de novembre de 2012, la senyora Anna Maria Pujol, com a
Regidora i Portaveu del Grup Municipal ICV, mitjançant registre d’entrada
número 7330, ha presentat una al.legació a l’ordenança reguladora de l’impost
de béns immobles d’aplicar el coeficient adequat a l’impost, perquè resulti el
mateix a pagar que per a l’exercici 2012, és a dir, congelació real d’aquest
impost.
S’ha emès informe de la Intervenció, que consta dins l’expedient, considerant la
desestimació de la proposta presentada, ja que per motius tècnics i legals, la
congelació real no és possible, perquè la base liquidable, competència de la
Gerència Territorial del Cadastre i no de l’Ajuntament, s’ha d’incrementar un
10% cada any fins a arribar a assolir el valor obtingut per la revisió total del
municipi, que d’acord amb els articles 67 i ss del TRLHL s’ha de produir l’any
10.
Segons l’article 16.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, es regula que els acords
de modificació de les esmentades ordenances hauran de contenir la nova
redacció de les normes afectades, les dates de la seva aprovació i el
començament de la seva aplicació.
Tenint en compte els fonaments de fet i de dret, així com la documentació
obrant en l’expedient, aquest Ple de l’Ajuntament acorda:
Primer.- DESESTIMAR la proposta presentada per la senyora Anna Maria
Pujol com a Regidora i Portaveu del Grup Municipal ICV, segons els
antecedents exposats, en els termes de la reducció del tipus impositiu de l’IBI
per arribar a assumir al congelació de l’IBI.
Segon.- APROVAR DEFINITIVAMENT la modificació de les Ordenances
Fiscals per a l’exercici 2013 que a continuació es relacionen, en els mateixos
termes de l’aprovació provisional.

1.1.- General de gestió, recaptació i inspecció dels ingressos municipals de dret
públic per a l’exercici 2013.
2.1.-Impost sobre béns immobles.
4.4.- Taxa per a l’autorització, llicència ambiental, llicència municipal i per la
tramitació del procediment de declaració responsable i comunicació prèvia per
a l’obertura d’establiments.
4.5.- Taxa per la retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament
o abusivament a la via pública.
4.6.- Taxa de cementiri municipal.
4.10.-Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials
de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres.
4.14 Taxa per l’entrada de vehicles a través de les voreres i les reserves de via
pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol
mena.
Tercer.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província de Girona i al Taulell de la
Corporació municipal el present acord d’aprovació definitiva i el text íntegre de
les Ordenances Fiscals per l’exercici 2013, i que regiran mentre no s’acordi la
seva modificació o derogació.
El Regidor Sr. Joan C. Subirats s’incorpora a la sessió.
4.- Aprovació inicial del Pressupost Municipal per a l’exercici 2013.
La Sra. Escarpanter, Regidora Delegada de l’Àrea, explica que el pressupost
municipal, inclosos els Patronats, per a l’exercici 2013 ascendeix a 8.700.600 €
d’ingressos i de despeses, per tant es tracta d’un pressupost equilibrat.
Recorda que l’any passat hi havia menys despeses que ingressos atès el dèficit
de l’exercici anterior. Enguany hi ha equilibri pressupostari és un símptoma que
els comptes van bé. Hi ha una variació del 5’17% menys respecte al 2012, que
ve donat pel descens de l’IBI; per la disminució de l’ICIO, i també han minvat
les transferències d’altres administracions. Sobre el pressupost del Patronat
Casal de Pensionista hi ha un increment del 8’73% respecte al 2012, quasi
4.000 € per un augment de salari i hores dedicades per la dinamitzadora del
Casal. S’adequa el Capítol 2 d’acord amb despeses reals. Sobre el del Patronat
Museu de l’Aquarel.la, increment del 10’69 % respecte a l’any passat atesa
l’adequació de la despesa real necessària en matèria de personal, l’actual
conserge supleix la Sra. Dorrego, titular i que està de baixa per malaltia, i a
més realitza feines de so i llum. Quant al del Patronat d’Esports augment de
3’03 % per l’augment del cost de consum elèctric. Conclou fent un resum
genèric, dient que és realitza amb la situació actual, equilibrat d’ingressos i
despeses, i les previsions, com deia el Sr. Guisset, de liquidació de l’exercici
2012 són prou optimistes, amb reducció de la despesa gairebé a tots els
Capítols, és un pressupost responsable, no fent inversió, malgrat les crítiques
de l’oposició. Si es fan serien amb el líquid de l’Ajuntament. És un pressupost
auster però generós per a la gent amb necessitats, que se’ls dóna cobertura; hi

ha una retallada del 10% de les subvencions a les entitats locals, i totes les
Regidories tenen les partides retallades.
Quant al Capítol d’ingressos, es redueixen el corresponent a l’IBI, en el Capítol
2, per l’ICIO; el Capítol 4, de transferències corrents, es redueixen les
aportacions d’altres administracions; els ingressos patrimonials resten igual que
el 2012; i sobre els ingressos de capital i els passius financers, no se’n
preveuen.
Pel que fa a despesa, el Capítol 1 de personal, disminueix prop de 15.000 €, tot
i que es crea una plaça AODL, que no comporta una despesa a l’ajuntament
perquè és directament subvencionada; s’amortitza una plaça d’auxiliar
administratiu contractat, no es preveu cap jubilació anticipada; i del Capítol 2 de
béns corrents i serveis, hi ha les despeses inexcusables per al bon
funcionament de l’Ajuntament; el Capítol 3 de despeses financeres, reflecteix
les derivades de contractes de préstec; el Capítol 4 de despeses corrents, hi ha
disminució de les aportacions d’altres entitats; el Capítol 11 d’amortització de
préstec minven perquè al desembre vencen 2 crèdits; i el Capítol 5, per al bon
funcionament dels Patronats. A llarg termini, l’Ajuntament té un deute de
4.887.457 € que pot estar eixugat en 7 ó 8 anys, l’equip de govern creu que és
un pressupost responsable, pensant en el bon funcionament de l’Ajuntament.
Tot seguit llegeix el text del dictamen.
Fa ús de la paraula el Sr. Guisset, del grup municipal socialista, dient que
s’abstindran. Han d’estudiar el pressupost en aquesta aprovació inicial. Fent
una valoració del document del pressupost, el que diu de pressupost equilibrat,
ho és per l’esforç de tots els llançanencs, gràcies a l’increment progressiu de
l’IBI durant aquests anys, l’equip de govern ha equilibrat el pressupost, fins ara
sempre era deficitari. Sobre el que ha dit que no és moment de fer inversions,
pregunta si tampoc no ho és per pujar impostos. Manifesta que es pugen
impostos per baixar l’endeutament, i és bàsicament perquè ha fallat l’ICIO,
plusvàlues, transferències d’altres administracions i el que no falla és el
contribuent de Llançà, que fa l’esforç per equilibrar pressupostos que l’equip de
govern va desequilibrar. I ja ho va dir al principi de la legislatura, i això és el
preàmbul dels pròxims dos anys on hi hauran eleccions municipals: pla
d’inversions zero i esperaran just al final, intentaran aguantar com sigui el tipus
i l’últim any hi haurà alguna inversió.
Demana com poden justificar davant de la gent que es pugen els impostos i en
canvi no es fa cap inversió, demana que siguin sincers, que varen fer una mala
gestió amb endeutament del 110%, s’ha aconseguit reduir al 53% i és gràcies
als llançanencs, no diguin que és gràcies a la gestió del govern. Conclou que
malauradament creu que no s’equivoca i que és el preàmbul a dos anys vista,
de cara a les eleccions.
Intervé el Sr. Cusí, del grup municipal ULL-AM, manifestant que el seu vot, si
no canvia l’assumpte, serà en contra ara i en l’aprovació definitiva, per vàries
raons: primer perquè la Regidora ha llegit la memòria i no ha explicat cap
novetat, d’altra banda entenen que es vol potenciar els principals ingressos,
recaptant impostos especialment l’IBI. Agraeix la congelació d’algunes taxes,

però hi ha hagut un increment indiscriminat tot aquest temps; tenint en compte
aquests factors, per mantenir els ingressos, malgrat la situació actual que no és
propícia, troben a faltar que s’hagin buscat alternatives per aconseguir més
ingressos. La Regidora no ha fet esment, li agradaria que es treballés en
aquesta línia, ja que disminueixen totes les partides d’ingressos, que es
busquin alternatives que no afectin directament al contribuent o no com s’ha fet
fins ara. Tot i això entenen que l’ajuntament ha de tenir un marge de maniobra,
ha de ser capaç d’optimitzar millor els recursos, materials i humans i els
passius financers. Com ha dit el Sr. Guisset, és un greuge que arrosseguem i
com que fa més de 30 anys que hi ha el grup de CiU, ara volen arreglar-ho com
poden. El seu grup ha detectat una gran ambigüitat que no volen passar per alt,
si es compara Llançà amb altres municipis amb els quals es poden compartir
denominadors comuns com ser costaners, número d’habitants, despeses de
pressupost, el llançanenc deixa molt que desitjar. El que no pot ser i ho veu
com una clara ineficàcia a l’hora de redactar els pressupost , com és reduir mig
milió d’euros els ingressos respecte l’any passat i per contra augmentar la
despesa en 100.000 €. Ells veuen una mala praxi perquè és el que porten fent
durant anys. No veu recerca d’alternatives per aconseguir ingressos i se sap
que des de fa mesos que el fons de cooperació disminuiria, les ajudes per a
Llars d’Infants disminuirien respecte anys anteriors i no es busquen solucions.
Si entra a parlar de xifres, destaca, com bé deia el Sr. Guisset, que ens regim
amb la butxaca de tots els contribuents i fan el pressupost com poden, amb una
memòria, l’informe de la Interventora i tot correcte. Troben incomprensible, al
Capítol 2 de despeses de béns corrents hi ha conceptes com els assumptes
jurídics que passen de 6.000 a 110.000 €; demana a què es deu l’increment de
200.000 € en serveis a altres empreses, 10.000 € en serveis de
telecomunicacions, etc. Creu que el llistat és llarg, no entenen aquests
augments, afegeix que cal optimitzar el factor humà, demana que no es
capgirin les seves paraules i es digui que volen retallar la plantilla de personal.
El Sr. Ortiz de Zárate, del grup municipal BMC, manifesta que s’abstindran i
que volen revisar la documentació.
La Sra. Pujol, del grup municipal d’ICV, vol fer una valoració política.
A la pàgina 13 del pressupost on parla de mesures a adoptar, agrairia un
aclariment. Continua dient que el pressupost, malauradament una vegada més,
i ja en portem una colla, van a remolc de la mala o pèssima gestió dels
diferents governs de CiU; i quan diu mala gestió es refereix al següent:
1. Es tornaran aprovar uns pressupostos sense capítol d’inversions.
2. Llançà és un dels ajuntaments que tenia acumulació de deutes amb
proveïdors i per tant s’incomplia la llei de morositat i es va veure en l’obligació
d'aprovar un pla d’ajust econòmic financer que compromet tant en la gestió dels
ingressos com la despesa, les mesures que justifiquen aquest pla són d’obligat
compliment i condicionaran els pressupostos del 2013, 2014 i 2015.
3. El pressupost municipal de Llançà està sota la tutela del govern de Madrid.
4. Seguim amb uns pressupostos que no han reduït les despeses de personal,
de despesa corrent etc. sinó al contrari algunes han augmentat, tot i trobar-nos

en un context de crisi econòmica extrema, on l’activitat econòmica ha disminuït
i molt.
5. La càrrega fiscal continua essent molt forta i ho dirà una vegada més,
aquesta càrrega fiscal, fortíssima, es destina a eixugar el deute, no a
inversions, ho troba trist i decebedor.
6, Llançà estarà 6 anys, del 2009 al 2015, sense fer cap inversió. Demana com
es pot explicar a les llancanenques i llançanencs que la recaptació de l’IBI
aquests 6 anys, uns 28-30 milions d’€ aproximadament, no en reverteixi cap
en inversions al poble. S’aprovaran uns pressupostos sense cap prioritat
política en base a les necessitats de la gent del poble
L’article 26 de la Llei de bases de règim local diu molt clar les competències
obligatòries per als municipis de més de 5000 habitants: parc públic, biblioteca
pública, mercat i tractament de residus, per tant cal que l’equip de govern és
posi a treballar per anar “calendaritzant” aquestes competències obligatòries .
El seu grup va presentar una moció de Pla de Mandat, aquesta moció és va
desestimar per part del govern al.legant que el Pla de Mandat eren els
pressupostos.
Manifesta que votaran en contra d’aquest pressupost i explica el perquè: fa un
any vam presentar una moció per l’elaboració d’un Pla d’ajust financer, és va
desestimar al.legant que no calia; doncs bé, aquest pla d’ajust el va acabant
imposant el govern de Madrid. Aquest pla d’ajust imposat per Madrid
condiciona tota l’acció política i no és que responsabilitzi a Madrid d’això, a
Madrid se’l pot responsabilitzar d’altres coses. Ens hem de remetre als
pressupostos que s’aprovaven en època de bonança per entendre la situació
econòmica que pateix l’ajuntament. Llançà sempre ha elaborat un pressupost
incrementalista, s’elabora el pressupost a partir d’un increment lineal de les
consignacions del pressupost de l’exercici anterior, corregides en funció de les
desviacions detectades en l’execució i les variacions previstes en els ingressos.
El seu grup creu que l’ideal és la combinació d’un pressupost en base zero i un
pressupost per programes.
La Sra. Escarpanter replica dient que tenen punts de vista molt diferents. Cada
grup ha de defensar la posició que han de defensar i es demana si són de
Llançà, dins de la crítica no es pot perdre la realitat de vista.
Quan se’ls diu que no hi ha gestió de govern, no és així i n’hi ha molta. La
crítica que es preveu per les inversions futures per a les eleccions. Ella
considera que abans de gastar, primer cal eixugar els comptes i estalviar.
Sobre el comentari del forat i que ja el varen crear el seu grup de CiU, vol dir
que la crisi és a nivell general i no només a Llançà, i quan sent la pregunta on
són els diners de l’època de bonança, només cal passejar per Llançà, potser es
pot millorar, però ella creu que el poble dóna resposta a molts dels diners que
en un moment va gestionar el seu grup.
El Sr. Cusí diu que cal buscar formes d’ingressos. Li demana concreció i
alternatives que seran escoltades. El seu grup no vol acomiadar ningú, seria un
afegit a més famílies que patirien la crisi; no es vol vendre patrimoni municipal, i
insisteix que dins de la liquiditat que permetia a la corporació l’any passat va
fer-se una ampliació de l’aparcament de la Vila o asfaltat de carrers. L’equip de

govern no veu viable endeutar-se i li sobta que, varen rebre crítiques quan
l’endeutament era tan alt, i ara que es presenta pressupost equilibrat, sense
acomiadaments, i sobre la gestió de govern, n’hi ha. Els Regidors malgrat les
retallades, continuen treballant a fons, poden veure les agendes culturals,
turístiques, el teixit associatiu de la població arriba a 55 entitats locals, Llançà
no és mort, no li sembla just el que diuen.
Els pregunta quins són els impostos que s’han pujat. L’Ajuntament de Llançà
deixarà de recaptar 200.000 € per la rebaixa de l’IBI. Sobre l’esforç dels
llançanencs, una part sí que ho és, però l’Ajuntament ha estat responsable i
que tots els treballadors municipals també han ajudat a l’estalvi. El seu grup
voldria remarcar que es continuarà en aquesta línia, es mantindran ferms com
fins ara, els resultats no són tan dolents, segurament no és un dels millors
pressupostos però poc o molt es va fent i l’acció de l’equip de govern continua
funcionant.
D’altra banda, sobre el que s’ha dit anteriorment que l’Ajuntament podria baixar
el tipus impositiu permès per Llei fins al 0’40, els demana que recordin quines
són les dependències que depenen de l’Ajuntament i els serveis que es
presten. Es podria acabar malament aquesta aplicació. Els diu que no
comparteix els punts de vista de l’oposició.
Al Sr. Cusí, sobre les despeses que augmenten, li diu que bàsicament són les
elèctriques, quant al material didàctic es tracta de suprimir les subvencions de
material escolar atès que hi ha el banc de llibres, es treuen els 95.000 € el
capítol de subvencions i es contempla la reposició de llibres escolars; els
assumptes jurídics es deu als casos per resoldre i no es vol fer curt en la
previsió.
Demana la paraula el Sr. Guisset, del grup municipal socialista, per dir que no
vol ser mal educat però li molesta que el desterri davant les opinions crítiques.
És la segona vegada que ho fa, dient que sembla que no sigui de Llançà o que
no té idea de l’economia empresarial a Llançà. Ell és llançanenc i li recorda que
a part d’advocat economista i “gurú”, també porta els comptes de la pastisseria
i negocis familiars, sap com n’és de difícil mantenir l’economia a Llançà, fan
mans i mànigues per portar i mantenir els negocis a la població. Diu a la
Regidora que sí que saben gestionar, per incrementar els impostos o per
mantenir-los ben alts i així anar recaptant més. Continua dient que el 2007,
quan va ell entrar com a Regidor, abans de la crisi l’endeutament a Llançà
estava al 110 % i està d’acord amb el Sr. Cusí, demana què se n’ha fet de tots
aquests diners, només faltaria que no s’hagués fet un aparcament, amb tot el
que s’ha anat recaptant, ja seria de Jutjat de guàrdia. L’equip de govern es
posa medalles però també ha fet servir el Pla Zapatero i altres diners que han
arribat de la Generalitat o la Diputació de Girona, amb els quals s’han fet coses;
insisteix demanant que els diners de l’IBI si no és cert que han estat destinats a
eixugar el deute de Llançà, creu que es veu molt bé la jugada i no cal ser “gurú”
ni molt bon economista.

També li molesta que quan l’oposició ataca la gestió del govern, se’ls diu que
volen retallar la plantilla de treballadors. Com bé diu el Sr. Cusí es tracta
d’optimitzar la plantilla i la despesa, on hi ha partides desorbitades. No pot ser
que de la gestió d’impostos dels Capítols 1 i 2, tot vagi destinat a despesa de
personal i de béns corrents, tot es gasta en la gestió ordinària de l’ajuntament
sense un pla d’inversions. Demana que no els distregui més dient que ho han
gestionat molt bé i que no amagui que la recaptació dels impostos la utilitzen
per eixugar el deute; i que l’endeutament municipal ja venia abans de l’esclat
de la crisi, l’any 2007 ja estava entorn del 105-107% d’endeutament si no
s’equivoca.
Fa ús de la paraula el Sr. Cusí, del grup municipal ULL-AM, dient que serà breu
ja que el Sr. Guisset ha dit gran part del que volia dir. El gruix de l’endeutament
de la corporació ja era alt abans de la crisi i culpar-la dels deutes actuals de
l‘ajuntament no creu que sigui la millor idea; sobre l’aparcament si no recorda
malament era d’un canvi de destí de la subvenció de la Sala Polivalent i
després es va desviar cap al pàrking. Insisteix que en cap moment volen fer
fora ningú ni vendre el patrimoni, diu que es busquin alternatives per
aconseguir més ingressos, si vol ja discutiran Àrea per Àrea si l’equip de
govern ha fet coses bones, no diu el contrari però demana que no es desviï
l’atenció quan es parla de pressupostos. Sobre les propostes, diu a la Regidora
que poden crear una Comissió mixta CiU i ULL i presentarien propostes a
debatre, no les donarà ara en el Ple perquè l’equip de govern es pengi les
medalles, ja que no accepten la mala gestió i diuen que tot prové de la crisi i no
fan referència al deute arrossegat.
La Sra. Escarpanter conclou que hi haurà un període d’exposició pública per
presentar al.legacions, no obstant això, si el Sr. Cusí vol, poden concertar una
reunió.
Sotmesa la proposta a votació, amb sis vots a favor, del grup municipal de CiU;
un vot en contra, del grup municipal ULL-AM; i quatre abstencions, dels grups
municipals del PSC-PM, BMC i ICV, s’aprova:
Redactat el Pressupost General per a l’exercici 2013, en la forma prevista al
Títol VI del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera,
juntament amb la plantilla de personal i la relació de llocs de treball, que
comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral fix i
personal contractat.
Tenint en compte els fonaments de fet i de dret, així com la documentació
obrant en l’expedient, el Ple de l’Ajuntament acorda:
Primer.- APROVAR INICIALMENT el Pressupost de l’exercici 2013, de
conformitat amb el següent detall:

PRESSUPOST D’INGRESSOS
Denominació

Impostos
I directes
Impostos
II indirectes
Taxes i altres
III ingressos
Tranferències
IV corrents
Ingressos
V patrimonials
Tranferències de
VII capital
Passius
IX financers
TOTALS

Pressupost
Ajuntament

Pressupost
Casal
Pensionista

Pressupost
Museu
Aquarel·la

Pressupost
Patronat
Esports

Deducció
Aportac.

PRESSUP.
GENERAL

5.541.600

5.541.600

86.000

86.000

1.584.800

3.000

500

1.472.000

51.800

66.125

12.500

100

100

1.588.300
153.150

-271.075

1.472.000
12.700

0

0

0

0

8.696.900

54.900

66.725

153.150

-271.075

8.700.600

PRESSUPOST DE DESPESES
Denominació

I
II

Despeses
de
Personal
Despeses
de
béns corrents i
Interessos

III

Pressupost
Ajuntament

Pressupost
Casal
Pensionista

Pressupost
Museu
Aquarel·la

Pressupost
Patronat
Esports

Deducció
Aportac.

PRESSUP.
GENERAL

3.816.675

20.200

34.725

28.650

3.900.250

3.358.600

34.700

32.000

124.500

3.549.800

144.000

144.000

Tranferències
IV corrents
Inversions
VI
Passius
IX financers

0

0

923.650

923.650

TOTALS

8.696.900

453.975

-271.075

54.900

66.725

153.150

-271.075

182.900

8.700.600

Segon.- APROVAR la plantilla de personal de l’Ajuntament per a l’exercici
2.013, d’acord amb el següent detall:

A) PLACES DE FUNCIONARIS
GRUP

PLACES

VACANTS

OBSERVACIONS

1. Funcionaris d'Habilitació Nacional
Secretari
Interventor

A1
A1

1
1

1

A1
A2
C1
C2
AG.PROF

1
1
5
7
1

2
1

2

2

C1
C2

2
1

1
1

A1

1

C1
C2
AG.PROF

1
2

1

C1
C1
C2
C2

2
1
3
16

1

2. Escala d'Administració General
1.1. Subescala Tècnica Superior
1.2. Subescala de Gestió
1.3. Subescala Administrativa
1.4. Subescala Auxiliar
1.5. Subescala Subalterna

3. Escala d'Administració Especial
3.1. Subescala Tècnica d'Administració Especial
3.1.2. Classe Tècnica Mitja
A2
Tècnics Mitjans
3.1.3. Classe Tècnica Auxiliar
Tècnics Auxiliars
Auxiliars Tècnics
3.2. Subescala Serveis Especials
3.2.1. Places de Comeses Especials
Títulats Superiors
Diplomats
Tècnics Especialistes
Auxiliars
Altres

auxiliars

3.2.2. Policia Local i els seus
Sotinspector
Sergent
Caporal
Agent

7

48

Total places funcionaris

B) PLACES DE LABORALS

1. Tècnics Superiors
2. Tècnics Mitjans

GRUP

PLACES

VACANTS

A1
A2

2

1

OBSERVACIONS

C1
C2
AG.PROF

3. Tècnics Auxiliars
4. Oficials i Auxiliars
5. Operaris

6
14
25

2
5
17

47

Total places personal laboral

B) PLACES DE CONTRACTATS

2. Tècnics mitjans
3. Tècnics Auxiliars
4. Oficials i Auxiliars

5. Operaris

GRUP

PLACES

DEDIC. %

A2
C1
C2
C2
C2
C2
C2
C2
AGR.PR.
AGR.PR.
AGR.PR.

1
1
2
2
19
1
1
7
5
1
4

100
100
100
100
100
26,66
100
100
100
100
53,33

OBSERVAC.

12 mesos
3 mesos
12 mesos
2,5 mesos
2 mesos
2 mesos
8 dies
4,5 dies
12 mesos
3,5 mesos
2 mesos

44

Total places personal contractat

Tercer.- APROVAR la plantilla de personal del Casal del Pensionista per a
l’exercici 2.013, d’acord amb el següent detall:

A) PLACES DE FUNCIONARIS
GRUP

PLACES

VACANTS

OBSERVACIONS

0

Total places personal funcionari

B) PLACES DE
CONTRACTATS
GRUP

PLACES

C2
Agrup.

1
1

DEDIC %

OBSERVACIONS

1. Tècnics Superiors
2. Tècnics Mitjans
3. Tècnics Auxiliars
4. Oficials i Auxiliars
5. Operaris
Total places personal contractat

2

16
h/setmana
50% jornada

12 mesos
12 mesos

Quart.- APROVAR la plantilla de personal del Museu de l’Aquarel.la per a
l’exercici 2.013, d’acord amb el següent detall:
A) PLACES DE FUNCIONARIS
GRUP

PLACES

VACANTS

OBSERVACION
S

B) PLACES DE LABORALS

1. Tècnics Superiors
2. Tècnics Mitjans
3. Tècnics Auxiliars
4. Oficials i Auxiliars
5. Operaris

GRUP

PLACES

AG.PROF

1

VACANTS

OBSERVACION
S

DEDIC. %

OBSERVAC.

1

Total places personal laboral

B) PLACES DE
CONTRACTATS
GRUP

PLACES

0

Total places personal contractat

Cinquè.- APROVAR la plantilla de personal del Patronat d’Esports per a
l’exercici 2.013, d’acord amb el següent detall:
A) PLACES DE FUNCIONARIS
GRUP

PLACES

VACANTS

OBSERVACIONS

B) PLACES DE CONTRACTATS

1. Tècnics Superiors
2. Tècnics Mitjans
3. Tècnics Auxiliars
4. Oficials i Auxiliars
5. Operaris

GRUP

PLACES

DEDIC %

C2

1

50 % jornada

12 mesos

1

Total places personal contractat

GRUP

Total places personal contractat

OBSERVACIONS

PLACES

0

DEDIC. %

OBSERVAC.

Sisè.- APROVAR la relació de llocs de treball per a l’exercici 2.013 annexa al
present acord.
Setè .- SOTMETRE el Pressupost inicialment aprovat, la plantilla de personal i
la relació de llocs de treball a informació pública per termini de 15 dies hàbils,
mitjançant anunci al BOP i al tauler d’anuncis de la Casa Consistorial, als
efectes d’examen i reclamacions.
De no produir-se reclamacions dins el termini d’exposició pública, s’entendrà
definitivament aprovat el Pressupost, en els mateixos termes i quantitats.
Vuitè.- El Pressupost definitivament aprovat es publicarà resumit a nivell de
capítols al BOP i al Tauler d’anuncis de la Corporació, de conformitat amb el
que disposa l’art. 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.”
5.- Declaració d’indisponibilitat de crèdits corresponents a paga
extraordinària.
La Sra. Escarpanter, Regidora Delegada de l’Àrea, explica que l’Estat obliga a
no pagar la paga extra de Nadal i l’Ajuntament ho ha de demostrar a través
d’un compte corrent que els diners estan retinguts. Tot seguit llegeix el text del
dictamen.
Intervé el Sr. Guisset, del grup municipal socialista, dient que en aquest punt
troba a faltar l’Alcalde. Es veu una submissió total al Reial Decret Llei 20/2002 i
li sobta, ja que en l’anterior Ple es cridava a la rauxa i es declarava la
independència, aprovant diferents Mocions contràries a la Constitució
espanyola i ara l’Ajuntament se sotmet a la Llei de forma poc bel·ligerant.
També s’ha dit que la Llei és interpretable, i Madrid marca les directrius tampoc
ell no vol que l’Administració pública cometi cap delicte però vol donar
suggerències i es tracta d’una cosa que afecta als llançanencs com és la seva
paga extra de Nadal, no es tracta de protegir o de defensar la pàtria, es tracta
de diners que realment la gent necessita i per als negocis i botigues els aniria
bé que els treballadors cobressin aquesta paga, altres municipis sí que han
abonat la paga de Nadal, com a l’Ajuntament de Pontevedra ho farà a través
del complement de productivitat en la nòmina del mes de novembre;
l’Ajuntament de Tafalla ha aprovat ajudes complementàries, i l’Ajuntament de
Saragossa per via de certificacions. Considera que hi ha diferents mecanismes,
el que publica el Reial Decret Llei 20/2002 que als funcionaris els duen la paga
i els posen en un pla de pensions, és una aberració i molts grups parlamentaris
han presentat recurs davant el Tribunal Constitucional; al País Basc, Navarra i
Extremadura s’han declarat insubmises. Ara s’apliquen retallades als
mileuristes i col.lectius més vulnerables, demana més recerca, imaginació o
bel·ligerància, altres ajuntaments han utilitzat fórmules legals.

Fa ús de la paraula el Sr. Cusí, del grup municipal ULL-AM, dient que ells
lògicament optarien per la insubmissió, com al País Basc, però ja que abans se
li demanaven proposta, fa una en favor dels treballadors i que creu que
l’Ajuntament pot assumir-ho, seria tan simple ja que el RD priva abonar la paga
de Nadal als treballadors, afectarà molt als pares de família, i proposa que es
creï una bestreta que puguin demanar els treballadors, com ha fet l’Ajuntament
de Roses segons publica El Punt a raó de descomptar un 12’5 % durant quatre
anys. Si la Regidora manifesta que ja en tenen una, espera que sigui igual o
millor que la presentada pel seu grup. Votaran abstenció.
El Sr. Ortiz de Zárate, del grup municipal BMC, indica que veient del que ha
explicat el Sr. Guisset ell creu que seria bo fer un altre intent perquè la gent
pugui cobrar, i si la votació d’aquest punt pot ajornar-se, a l’espera d’altres
opcions.
Intervé la Sra. Pujol, del grup municipal ICV, manifestant que és un tema molt
punyent, és un dret més que es retalla, ella considera que s’han dit moltes
coses però que també tenim els comptes tutelats pel poder de Madrid i no sap
fins a quin punt la corporació pot decidir; d’altra banda, al que ha indicat la
Regidora sobre una bestreta, demana que ho expliqui.
El Portaveu de CiU, Sr. Mora, manifesta que a vegades es fàcil prendre
decisions com a Alcalde, però no calen accions il.legals; com que fa mesos que
se sap, li consta que la Regidora de l’Àrea ha treballat molt, ha realitzat
gestions i el tema de la paga de Nadal, dins de la legalitat, es treballa per veure
com es pot abonar.
Intervé la Sra. Escarpanter, per agrair a tots els grups municipals la sensibilitat
respecte el tema, pot assegurar que abans de presentar aquest punt de l’ordre
del dia, s’hi ha treballat per activa i per passiva, s’ha intentat buscar qualsevol
escletxa, converses amb els enllaços sindicals i s’ha arribat a aquest punt
malgrat que com a Regidora Delegada de Personal, qualsevol opció que es
doni per al cobrament el seu grup la utilitzarà, a dia d’avui s’ha arribat a
aquesta situació, legalment no es pot fer. Afegeix que obviarà els comentaris
del Sr. Guisset sobre la rauxa, perquè ell en alguns casos no s’ha pogut
manifestar pel partit que representa, en tot cas manifesta que els treballadors
han tingut la possibilitat de demanar la bestreta, una vintena ho han fet, sense
cap interès afegit per tornar la bestreta; ella es compromet que s’ha seguit la
legalitat i el Secretari pot donar fe, malauradament l’opció actual és la que es
vota, si es trobés la fórmula per abonar-la, es farà servir.
El Sr. Guisset replica que el tema de la bestreta, com diu el RD, aquests diners
no els percebran sinó que aniran directament als fons de pensions, per la qual
cosa és un “pedaç”. El vot del seu grup serà l’abstenció, l’equip de govern
actuarà sota la seva responsabilitat i haurà d’atenir-se a les conseqüències,
potser la manera més raonable, legal i clara d’abonar la paga en els
complements.

La Sra. Escarpanter indica que el RD també diu que no es poden incrementar
cap tipus de complement ni gratificació, tot això el seu grup ho ha estudiat, no
se’ls permet cap maniobra, si alguns ajuntaments han tirat endavant, el Ministre
ja ha dit que els Alcaldes estan prevaricant.
El Sr. Cusí pregunta si la bestreta s’atorga a raó del que demana el treballador,
període en què s’ha de retornar o com funciona.
La Sra. Escarpanter manifesta que no s’aplica cap interès i cada persona la
retorna en funció de com ho sol.licita, no se’ls posa cap condició.
El Sr. Mora accepta el compromís de recerca de solucions legals, recordant
que l’Estat està pendent de tots els ajuntaments.
La Sra. Pujol manifesta que l’Estat pagui el que deu i que també està cometent
il.legalitats.
Sotmesa la proposta a votació, amb sis vots a favor, del grup municipal de CiU;
un vot en contra, del grup municipal ICV; i quatre abstencions, dels grups
municipals del PSC-PM , ULL-AM i BMC, s’aprova:
S’estableix l’obligació d’immobilitzar a l’exercici 2012, els crèdits previstos per a
l’abonament de la paga extraordinària de nadal i afectar aquests crèdits als
plans de pensions o similars, sense que es puguin destinar a cap altre objecte,
ni en el present exercici ni en exercicis futurs.
Amb la finalitat de declarar com no disponible aquests crèdits, es tramita
l’expedient de declaració d’un crèdit com no disponible per import de
166.271,24.-€ amb càrrec de l’estat de despeses al Pressupost vigent general
de l’Ajuntament de Llançà, segons el detall que consta a l’expedient pel què fa
a les aplicacions pressupostàries, per import de 426,97.-€ amb càrrec a l’estat
de despeses del Pressupost vigent del Casal del Pensionista, per un import de
1.548,32.-€ amb càrrec a l’estat de despeses del Pressupost vigent del Museu
de l’Aquarel.la, i per un import de 649,01.-€ amb càrrec a l’estat de despeses
del Pressupost vigent del Patronat d’Esports.
L’article 33 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el
Capítol Primer del Títol Sisè de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
disposa que el Ple de l’Ajuntament acordarà la declaració del crèdit com a no
disponible.
Els articles 2 del Reial Decret Llei 20/2012, de mesures per a garantir
l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, i el 22 de la Llei
2/2012 dels Pressupostos Generals de l’Estat, estableix l’obligació
d’immobilitzar a l’exercici 2012, els crèdits previstos per a l’abonament de la
paga extraordinària de nadal, i destinar aquests crèdits als plans de pensions o
similars, sense que es pugui destinar a cap altre objecte, ni en el present
exercici ni en exercicis futurs.
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer.- APROVAR la declaració de no disponibilitat del crèdit pressupostari
per l’import de 166.271,24.-€ del Pressupost vigent general de l’Ajuntament,
que consta en els documents comptables annexes al present expedient.
Segon.- APROVAR la declaració de no disponibilitat del crèdit pressupostari
per import de 426,97.-€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària
2012/01/231/13000/01 del Pressupost vigent del Casal del Pensionista.
Tercer.- APROVAR la declaració de no disponibilitat del crèdit pressupostari
per import de 1.548,32.-€, desglossat de forma següent: 861,28.-€ amb càrrec
a l’aplicació pressupostària 2012/01/330/11000/01, i 687,04.-€ amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 2012/01/330/13000/01, del Pressupost vigent del
Museu de l’Aquarel.la.
Quart.- APROVAR la declaració de no disponibilitat del crèdit pressupostari per
import
de
659,01.-€
amb
càrrec
a
l’aplicació
pressupostària
2012/01/342/13100/01 del Pressupost vigent del Patronat d’Esports.
Cinquè.- DESTINAR els crèdits esmentats a realitzar aportacions a plans de
pensions o contractes d’assegurança col.lectiva de conformitat a la Llei
Orgànica 2/2012 d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i en els
termes i abast que es determini en les corresponents Lleis de pressupostos.
6.- Moció : prevenció dels desnonament de la residència habitual.
La Sra. Anna M. Pujol, del grup municipal d’ICV, llegeix la Moció per prevenir
els desnonaments de la residencia habitual.
El Sr. Guisset exposa que el grup municipal del PSC han presentat una Moció
en termes semblants, i sol·licita del grup d’ICV l’esmena corresponent a treure
la referència que es fa en l’acord primer, als grups més vulnerables; i en l’acord
tercer, que s’afegeixi que caldrà el consentiment dels afectats per tal de
respectar la llei de protecció de dades.
La Sra. Pujol, no té inconvenient en esmenar la seva Moció en el sentit indicat.
El Sr. Cusí, del grup municipal ULL-AM, manifesta que estan d’acord, sempre i
quan els interessats no tinguin una segona residència.
Un cop introduïdes les esmenes, per unanimitat s’adopta el següent acord:
La crisi econòmica i financera ha afectat desproporcionadament als més pobres
i vulnerables, que van ser els últims en ingressar als mercats hipotecaris i els
primers en patir les conseqüències d’aquesta.
Segons l’Informe de la Relatora Especial sobre habitatge digne, Raquel Rolnik
(Nacions Unides A/67/286 Assemblea General), de data 10 d’agost de 2012 “ A

Espanya s’han executat més de 350.000 hipoteques des de l’any 2007, i a l’any
2011 es van produir aproximadament 212 execucions i 159 desallotjaments al
dia. Algunes investigacions recents indiquen que la major part (el 70%) dels
impagaments registrats a Espanya tenen relació amb l’atur i que el 35% de les
propietats executades pertanyen a immigrants ”.
L’informe recent del Consell General del Poder Judicial anomenat “efectos de la
crisis en los órganos judiciales” recull que en el primer semestre de l’any 2012
s’han iniciat més de 50.000 processos d’execució hipotecària, que seran
100.000 al finalitzar l’any, amb la qual cosa, se superaran les 400.000
execucions hipotecàries des de l’esclat de la crisi.
El comportament antisocial de les entitats bancàries i una legislació no ajustada
a un context de crisi intensa i perllongada en el temps, han provocat una
situació d’alarma social, que ha estat reconeguda pels diversos agents.
En aquest sentit, l’Asociación Española de Banca en un comunicat públic del
passat 12 de novembre reconeix l’alarma social generada pels desnonaments i
exposa el compromís de les entitats membres d’aquesta Associació de
paralitzar els llançaments hipotecaris en els propers 2 anys en aquells supòsits
en que concorrin circumstàncies d’extrema necessitat.
El Sindicat de policies estatals (SUP) ha expressat que donarà suport jurídic als
policies que es neguin a participar en llançaments hipotecaris.
El President del Consell General del Poder Judicial ha manifestat que els jutges
poden actuar per a suspendre, paralitzar, modificar o adaptar la decisió judicial
al cas concret, emparant-se tant en normatives comunitàries com en principis
constitucionals i de dret contractual, màxim quan es tracta de situacions de
veritable crispació o d’atemptat a un dret fonamental com és el de l’habitatge.
L’Associació Professional de la Magistratura afirmava recentment que “ les
entitats bancàries han convertit els Tribunals en les seves oficines
recaptatòries” i que “es tracta d”una situació preocupant i molt dolorosa. Un
drama social”.
El president del Govern de l’Estat ha reconegut el caràcter extraordinari de la
situació social generada pels procediments d’execució hipotecària i ha
manifestat que “ estamos viendo cosas, terribles, inhumanas...”. No obstant la
resposta oferta, en un primer moment, el Reial Decret Llei 6/2012, de 9 de
març, de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos,
que regula el Codi de Bones Pràctiques, de caràcter voluntari per les entitats
bancàries, ha estat un rotund fracàs.
I en un segon moment, el Reial Decret Llei 27/2012, de 15 de novembre, de
mesures urgents per reforçar la protecció dels deutors hipotecaris, resulta del
tot insuficient.
Aquest Reial Decret Llei no aborda la solució del problema, no dóna resposta a
les preguntes i demandes entorn a la retroactivitat, el fons social d’habitatge i
quants i com es crearan; i es limita a suspendre els llançaments sobre
habitatges habituals dels col·lectius que considera especialment vulnerables
durant el termini de 2 anys, segons una sarcàstica Exposició de Motius que
motiva la suspensió referint-se en els afectats/des “ con la confianza de que, a
la finalización de este período, habrán superado la situación de dificultad en
que se puedan encontrar en el momento actual”.

Denunciem que el Govern de l’Estat encara no és conscient de la profunditat i
complexitat de la crisi econòmica, la qual requereix de mesures legislatives
excepcionals de reforma estructural per l’assoliment d’una veritable justícia
social, i no una mera suspensió dels llançaments hipotecaris al que es pot
acollir a la pràctica una petita part dels afectats/des.
Segons aquest Reial Decret, per exemple, no és col·lectiu especialment
vulnerable una unitat familiar monoparental que percebi el salari mínim i tingui
al seu càrrec amb un únic fill/a de 4 anys d’edat.
Col·lectius especialment vulnerables són totes aquelles persones que no poden
cancel·lar els deutes amb les entitats bancàries mitjançant la dació en
pagament, de forma que puguin refer les seves vides en plenitud de drets civils.
Les Plataformes d’Afectats per la Hipoteca i diferents entitats socials han
denunciat reiteradament que els procediments d’execució hipotecària massius
deixen a les persones en una absoluta indefensió, el que comporta una violació
sistemàtica dels drets humans, contravenint molt especialment el Pacte
Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals, ratificat per l’Estat
Espanyol.
L’Advocada General del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, en les
conclusions presentades el 8 de novembre de 2012, arran d’una decisió
prejudicial sol.licitada per un Jutjat Mercantil de Barcelona, expressa que la
normativa espanyola sobre execucions hipotecàries vulnera la Directiva
93/13/CEE del Consell, de 5 d’abril de 1993, sobre clàusules abusives en els
contractes celebrats entre consumidors. La Directiva empara a què l’òrgan
judicial suspengui el procediment executiu fins que no s’hagi verificat el
caràcter abusiu d’una clàusula contractual, d’aquesta forma s’evita que el
consumidor perdi l’habitatge i per tant, que no se li ocasioni un dany de difícil
reparació posterior.
Els Ajuntaments, com a Administració més propera als ciutadans i les
ciutadanes no poden restar indiferents a la injustícia social derivada de la
insuficiència de mecanismes legals eficaços provinents de l’Estat i de la
pràctica abusiva de les entitats bancàries.
Per aquest motiu el Ple Municipal acorda:
Primer.- Instar el Govern de l’Estat a una suspensió dels desnonaments de la
residència habitual.
Segon.- Instar el Govern de l’Estat a què aquesta suspensió es mantingui fins
que no es promulgui una nova normativa hipotecària, d’enjudiciament civil,
adaptada a la Directives de la Unió Europea en defensa dels consumidors, i de
regulació del sobreendeutament de les persones físiques, que contempli entres
les mesures, la dació en pagament com una forma d’extingir els deutes amb les
entitats bancàries, la possibilitat de permanència del deutor en el domicili del
litigi sota una fórmula de lloguer social.
Tercer.- Fins que no es decreti la suspensió descrita, l’Ajuntament pren el
següent acord:
- Sol·licitar al Jutge Degà del partit judicial que faci arribar mensualment
als Serveis Socials Municipals, sempre que consti el consentiment dels

afectats, una relació dels processos judicials que podrien finalitzar amb
el llançament de les persones demandades
Quart.- Notificar aquests acords a la Delegada del Govern de l’Estat a
Catalunya, al President del Congrès de Diputats, al Jutge Degà del partit
judicial, al cap de la policia local i als directors/es de les entitats bancàries que
disposin d’oficines en aquest terme municipal.
7.- Moció: per recuperar i gestionar els aliments en bon estat que els
establiments d’alimentació retiren del consum públic.
La Sra. Anna M. Pujol, del grup municipal d’ICV, llegeix la Moció.
La Sra. Barris del grup municipal PSC expressa que és trist veure llençar
aliments, i està d’acord amb la Moció, si bé demana que s’esmeni el punt quart
afegint-hi les botigues petites.
La Sra. Pujol, està d’acord en esmenar la seva Moció en el sentit indicat.
El Sr. Cusí, del grup municipal ULL-AM, manifesta que és complexa de fer,
però estan d’acord.
El Sr. Ortiz de Zárate, del grup municipal BMC, manifesta el seu vot favorable.
El Sr. Joan Carles Mora expressa el vot favorable de CiU, remarcant la bona
tasca del banc d’aliments, amb una reunió la Regidora de Benestar ens ha
informat i es té coneixement de molts casos a la població.
Un cop introduïda l’esmena, per unanimitat s’aprova:
L’actual situació de greu crisi econòmica que estem patint a Catalunya, així
com a la resta de l’Estat espanyol i d’Europa, ha ocasionat una marcada
pèrdua de teixit productiu i de llocs de treball que fa que cada vegada hi hagi
més persones que pateixen una situació de pobresa fins al punt que tenen
moltes dificultats per accedir a les necessitats bàsiques com són l’habitatge i
l’alimentació.
Atès que les retallades dels governs de l’estat (PP) i de la Generalitat (CiU) per
fer front a la crisi han comportat la reducció de drets, prestacions i serveis que
feien de suport i de coixí a les famílies amb rendes mínimes, com són la
modificació dels criteris per tenir dret a la Renda Mínima d’Inserció, la reducció
de les beques de menjador escolar, la reducció del mòdul de les llars bressols,
la reducció en les prestacions d’atur o la reducció de polítiques d’ocupació i
formació, entre d’altres.
Atès que la conjuntura actual i el conjunt de mesures i retallades abans
esmentades, estan provocant l’empobriment i un elevat risc d’exclusió social
d’amplis sectors de la població, com mai s’havia donat al nostre país i no han
fet més que empitjorar les condicions de vida dels sectors de població que ja

vivien en risc d’exclusió i en situacions de pobresa, és a dir, els col·lectius
tradicionalment més vulnerables.
Atès que avui, aquest col·lectius tradicionalment afectats, s’han incrementat a
l’incorporar-se molts treballadors i treballadores que han perdut el seu lloc de
treball, es troben a l’atur (amb o sense subsidi), amb família nuclear per
alimentar i lloguers o hipoteques que no poden assumir i que els porta a una
situació d’enduriment de les seves condicions de vida i, en conseqüència, de
desesperació.
Atès que ens trobem davant la contradicció de tenir al nostre poble nens, nenes
i persones adultes que no tenen cobertes les necessitats bàsiques
d’alimentació, i per altra banda és de domini públic que es retiren i llencen
aliments en bon estat, seguint les exigències dels mercats, els hàbits de
consum, defectes d’envasat i les normatives de caducitat i de consum
preferent.
Atès que avui aquesta situació, més que mai, atenta contra l’ètica, la solidaritat
i els Drets Humans, és imprescindible que el conjunt de la societat i dels partits
polítics trobem solucions alternatives a aquesta dinàmica il·lògica de
malbaratament ferotge d’aliments, mentre que per contra hi ha persones que no
poden accedir a una alimentació ni tan sols de subsistència.
Atès que en els darrers mesos l’increment de persones que cerquen menjar en
els contenidors ha esdevingut un problema, amb el risc sanitari associat a
aquesta pràctica, així com la degradació social que significa per les persones
que ho han de fer per necessitat.
Atès que cada vegada hi ha més institucions i empreses que adquireixen
compromisos de responsabilitat social.
Atès que l'alimentació és una necessitat bàsica i imprescindible per tota la
població.
Atès que és indispensable un acord entre els establiments d’alimentació,
l’Ajuntament i les entitats que actualment ja col·laboren en aquestes tasques,
amb l’objectiu de garantir un bon funcionament del sistema, l’equitat i la justícia
en el seu accés, per tal que arribi a les famílies que veritablement ho
necessiten i no malbaratem aliments en bon estat de consum humà.
Convençuts que hem de cercar alternatives, sinèrgies i vies complementàries
entre els diferents sectors, les entitats socials i l’ajuntament per cobrir les
necessitats bàsiques d’alimentació.
El Ple municipal acorda:
Primer.- Instar al govern a impulsar els convenis on es recullin les condicions i
el mètode de coordinació entre l’ajuntament, les botigues d’alimentació i els
centres comercials i entitats que actualment ja col·laboren en aquestes
tasques, per tal de garantir que els articles “last day” es donin a l’ajuntament.
Segon.- Habilitar els mecanismes adients, per part de l’ajuntament, per tal de
garantir el servei de recollida als supermercats i a les botigues petites adherits
a la campanya i fer arribar els productes a les diferents entitats d’acció social i
banc d’aliments

Tercer.- En el cas que el Banc d’aliments i les entitats col·laboradores no es
poguessin fer càrrec de la gestió d’aquests productes, l’Ajuntament habilitarà
un espai municipal per fer-ne la recollida i repartiment a través del servei de
voluntariat del municipi.
Quart.- Instar al govern que faci un estudi de la taxa de residus que els
supermercats i les botigues petites estant suportant, amb l’objectiu d’aplicar
una discriminació positiva de la taxa a aquells establiments que s’acullin al
conveni de col·laboració amb l’Ajuntament, perquè efectivament aquestes
superfícies estaran contribuint a reduir el volum de producte abocat a la brossa,
alhora que estaran contribuint a la construcció d’un territori socialment
responsable.
Cinquè.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a fer efectiva la
Renda Garantida de Ciutadania, en els termes previstos en l’article 24.3 de
l’Estatut de Catalunya.
Sisè.- Instar a la Generalitat de Catalunya a destinar més recursos i ampliar el
pressupost de la Renda Mínima d’Inserció, com a renda de subsistència bàsica,
fins que el govern català no impulsi aquesta renda garantida de ciutadania que
ampliï la renda mínima d’inserció
Setè.- Donar a conèixer els acords d’aquesta moció al conjunt de supermercats
i botigues d´alimentació, a les entitats del tercer sector, associacions veïnals i a
les associacions de comerciants de la ciutat, amb l’objectiu que estiguin
assabentats de la proposta.
Vuitè.- Traslladar els acords al Govern de la Generalitat de Catalunya i al
conjunt de grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, per donar més
força i impuls a la proposta.
8.- Assumptes urgents
Per unanimitat, s’aprova incloure com a urgents els següent assumptes:
8.1 Moció: En defensa de la gestió pública dels equipaments sanitaris de
la comarca.
La Sra. Pujol, del grup municipal d’ICV, llegeix la següent moció:
“Exposició de motius:
Atès que el Departament de Salut ha optat per privatitzar la gestió del CAP de
L'Escala Dr. Moisès Broggi, i d'altres de tot Catalunya sense haver-ne informat
correctament la població i els ajuntaments afectats.
Atès que s'ha pres la decisió de concedir-lo a una empresa privada sense
experiència en la gestió sanitària com és EULEN -fins ara especialitzada en
serveis de neteja, seguretat i ETTs- l'objectiu de la qual, com de totes les
empreses, és obtenir beneficis. I que aquest fet pot suposar un seguit de riscos
-tant per a la població com en la prestació del servei- que exigeixen una
immediata explicació i rectificació per part del Departament de Salut.

Atès que fins ara la gestió d'aquest servei el realitzaven entitats sense afany de
lucre i considerant la sanitat com un servei públic bàsic -una estructura d'estatque no es pot deixar en mans privades per la pèrdua substancial en la qualitat i
la prestació dels serveis sanitaris d'atenció primària de la població de L'Escala i
de part de l'Alt Empordà.
És per tot això que es proposa al Ple:
REBUTJAR la privatització de serveis públics bàsics com la sanitat i, en
concret, la privatització del CAP de L’Escala Dr. Moisès Broggi.
RECLAMAR l'aturada i l'anul·lació del procés d'adjudicació dels serveis
sanitaris d'assistència primària a empreses privades que està duent a terme el
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
TRASLLADAR al Govern la disconformitat d'aquest Ple tant per la falta de
transparència a l’hora d'informar els municipis i en el procediment administratiu
d'adjudicació dels serveis sanitaris, i també per haver-ho realitzat en uns
moments de provisionalitat del Govern de la Generalitat”
Intervé la Sra. Barris, del grup municipal socialista, dient que votaran a favor.
Fa ús de la paraula el Sr. Cusí, del grup municipal ULL-AM, demanant una
esmena a tots els grups si la problemàtica es traslladés al CAP de Llançà, si la
Moció es podria fer extensiva a Llançà.
Amb cinc vots a favor, dels grups municipals ICV, PSC-PM, ULL-AM i BMC; i
sis vots en contra, del grup municipal de CiU, no prospera la Moció.
8.2 Moció: per garantir el dret a l’habitatge
La Sra. Barris, del grup municipal socialista, llegeix la Moció.
Per unanimitat s’aprova:
Les polítiques d’habitatge són garantia de cohesió social en temps de crisi; una
crisi que ha comportat l’augment de l’atur i amb ell, milers de persones en una
situació límit que els impedeix cobrir les seves necessitats bàsiques com ara el
pagament del seu habitatge habitual. Són moments excepcionals i com a tals
s’han de trobar solucions immediates i efectives, solucions reals en definitiva
als problemes que s’acudeix la ciutadania com és la situació que s’està
produint a la nostra ciutat, a Catalunya i al conjunt d’Espanya al voltant dels
processos de desnonaments de famílies dels seus habitatges habituals.
Cal reaccionar de forma contundent i immediata garantint que les
conseqüències de la crisi no recaiguin sobre la part més vulnerable del
contracte hipotecari: les famílies. Són indispensables polítiques que atorguin
garanties reals als afectats per una situació d’insolvència de forma immediata i
en el futur, per tal que no hi hagi cap família sense llar i cap llar sense família.
Les mesures adoptades fins avui han estat insuficients per resoldre i/o pal·liar

la situació dels deutors hipotecaris per la parcialitat i timidesa de les mesures
aplicades fins avui..
Han estat, novament, les administracions locals treballant coordinadament amb
les entitats socials i plataformes per l’habitatge i de defensa d’afectats les que
estan donant resposta com poden sense competències ni recursos a les
situacions viscudes per les famílies en aquests processos.
Els ajuntaments, com institucions més properes a la ciutadania i coneixedores
de primera mà dels seus problemes, no es poden quedar de braços creuats.
Els poders públics han de posar en marxa un pla integral que doni respostes
als problemes presents i futurs del sobre endeutament hipotecari. No ens
podem centrar únicament en la dació en pagament –que allibera el deutor de la
càrrega financera però no soluciona la pèrdua de l’habitatge- sinó que també és
necessari regular el sobre endeutament com a factor social de risc i exclusió, i
garantir el dret a l’habitatge.
En un estat social i democràtic de dret és inadmissible que totes les
conseqüències d ela crisi recaiguin sobre la part més vulnerable del contracte,
mentre que les entitats financeres, en bona mesura responsables de la crisi,
rebin ajudes milionàries de diner públic sense assumir cap responsabilitat,
alhora que continuen generant importants beneficis anuals.
Malgrat tractar-se d’una normativa de competència estatal, els seus dramàtics
efectes es concreten bàsicament a l’àmbit municipal, atès que és als
ajuntaments on s’adrecen majoritàriament les persones afectades en busca
d’ajuda. Els ajuntaments en resulten doblement perjudicats: per una banda es
vulneren els drets fonamentals dels seus ciutadans i ciutadanes i, per l’altra,
reben totes les peticions d’ajuda de les famílies empobrides en un context de
plena crisi, quan els recursos són encara més escassos.
Atesa la greu situació i la insuficiència del Reial Decret del Govern aprovat el
15 de novembre ja que exclou milers de famílies que seguiran patint igual que
actualment una situació absolutament dramàtica. Atesa la darrera proposta
anunciada pel Govern de l’Estat de concedir el permís de residència a
persones immigrants que comprin un pis per sobre de 160.000€.
El Ple de l’Ajuntament de Llançà acorda:
-

Reconèixer la tasca realitzada pels Ajuntaments i les plataformes
ciutadanes en la conscienciació social pel fenomen de la crisi hipotecària
i per les accions pal·liatives que han fet i estan fent a dia d’avui.

-

Instar el Govern de l’Estat a reformar en profunditat la Llei Hipotecària
tenint com a principal objectiu que cap família hagi d’abandonar la seva
llar davant la impossibilitat d’afrontar els pagaments de la hipoteca, així
com la dació en pagament com a última solució en el cas de pèrdua de
l’habitatge habitual. I exigir la paralització de tots els desnonaments fins
que entri en vigor el nou marc legal, així com els interessos de demora
del deute.

-

Instar el Govern de l’Estat a dur a terme les reformes legislatives que
impedeixin el sobre endeutament de famílies i persones i que, a la
vegada, els garanteixi el dret constitucional i estatutari d’accés a
l’habitatge.

-

Impulsar les mesures necessàries per tal que el futur banc dolent
(Sareb) destini com a mínim el 50% dels habitatges que adquireixi a
lloguer social, administrat pels ajuntaments.

-

Recolzar les iniciatives parlamentàries que tinguin com a objectiu lluitar
contra els desnonaments, el sobre endeutament i la insolvència familiar
com la ILP per a la regulació de la dació en pagament, la paralització
dels desnonaments i el lloguer social, com la Proposició de Llei
aprovada pel Parlament de Catalunya contra el sobre endeutament de
les famílies i de les persones i per a la protecció de les persones
deutores en el procés d’execució hipotecària de l’habitatge habitual i la
Proposició de llei presentada pel PSOE al Congreso de los Diputados el
passat mes d’octubre.

-

Rebutjar el Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas
urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios aprovat
pel Govern d’Espanya per no ser més que un pedaç que manté el
desequilibri en favor del creditor i pel seu caràcter clarament restrictiu
que generarà amplia frustració a un gran nombre de famílies que
quedaran excloses i que no resol el problema real.

-

Rebutjar de manera contundent la proposta del Govern de l’Estat de
concedir el permís de residència a aquelles persones immigrants que
comprin habitatges a un preu superior als 160.000 euros per
discriminatòria i immoral.

-

Instar el Govern de la Generalitat la posada en marxa, de forma urgent,
d’un Programa d’atenció a les persones desnonades que implementi un
programa de mesures, coordinades amb el món local, de seguiment a
les persones i/o famílies en situació de desnonament, garantint el seu
reallotjament en nous habitatges en règim de lloguer assequible, així
com d’ampliació dels recursos per donar suport i assistència jurídica i
financera a les famílies i/o persones que estan en situació de risc de
perdre el seu habitatge per deute hipotecari, mitjançant el Servei Públic
d’Atenció a les Persones que pateixen aquesta situació ( OFIDEUTE).

-

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 famílies a les nostres ciutats.

-

Donar trasllat d’aquests acords al Consell de Ministres, al Ministeri
d’Economia i al Ministeri de Justícia, així com als grups parlamentaris del
Congrés i Senat, al Presidència del Govern de la Generalitat, Parlament
de Catalunya, a la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, a les entitats
socials locals implicades i a les associacions de veïns de la ciutat.

9.- Precs i preguntes
Registre d’entrada núm.7595
El Sr. Cusí, del grup municipal ULL-AM, formula els següents precs i preguntes:
“Pregunta nº 1
Fent referència a la Moció per a l’actualització i modificació del Reglament
Orgànic Municipal que va ser aprovada en el passat ple de 1 de febrer.
En quin estat es troba la proposta que havia de realitzar el Secretari sobre el
nou ROM?
Pregunta nº 2
Abans de l’estiu varen estar d’acord amb la proposta d’adequar una platja per
animals de companyia, aquesta no ha estat una realitat. Ja han decidit quina
podrà ser aquesta platja? Quan podrà ser adequada?
Pregunta nº 3
Temps enrere vàrem realitzar el prec següent:
Un cop realitzat el trasllat dels Bombers al nou parc, preguem es realitzi estudi
per part dels serveis tècnics de l’ajuntament per tal d’esbrinar la possibilitat del
trasllat de les dependencies de la policia municipal i d’una possible futura
comissaria dels mossos d’esquadra adequant les instal·lacions de forma
correcta.
S’ha realitzat l’estudi?
Pregunta nº 4
Actualment l’estat de les platges torna a ser lamentable degut als efectes de les
condicions meteorològiques que patim juntament amb altres efectes
secundaris. Però els darrers anys les platges de Llançà estan perdent part de la
sorra. Les més afectades son la platja del port de Llançà i la platja de Grifeu,
les quals si no hi trobem solució a curt termini podríem perdre part d’aquestes
en el transcurs de pocs anys, ja que en alguns punts la pèrdua de sorra supera
el mig metre.
Varem demanar que des de l’Ajuntament es realitzes estudi tècnic sobre la
salut de les nostres platges per tal de poder retenir i recuperar la sorra
d’aquestes.
S’ha realitzat aquest estudi? Quines actuacions basades en el resultat de
l’esmentat informe/estudi es podran dur a terme per tal de solucionar aquesta
problemàtica?

Pregunta nº 5
En referència al prec realitzat en que demanàvem l’instal·lació d’hidrants:
El passat dia 09/02/2012 a la plaça de la Torre es va produir un incendi que va
afectar diferents vehicles estacionats, però els bombers en arribar al lloc de
l’incendi no van poder accedir-hi amb els camions ja que els carrers són massa
estrets. Les manegues tampoc arribaven al contenidor que es va incendiar en
primer instant, fet que va produir que gairebé la totalitat de l’incendi s’hagués
d’extingir amb extintors.
Preguem,
Degut a l’antiguitat de determinades zones de Llançà que impossibiliten l’accés
a determinats vehicles d’emergència en tant que aquests carrers no són prou
amples com per a poder-hi excedir, demanem que la regidoria pertinent
demani un estudi de quins són els carrers pels quals no hi podria excedir un
vehicle d’emergències de grans dimensions i s’hi instal·lin hidrants d’incendis
per a poder pal·liar qualsevol emergència amb la màxima eficàcia possible.
S’ha realitzat l’estudi que vostès varen dir que farien fer? En quin procés es
troben les tasques a realitzar que hagi determinat l’estudi?
Prec nº 1
Vàrem reivindicar en anteriors sessions la manca de papereres als carrers de
Llançà.
Preguem novament facin 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.
Prec nº 2
Preguem novament que realitzin el canvi d’hores de celebració de les
comissions informatives i que s’estipulin a la mateixa hora en que se celebren
els plens ordinaris.
Prec nº 3
En anteriors sessions ja s’ha reclamat actuació sobre el parc infantil situat al
carrer Salmerón, també sobre els contenidors d’escombraries soterrats que hi
ha instal·lats en el mateix parc. Sembla ser que a data d’avui encara no s’ha fet
cap actuació al respecte i que la situació a més s’ha agreujat.
Preguem novament,
Que els jocs infantils és resituïn a l’altre banda de la plaça per tal d’estar més
allunyats de focus d’infeccions, també per a que els infants estiguin
suficientment apartats de la perillositat del trànsit de vehicles, es col·loqui una
tanca el recinte del parc infantil per tal d’evitar l’entrada d’animals i que
qualsevol infant pugui creuar de manera inesperada el carrer.
Per altre banda, demanem que quan s’efectuï la pròxima recollida
d’escombraries es girin les boques d’entrada dels contenidors per tal que
aquestes no estiguin enfocades al parc infantil.
Prec nº 4

El diputat d’Esquerra Republicana de Catalunya Pere Bosch va reclamar que el
govern instaurés una comissaria dels Mossos d’Esquadra conjunta als
municipis de Portbou i Llançà. Sembla ser que el departament de governació te
intenció d’instal·lar aquesta infraestructura tant necessària per a la nostra
demarcació, a la població de Portbou.
Preguem,
Si la informació sorgida recentment als mitjans de comunicació és verídica i
realment es durar a terme, agraírem que la presidència d’aquest ajuntament
fes les gestions necessàries per aconseguir que aquestes dependències
s’instal·lin a Llançà.
Prec nº 5
El passat Ple d’agost de 2012, varem tornar a demanar que a partir de l’11 de
setembre de 2012 Diada Nacional de Catalunya, aquest consistori pengés la
Senyera Estelada a la façana de l’Ajuntament.
Davant la negació reiterada de no voler penjar l’estelada en cap dependència
municipal, preguem corregeixin la seva actitud amb aquest assumpte i instal·lin
de manera indefinida fins a l’assoliment de la independència de Catalunya, una
o vàries banderes estelades en el lloc o llocs on determinin com a més
oportuns. “
El Sr. Mora respon, a la primera pregunta que el Secretari l’ha redactat i l’equip
de govern l’està estudiant. A la segona, el tema dels animals a les platges no
es troba la ubicació idònia, si el grup d’ULL- AM presenta una proposta, l’equip
de govern l’estudiarà. Quant al parc de bombers, primer s’hauria de revertir l’ús
a la corporació perquè aquesta els va cedir a Bombers, estan esperant un
document que ja s’ha demanat i la segona part, el tema de l’informe sobre
l’edificació, volen saber com està l’estructura i que no presenti problemes i
l’adequació per a la Policia estan realitzant un estudi i les despeses que
comportaria; entretant l’equip de govern ha decidit que l’edifici farà un servei a
entitats municipals que ho han demanat per a moments puntuals com Festa
Major o Carnestoltes, es farà una neteja i pintar-lo per adecentar-lo
mínimament com a magatzem i ús puntual per a entitats locals. Sobre les
platges, en un any de termini es redactarà l’informe per comprovar les
variacions que presenten, estiu i hivern, la problemàtica major es presenta al
Port, el que és cert que anualment s’ha de dragar per problemes de fondeig i la
capa de sobre a la platja del Port, s’observarà l’evolució i quina solució pot
adoptar-se, especialment al Port. Pel que fa als hidrants ,es va fer la consulta
amb els Bombers, i hi ha el tema de la boca actual de la canonada com que és
petita no ho permet, no obstant això, quan s’urbanitzen nous carrers, s’amplia
la canonada i permet posar hidrants i a la part alta s’ha fet un plantejament amb
el Regidor de la Brigada d’obres i serveis, que si s’urbanitzen o s’hi fan treballs,
que s’hi posi una canonada més ampla. Amb els Bombers es varen determinar
vies més ràpides d’accés per poder intervenir, a la zona més conflictiva en
aquest sentit, i traslladar-ho a tot el cos, especialment per al personal que no
coneix Llançà i porten el GPS en els camions.

En l’apartat de precs, el Sr. Mora, quant a papereres, l’equip de govern creu
que hi ha suficients però en el nou contracte amb FCC se’ls demanarà que en
posin més i quan arribin es col.locaran. Sobre les comissions, s’espera
l’evolució perquè l’Alcalde podria ser Diputat amb el resultat de les eleccions i
s’ha d’esperar a veure com queda la seva disponibilitat i si escau, es convocarà
els Regidors i Regidores per mirar d’adequar-ho tot. Al tercer prec, sobre
contenidors soterrats al c/ Salmerón, desplaçar-los és molt car i complicat, es
farà una tanca de separació de 80 cm, tipus fusta com els que hi ha en zones
infantils, i sembla que és relativament fàcil girar les boques dels contenidors, i
quan s’executi es procurarà retirar l’aigua estancada a dins. Al quart prec,
sobre els Mossos d’Esquadra, oficialment no se sap res que hi hagi una
Comissaria fixa a Portbou però si es confirma, pot tenir un sentit pel tema de la
frontera però per Llançà també es poden controlar les carreteres d’accés cap a
França, com fa la Guàrdia Civil, i entén que per la població de Llançà els seria
més fàcil que restin aquí. Finalment, sobre la senyera estelada, estudiaran la
ubicació dins dels municipi.
El Sr. Cusí, del grup municipal ULL-AM, insisteix en el tema del ROM agraeix la
proposta del Secretari i demana celeritat del que es va acordar en Ple
municipal, que parlava del “decurs de l’any 2012”; sobre la platja per a animals,
presentarà la proposta; quant al parc de Bombers està d’acord, el tema de
platges igualment, el tema dels hidrants indica el seu acord i manifesta que li
sobta que els bombers es basin en GPS per a les intervencions; d’acord amb
l’assumpte papereres però amb el canvi d’horaris demana que no es basin
només en la feina de l’Alcalde, a qui felicita públicament en acta, que la resta
també treballen. Finalment demana que es faci el possible per accelerar el
tema de l’estelada.
Registre d’entrada núm. 7548
La Sra. Barris, del grup municipal PSC-PM, presenta el següent PREC per a que
sigui contestat de manera suficient i raonada en el debat del Ple.
“MOTIVACIÓ:
Que desprès de comprovar dia darrera dia l’estat de brutícia en que es troben els
carrers, voreres, parcs infantils i fins i tot les platges de Llançà degut als
excrements de gossos i demès comportaments incívics de les persones que llancen
deixalles a qualsevol lloc.
Que el comportament d’aquestes persones i animals afecten sobretot als infants
que juguen en aquests espais, amb la conseqüència de possibles contagis
DEMANEM que l’Ajuntament en Ple aprovi els punts del PREC
1.
Que des de l’Ajuntament s’informi als llançanencs que a partir d’ara es faran
respectar els principis generals de convivència ciutadana i civisme, difonent
informació que hi haurà un control i vigilància sota sanció administrativa de,
a)
a les persones que deixin defecar el seu animal a llocs públics i/o sense
recollir els excrements

b)
a les persones que embrutin i llencin deixalles, escombraries, residus...en
llocs no habilitats.
2.
Que la policia local sigui inflexible i apliqui les corresponents sancions.
Que es faci complir el contracte a l’empresa que tenim contractada de neteja viària
per tal de mantenir el nostre poble net.
3.
Que es demani la col·laboració ciutadana per denunciar aquests fets. “
El Mora manifesta que el seu grup està d’acord, que hi ha una Ordenança municipal
i es farà divulgació en el web i si cal posant cartells en les cartelleres municipals, ell
considera que l’apartat a) hi ha mota gent conscient que porta la bosseta i no voldria
que els que compleixen, resultin multats.
La Sra. Barris diu que a vegades estan en zones de gronxadors, que quedi clar
que cal recollir-les, com les platges no es recullen, el poble està brut.
El Sr. Mora manifesta que es traslladarà a la Policia i ell ha tingut una
experiència negativa que el varen increpar, caldrà intentar ser més conscients i
com a Ajuntament es farà
La Sra. Pujol demana que es facin campanyes escola- Institut-Casal, una mena
de convivència en l’espai públic, com per exemple la Campanya d’educació
viària, en les diferents associacions, és un problema que sembla créixer com la
tinença d’animals de companyia.
I sense cap més assumpte a tractar, el President desitja a tothom bones festes
i bon any nou, i aixeca la sessió a les vint-i-una hores, de la qual s’estén la
present acta que, després de llegida i trobada conforme, signen els Regidors i
Regidores assistents amb mi, el Secretari, que certifico.

