NÚMERO

02

ABRIL 2013

EL PAPEROT
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Editorial

Liquidació de l’exercici
2012
El govern municipal de Llançà
va donar compte de la liquidació del pressupost de l’exercici
2012, que es tanca amb un romanent positiu d’1,4 milions. El
que ha obviat l’equip de govern
és la deducció d’1 milió d’euros
del préstec que va contractar
per al pagament als proveïdors.
D’altra banda, tampoc s’ha
tingut en compte que aquest
romanent ha estat fruit de la pujada desmesurada dels impostos i la manca d’inversió en els
últims anys.

Precs, preguntes i
respostes...
G.C. Hi ha factures pendents de
pagament enguany?
P.V. Estem al dia pel que fa a pagaments.
G.C. Agrairíem tenir les platges
amb condicions i amb tots els
serveis a partir de l’1 de juny!
P.V. La intenció és que així sigui,
tot dependrà de les condicions
meteorològiques i les empreses
que gestionen els serveis.
G.C. Per a quan el carrer o plaça
al President Companys tal com
havíem acordat?
P.V. Hi estem treballant!
G.C. Penjaran l’estelada?
P.V. Rotundament, NO!
G.C. Hi ha molts carrers en mal
estat!
P.V. Actuarem per ordre
d’urgència.
G.C. Proposem una enquesta
virtual per escollir la platja per a
gossos.
P.V. Bona idea! Ho durem a terme.

Benvolguts/des lectors/es, amics/gues, simpatitzants...
El llançament d’un butlletí sempre és un repte, però també
és una aventura intel·lectual, política, d’entreteniment, etc.
Un repte que ha de tenir cabuda dins la societat llançanenca.
La nostra voluntat és la de traslladar a la gent del poble
l’activitat i la feina política del nostre grup així com fomentar
el debat sobre Llançà, perquè sens dubte el progrés del
nostre poble ens afecta a tots i totes.

Crònica del darrer Ple Municipal - 8 d’abril de 2013
· Unió Llançanenca-AM recrimina a CiU
el canvi d’hora de Plens i Comissions
Informatives per l’excés de càrrecs
de l’alcalde Vila. Fins a data d’avui
sempre havíem topat amb la negativa
de l’alcalde, que al·legava que fora de
l’horari de l’ajuntament no podien fer ús
dels serveis tècnics. En el Ple d’abril i per
Decret d’Alcaldia s’ha dictaminat el canvi
d’horaris degut a la no conciliació de
l’agenda del Sr. Vila en les seves funcions
com a Alcalde i Diputat al Parlament
(també com a president de la federació
de Girona de CDC i director de l’escola
d’hostaleria).
· Després del contenciós administratiu
interposat per la delegada del govern
Maria de los Llanos de Luna en contra de
l’acord de ple en què es declarava Llançà
territori lliure i sobirà, Unió Llançanenca
ha presentat moció per declarar la Sra.
Llanos de Luna persona “non grata”.
Alhora també s’ha presentat moció per
declarar Juan Carlos de Borbón i tota
la casa reial p rsones “non grates”, com
també revocar qualsevol acord de ple
que doni algun tipus de reconeixement o
honors a la casa reial i a Francisco Franco.

Les dues mocions no han prosperat pel
vot contrari del grup de CiU.
· El portaveu Cusí també ha presentat
diferents mocions les quals s’han aprovat
per unanimitat de tots els grups. Aquestes
n’han estat algunes:
- Moció contra la corrupció: per
reivindicar l’honestedat dels càrrecs
electes, rebutjar les males praxis i
proposar nous mecanismes per evitar la
corrupció.
- Moció en defensa de l’autonomia
local: instar la generalitat a defensar
les competències locals i presentar una
proposta de llei de Governs locals.
- Moció per a les bones pràctiques:
complir el decàleg de bones pràctiques
de la comunicació pública elaborat per la
UAB, ja que el consistori llançanenc només
el compleix en un 24%. A través de www.
infoparticipa.cat es pot accedir als arxius
que inclouen un seguit de propostes
per tal de facilitar més informació sobre
l’Ajuntament al ciutadà.

L’AMI ha presentat al govern l’estratègia col·lectiva de
sobirania fiscal des dels ajuntaments
El Conseller de Presidència, Francesc Homs, considera la iniciativa de l’AMI un exemple
de la vitalitat del procés de transició nacional, que té com a motor “no pas el govern
sol, sinó tota una societat que hi empeny”.
En aquest sentit, Unió Llançanenca també va presentar la moció per a l’exercici de
la sobirania fiscal per la qual s’ha acordat, conjuntament amb CiU i Bloc, posposar-la
i aprovar-la en el següent ple, un cop tinguem l’informe de l’interventor per tal de
poder ingressar correctament els tributs a l’Agència Tributaria Catalana.
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Cal una nova revisió
cadastral?
S’ha de treballar per aconseguir
una disminució del valor
cadastral, amb l’objectiu de
reduir la tributació que els
veïns de Llançà han d’afrontar
en concepte d’Impost de Béns
Immobles (IBI). Amb aquesta
intenció volem portar al ple
de l’Ajuntament la proposta
per a sol·licitar a la Direcció
General del Cadastre l’inici del
procediment de revisió.
L’any 2005, la revisió sol·licitada
per l’Ajuntament atorgava els
nous valors. Però el govern local
no és conscient dels canvis viscuts
en el mercat immobiliari ni
tampoc de la conjuntura de crisi
econòmica, per això cal prendre
mesures que responguin a les
circumstàncies del mercat, que
són substancialment diferents
dels criteris utilitzats de base per
a la revisió del 2006.
Per això considerem, doncs, que
la davallada del preu del mercat
requereix una revisió, però també
per alleugerir el contribuent. No
obstant això, no podem ignorar
que, amb caràcter general, el
valor cadastral dels immobles no
podrà superar el valor de mercat
(RD 1020/1993).
Cal també eradicar la política
que ha exercit CiU amb les puges
desmesurades del 10% anual en
el rebut de l’IBI.

uniollancanenca@gmail.com
http://uniollancanenca.blogspot.com
C/Gardissó, 17
17490 Llançà

Resposta oberta a l’excel·lentíssim Alcalde de Llançà
En la darrera edició del Butlletí Municipal vàrem rebre amb perplexitat la
reivindicació que el Sr. Alcalde reflectia en el seu article. En línies generals, el Sr. Vila admet
una certa decepció cap als grups municipals que, situats a l’oposició, exerceixen el seu
càrrec amb distracció pel que fa a la realitat del poble i allunyant-se de la defensa dels
interessos dels llançanencs i les llançanenques.
Certament, a falta d’al·lusions directes cap a Unió Llançanenca-ERC, no podem ni
volem denunciar un retret explícit, tot i que -una vegada més- ens hem de sentir ofesos
per les ambigüitats i l’apatia implícita habituals que es reflecteixen en el text esmentat.
En aquest sentit, com a membres de l’oposició entenem una referència indirecta i no
voldríem desaprofitar una oportunitat per respondre amb la nostra veritat, ja que cadascú
té la seva.
Hauria estat convenient que el Sr. Alcalde realitzés un exercici memorístic abans
de decidir-se a generalitzar. En aquest supòsit, potser recordaria les mocions i els precs en
què, al llarg d’aquests gairebé dos anys de legislatura, hem treballat per reflectir les nostres
propostes de millora estructural i social per Llançà a través del nostre regidor, Guillem
Cusí. Hem insistit en aspectes de diversa temàtica i gravetat. Per posar alguns exemples,
en matèria fiscal portem temps denunciant l’abús absolutament desproporcionat que
l’Ajuntament practica sobre els i les contribuents a l’hora de recaptar taxes impositives com
l’Impost sobre Béns Immobles, amb l’última finalitat d’enllestir un enorme deute provocat
per les irresponsabilitats practicades anys enrere. El pitjor de tot plegat queda reflectit en
uns pressupostos inversemblants que denoten una filosofia passiva i desidiosa. També ho
hem denunciat en Ple. En matèria d’infraestructures i urbanisme, seguim sense conèixer
l’avenir de la Residència de Temps Lliure de Llançà, per no parlar del desemparament
que han patit els/les treballadors/es d’ençà l’anunci del seu tancament. L’Ajuntament ha
gestionat aquest assumpte amb massa opacitat. Les platges de Llançà requereixen una
atenció i un manteniment especials per la nostra disposició geogràfica i per la singularitat
del nostre turisme. Veure-les tant avui dia com en temporada alta no recorda precisament
la sensibilitat. Així com l’estat de diversos carrers tant del Port com de la Vila, on la millora
de l’asfalt i la seva distribució és lenta i arbitrària. El foment de la participació ciutadana
també ens amoïna, per això ho hem traslladat a l’Ajuntament i hem aconseguit una reforma
del Reglament Orgànic Municipal amb, entre altres coses, la finalitat d’obrir els plens a les
intervencions ciutadanes. Encara no en sabem res, però en aquest sentit hi ha un eslògan
força suggerent que hem entès més d’una vegada: tenim majoria i fem el que volem.
Hem tractat aquests i molts altres assumptes que òbviament no podem comprimir
en aquest espai, però que estan a disposició de tots els llançanencs i llançanenques a
través del nostre blog i dels nostres membres. També hem presentat mocions amb fortes
connotacions simbòliques tant en el sentit nacional com socioeconòmic, amb la finalitat
de sensibilitzar les sessions plenàries amb valors i idees de rabiosa actualitat, ineludibles i
desitjables, si més no per a nosaltres.
A l’Ajuntament de Llançà hi ha espai per a tot i per a tothom. Nosaltres en som el
millor exemple si tenim en compte el discurs serè i desacomplexat que hem mantingut fins
ara. Treballant en la institució de Govern Local, on el tracte amb la ciutadania és el més pròxim
i directe, hem de ser exemplars i això passa per no defugir els compromisos materials, però
tampoc els formals. Si el partit que governa al Consistori és independentista, ho ha de dir
amb valentia. Si la sensibilitat política de la gent de Llançà és de majoria independentista,
l’Ajuntament ho ha de respectar i ser-hi conseqüent. Finalment, si el nostre excel·lentíssim
Alcalde considera com una duplicitat tractar a debat la política general catalana dins el
Ple Municipal, serà per la seva experiència en la seva dilatada i prometedora trajectòria
política, però no ha d’oblidar que tots els fòrums mereixen el mateix respecte, encara que
comporti sortir una mica més tard de l’Ajuntament, un cop cada dos mesos. Podem, doncs,
acabar citant el mateix Alcalde i animant-lo a interioritzar la frase amb la qual ell mateix
conclou, Visca la Democràcia!

