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Ple organització ajuntament
CF/jr

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
LLANÇÀ DE DATA 1-07-2015
A la Casa Consistorial de Llançà, essent les vuit del vespre del dia u de juliol de dos
mil quinze, es reuneix l’Ajuntament Ple, en primera convocatòria, a l´objecte de
celebrar sessió pública extraordinària.
Sota la presidència de l’Alcalde, Sr. Guillem Cusí i Batlle, assisteixen els regidors i les
regidores que a continuació s´indiquen:
Sr. Simon Calsina i Comorera, Sra. Anna Giralt i García, Sr. Francesc Guisset i
Lagresa, Sra. Sílvia Barris i Roca, Sr. Claudio Grande i Hernández, Sr. Pere Vila i
Fulcarà, Joan C. Mora i Torrent, , Sr. Juan José Serrán i Báez i Sra. Sònia Sarola i
Vila.
Excusa la seva absència la Sra. Núria Escarpanter i Olivet.
Assisteix com a Secretari, el Sr. Carles Fita i Alegre, titular de la Corporació.
L’Alcalde pren la paraula per traslladar la seva felicitació i de l’equip de govern al Sr.
Pere Vila per la seva elecció com a President de la Diputació de Girona. Seguidament
declara obert l’acte i tot seguit s’entra a conèixer els assumptes inclosos en l’ordre del
dia:
1.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior.
L’Alcalde demana si cal llegir l’acta de la sessió anterior, de data 13 de juny de 2015,
que ha estat repartida amb anterioritat junt amb la convocatòria.
Per unanimitat s’aprova l’acta del Ple extraordinari de data 13 de juny de 2015, sense
esmenes.
2.- Donar compte de la renúncia del càrrec de Regidora presentat per la Sra.
Núria Escarpanter OIivet
L’Alcalde manifesta que es tracta de donar compte però voldria cedir la paraula al Sr.
Pere Vila.
El Sr. Pere Vila manifesta que com a grup agraeix la feina de la Sra Núria.
Escarpanter a l’Ajuntament durant dotze anys amb dedicació absoluta i abnegada, i
amb una gran responsabilitat, amb progressió, assumint àrees de complexitat

absoluta i com a grup enyoraran la seva absència. Respecten i entenen la seva
decisió i en poques setmanes s’incorporarà la Regidora Sra. Sònia López i agraeix la
feina feta i es continuarà treballant tots plegats. Gràcies.
Seguidament l’Alcalde llegeix el següent dictamen:
En data 15 de juny de 2015, la Sra. NÚRIA ESCARPANTER OLIVET va presentar
escrit de renúncia al càrrec de Regidora de l’Ajuntament de Llançà, per la coalició
política CONVERGÈNCIA I UNIÓ, condició adquirida en virtut de la proclamació
efectuada a la vista de l’escrutini de les eleccions locals del dia 24 de maig de 2015, i
l’acta de pressa de possessió del dia 13 de juny de 2015.
De conformitat amb l’article 182 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim
Electoral General, i l’article 9.4 del Reial Decret 2568/1986, de 26 de novembre, pel
qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, i vist l’Informe del Secretari de la Corporació,
El Ple de l’Ajuntament acorda:
Primer.- QUEDAR ASSABENTAT de la renúncia presentada per la Sra. NÚRIA
ESCARPANTER OLIVET al càrrec de Regidora de l’Ajuntament de Llançà, per la
coalició política CONVERGÈNCIA I UNIÓ.
Segon.- TRAMETRE certificació del present acord a la Junta Electoral de Zona de
Figueres, per a que expedeixi la credencial acreditativa de la Sra. SÒNIA LÓPEZ
MALLOL, candidata següent en la llista de CONVERGÈNCIA I UNIÓ en la que va
concórrer en les darreres eleccions locals, als efectes que pugui prendre possessió
del seu càrrec.
3.- Organització i funcionament de la Corporació municipal.
L’Alcalde llegeix el text del dictamen que segueix.
3.1.- Composició dels Grups Municipals i els seus portaveus
Es dóna compte dels escrits presentats pels diferents partits polítics, de conformitat
amb l’article 24 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, en
virtut dels quals es constituiran en grups polítics municipals, mitjançant escrit adreçat
al President i subscrit per tots els seus integrants, que es presentarà en la Secretaria
General de la Corporació dins dels cinc dies hàbils següents a la constitució de la
Corporació. En el mateix escrit de constitució es farà constar la designació de
portaveu del grup, i també podran designar-se suplents.
En conseqüència, queden constituïts els següents Grups Polítics Municipals:
- Grup Municipal Convergència i Unió
- Grup Municipal ERC - AM

-

Grup Municipal PSC - CP
Grup Municipal APL

Així mateix es dóna compte de la designació dels següents portaveus:
- Portaveu de CiU: Sr. Joan Carles Mora i Torrent
- Portaveu del PSC-CP: Sr. Francesc Guisset i Lagresa
- Portaveu de ERC-AM: Sra. Anna Giralt i García
- Portaveu de APL: Sr. Claudio Grande i Hernández
La Corporació queda assabentada.
3.2.- Periodicitat de les sessions plenàries
Atesa la necessitat de fixar els dies i hores en què hauran de celebrar-se les sessions
de l’Ajuntament Ple i vist el que disposa l’article 98 del 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.
El Ple de l’Ajuntament, per unamitat, acorda:
Primer: ESTABLIR que el Ple de la Corporació Municipal es reuneixi en sessió
ordinària cada dos mesos, els primers dilluns de febrer, abril, juny, agost, octubre i
desembre, a les 20:00 hores, en la Sala de Sessions de l’Ajuntament.
Segon: DETERMINAR que si el dia en què correspongui la celebració d’un Ple
Ordinari és festiu o vigília de festa, el Ple es podrà avançar o endarrerir, sense que
excedeixi de set dies.
Tercer.- Les sessions plenàries es convocaran, com a mínim, amb dos dies hàbils
d’antelació, a excepció de les extraordinàries que ho hagin estat amb caràcter urgent,
la convocatòria de les quals amb aquest caràcter haurà de ser ratificada pel Ple
d’aquest Ajuntament. La documentació íntegra dels afers inclosos en l’ordre del dia,
que ha de servir com a base del debat i, si s’escau, votació, ha de constar a disposició
dels Regidors, des del mateix dia de la convocatòria, en la Secretaria General de la
Corporació.
3.3.- Composició i funcionament de la Junta de Govern Municipal.
Es dóna compte de la Resolució d’Alcaldia de data 26 de juny de 2015, relatiu al
nomenament dels membres de la Junta de Govern Local, amb el contingut següent:
“El passat dia 24 de maig de 2015 es varen celebrar les eleccions municipals, i el dia
13 de juny es va procedir a la constitució de la nova Corporació Local.
En virtut d’allò que disposen els articles 20.1.b) i 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, els articles 35.2 i 52 del Reglament

d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, i l’article 99 del 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.
HE RESOLT
Primer.- Nomenar membres de la Junta de Govern Local els Regidors següents
— Sr. Francesc Guisset i Lagresa
— Sr. Claudio Grande i Hernández
— Sr. Simon Calsina i Comorera
Segon.- ESTABLIR que la Junta de Govern Municipal d’aquesta Corporació, es
reunirà amb caràcter ordinari, el segon i quart dijous de cada mes. Amb caràcter
extraordinari es podrà reunir sempre que es consideri necessari, prèvia convocatòria
del seu President.
Si el dia que correspon la celebració d’una sessió ordinària és festiu o vigília de festiu,
la sessió ordinària es podrà avançar o endarrerir, sense que excedeixi de set dies.
L’horari de les sessions serà el que determini la pròpia Junta de Govern.
Tercer.- Correspon a la Junta de Govern Local, a més de l’assistència permanent a
l’Alcalde en l’exercici de les seves atribucions, les següents competències que es
deleguen, de conformitat amb el que disposa el Reglament Orgànic Municipal:
1ª.- L’atorgament de llicències urbanístiques i llicències d’activitats, i les llicències i
autoritzacions per ocupacions de via pública i aprofitament de béns de domini públic
que impliquin un ús comú especial, llevat que es tracti d’obres menors o d’usos
d’escassa entitat per la seva intensitat o durada.
2ª.- La facultat de resoldre aquells assumptes que siguin sotmesos a la seva decisió
per part de l’Alcalde o del Ple, o un altre òrgan municipal.
Quart.- Els acords adoptats per la Junta de Govern Local en relació amb les matèries
delegades, o sotmeses a la seva decisió, tindran el mateix valor que les resolucions
que dicti l’Alcalde en l’exercici de les atribucions que no hagi delegat, sense perjudici
de la seva adopció d’acord amb les regles de funcionament.
Cinquè.- En funció de la matèria, li correspondrà de forma expressa a la Junta de
Govern Local, el coneixement i decisió dels següents assumptes:
1. En matèria de personal: aprovació del quadre general de vacances, la
concessió d’ajuts econòmics, concessió d’honors i distincions, i
autoritzacions de jubilacions anticipades.
2. En matèria de contractació: aprovació dels projectes d’obres municipals,
llevat dels projectes d’urbanització derivats de planejament urbanístic;
aprovació dels expedients de contractes d’arrendament, de contractes

d’obra pública, de gestió de serveis públics, i de serveis i subministraments,
aquests per import superior a 18.000 euros.
3. En matèria de Gestió Econòmica: aprovació dels padrons fiscals i tributaris.
4. En matèria de Gestió del patrimoni: aprovació dels expedients d’adquisició
de béns immobles, i mobles per import superior a 18.000 euros, alienació de
béns, concessió per a la utilització del domini públic i cessió d’ús, quan la
competència sigui de l’alcalde.
5. En matèria de seguretat ciutadana: aprovació dels plans de protecció civil i
seguretat ciutadana.
6. Aprovació de convenis de col·laboració amb entitats públiques o privades
per a la prestació de serveis; aprovació d’estatuts i protocols d’adhesió a
entitats públiques i consorcis.
7. Concessió d’ajuts assistencials i benèfics.
8. Aprovació del Pla de Joventut, Pla de turisme i Pla de Cultura. Així com,
qualsevol altre Pla que el govern cregui oportú.
9. Aprovacions de plans locals de sostenibilitat.
10. Concessió de llicències d’obres majors, llicències d’ocupació de via pública i
aprofitament de béns de domini públic que impliquin un ús comú especial,
llevat que es tracti d’usos d’escassa entitat per la seva intensitat o durada.
11. Resoldre aquells assumptes que siguin sotmesos a la seva decisió per part
de l’Alcalde o del Ple, o un altre òrgan municipal.
Sisè.- Les atribucions delegades poden ser avocades per l’Alcaldia quan, per raons
d’urgència, oportunitat, o supòsit especial, s’estimi necessari.
Setè.- Els acords adoptats per la Junta de Govern Local en relació amb les matèries
delegades, o sotmeses a la seva decisió, tindran el mateix valor que les resolucions
que dicti l’Alcalde en l’exercici de les atribucions que no hagi delegat, sense perjudici
de la seva adopció d’acord amb les regles de funcionament.
Vuitè.- Notificar personalment la present resolució als designats, que es considerarà
acceptada tàcitament, llevat manifestació expressa; i publicar-la en el Butlletí Oficial
de la Província de Girona, en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el web municipal,
sense perjudici de la seva efectivitat des del dia següent de la signatura de la
Resolució per l’Alcalde.
Novè.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament d’aquesta resolució en la primera sessió
que celebri.”
La Corporació queda assabentada.
3.4. Nomenament de Tinents d’Alcalde
Es dóna compte del Decret d’Alcaldia de data 26 de juny de 2015, relatiu al
nomenament de Tinents d’Alcalde, amb el contingut següent:

“El passat dia 13 de juny es va procedir a la constitució de la nova Corporació Local.
L’article 20 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local,
determina que els Tinents d’Alcalde han d’existir en tots els Ajuntaments.
Correspon a l’Alcalde nomenar entre els membres de la Junta de Govern, els Tinents
d’Alcalde.
En virtut de les atribucions que em confereixen els articles 21.2 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i 46.1 del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals,
HE RESOLT
Primer.- Designar com a Tinents d’Alcalde de l’Ajuntament de Llançà els Regidors
següents:
— Sr. Francesc Guisset i Lagresa, 1r Tinent d’alcalde
— Sr. Claudio Grande i Hernández, 2n Tinent d’alcalde
— Sr. Simon Calsina i Comorera, 3r Tinent d’alcalde
Als Tinents d’Alcalde nomenats, amb acceptació prèvia del càrrec, els correspon,
substituir l’Alcalde en la totalitat de les seves funcions i per l’ordre del seu
nomenament, en els casos d’absència, malaltia o impediment que l’impossibiliti per a
l’exercici de les seves atribucions.
Segon.- Notificar personalment la present resolució als designats, que es considerarà
acceptada tàcitament, llevat manifestació expressa; i publicar-la en el Butlletí Oficial
de la Província de Girona, en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el web municipal,
sense perjudici de la seva efectivitat des del dia següent de la signatura de la
Resolució per l’Alcalde.
Tercer. Donar compte al Ple de l’Ajuntament d’aquesta resolució en la primera sessió
que celebri.”
La Corporació queda assabentada.
3.5.- Aprovació d’assignacions als membres de la Corporació
L’Alcalde manifesta que la proposta s’ha esmenat i llegeix el nou text del dictamen.
Fa ús de la paraula el Sr. Pere Vila, manifestant que la intervenció política la faran en
l’apartat de les dedicacions, i suposa que ja s’ho esperava l’equip de govern;
l’augment de les assignacions als membres de la corporació ha estat considerable. El
seu vot serà en contra i el posicionament polític el faran al donar compte de com
quedaran les assignacions de l’equip de govern en el proper punt. Insisteix que aquest
punt té uns preus fora de mercat i per la qual cosa el seu vot serà negatiu en la
totalitat.

L’Alcalde vol matisar les paraules del Sr. Vila, indicant que està en desacord amb el
que ha dit, ja que fins ara no es cobrava per assistència efectiva, es cobrava per
mensualitat fixa el que no era del tot regular i el que han fet és un càlcul estimatori del
que havien cobrat els Regidors en anteriors legislatures i aplicant aquestes quanties,
el que es cobrarà ara serà el que es cobrava fins ara; pel que fa a les Juntes de
Govern s’han augmentat 50 € aproximadament en funció del que es cobrava l’anterior
legislatura; assistència a JGL s’ha augmentat però cap membre del govern la
cobrarà, i d’altra banda assistir a Plens i a Comissions s’augmenta perquè s’ha fet el
càlcul oportú i estimat en funció del que es cobrava fins ara, perquè els Regidors a
l’oposició poguessin cobrar més o menys el que es cobrava en lesgislatures anteriors.
Amb sis vots a favor, dels grups municipals ERC-AM, PSC-CP i APL; i cinc vots en
contra del grup municipal de CiU, s’aprova:
L’Ajuntament Ple, en sessió del dia 7 de setembre de 1987, va aprovar l’actual
sistema de retribucions als membres de la Corporació, que s’ha anat actualitzant en
funció de la situació econòmica general.
Les retribucions es distribueixen en base als següents conceptes: representació de
l’Alcaldia, indemnitzacions per responsabilitat de govern, assistències a plens,
assistències a Juntes de Govern i assistències a Comissions Informatives. Així
mateix, es va establir una consignació pressupostària en concepte d’aportacions a
grup polítics municipals.
Fetes les deliberacions oportunes, el Ple de l’Ajuntament acorda:
Primer.- FIXAR els imports per assistència efectiva dels regidors a les sessions del
Ple, de la Junta de Govern i de les Comissions Informatives, següents:
- Assistència efectiva a Ple: 400,00 €
- Assistència efectiva a Junta de Govern, Tinents d’Alcalde: 600,00 €
- Assistència efectiva a Junta de Govern, altres Regidors: 250;00 €
- Assistència efectiva a Comissions Informatives: 250,00 €
Segon.- FIXAR en concepte d’assignació a Grups Polítics Municipals, els següents
els imports :
-

Quantia fixa per Grup Municipal: 50 €/mes
En funció del número de regidors de cada grup, a partir d’un Regidor: 50 €,
per regidor i mes.

Tercer.- FIXAR les indemnitzacions per dietes o despeses de desplaçaments que
figuren en les bases del pressupost per a l’any actual, i les que s’aprovin anualment,
de conformitat amb la legislació vigent.
3.6.- Formació d’Àrees i Delegació especial de competències de l’Alcaldia

Es dóna compte del Decret d’Alcaldia de data 26 de juny de 2015, relatiu a la
Delegació de competències pròpies de l’Alcaldia, en favor d’alguns Regidors, amb el
contingut següent:
“El passat dia 24 de maig de 2015 es varen celebrar les eleccions municipals, i el dia
13 de juny es va procedir a la constitució de la nova Corporació Local.
En virtut d’allò que disposen els articles 21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, i de conformitat amb els articles 43, 44, 45
i 51 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
HE RESOLT
Primer.- ESTABLIR les següents ÀREES MUNICIPALS a través de les quals
s’estructurarà l’activitat municipal:
REGIDOR/A

ÀREA LEGISLATURA 2015-19

Sr. Guillem Cusí i Batlle

Alcaldia, Govern Local
Turisme,
Comerç
i
econòmica

Sr. Simon Calsina i Comorera

Obres i activitats
Serveis i Infraestructures

Sra. Anna Giralt i García

Joventut, Medi Ambient, Voluntariat i
Publicacions

Sr. Francesc Guisset i Lagresa

Hisenda i Urbanisme

Sra. Sílvia Barris i Roca

Atenció al ciutadà, Benestar Social i
familia i Dona

Sr. Claudio Grande i Hernández

Esports, Ensenyament, Cultura i Noves
tecnologies

i

Interior,
Promoció

Segon.- ADSCRIURE a cadascuna de les àrees municipals els serveis que
s’indiquen, que seran dirigits internament i coordinats pel Regidor que s’esmenta amb
les facultats delegades corresponents.
Totes aquelles competències i facultats, no esmentades especialment en el present
Decret de delegació de competències, referides a serveis no detallats, o no delegades
en favor de la Junta de Govern Local, s’entendran que són competència de l’Alcaldia.

En concret i de forma expressa, és competència de l’Alcaldia la direcció i gestió dels
següents serveis:
Àrea d’Alcaldia, Govern Local i Interior, Turisme, Comerç i Promoció econòmica
Serveis d’Alcaldia:
 Direcció del govern i l’administració municipal.
 Presidència i convocatòria dels òrgans col·legiats de la Corporació.
 Direcció superior i comandament de tot el personal, i facultat
disciplinària.
 Representació de l’Ajuntament, i defensa jurídica, que inclou la facultat
d’exercitar accions judicials i administratives i la defensa de la
Corporació.
 Relacions amb organismes públics i Institucions, i relacions
protocolàries.
 Contractacions de subministraments i aprovació de factures, per import
inferior a 18.000 euros.
 Gestió econòmica i tresoreria, llevat de les competències delegades a la
Junta de Govern Local.
 Concertació d’operacions de crèdit, que siguin de la seva competència.
 Direcció del servei de Patrimoni municipal i Inventari de Béns.
 Adopció de mesures urgents.
Serveis de Govern Local:
 Coordinació dels diferents edificis administratius municipals.
 Coordinació i direcció de l’activitat administrativa municipal.
 Control del funcionament i conservació dels edificis i les instal·lacions
administratives.
 Coordinació de la nomenclatura dels carrers.
 Gestió de l’ús del patrimoni municipal.
 Direcció de l’Arxiu Municipal.
 Gestió dels censos de població, padrons, estadístiques i processos
electorals.
 Coordinació dels procediments selectius i de formació del personal o
empleat municipal.
 Direcció del personal administratiu, i per defecte de la resta de personal
o empleat municipal.
 Direcció del servei de Padró Municipal, Estadística, Censos i Processos
Electorals.
 Infraccions d’ordenances municipals i bàndols.
Serveis d’Interior:
 Comandament superior de la Policia Local, i la Jefatura superior de tot
el personal adscrit.

Direcció i Coordinació dels serveis de Protecció Civil.
Direcció i coordinació dels Plans d’Emergència
Direcció de Seguretat Ciutadana
Relacions amb altres cossos i forces de seguretat nacionals.
Relació i coordinació amb el Cos de Bombers i amb els serveis d’extinció
d’incendis
 Presidència de la Junta Municipal de Seguretat






Serveis de Negociació col·lectiva






Dirigir la negociació col·lectiva amb els empleats municipals
Gestionat la interpretació del Conveni col·lectiu i el Pacte de Treball
Dirigir i coordinar les comissions de seguiment
Dirigir i coordinar la gestió del Fons d’Ajudes Social
Promocionar polítiques d’eficàcia relatives al món laboral

Serveis de Turisme
Promoció del turisme.
Coordinació i direcció de les activitats relacionades amb el sector turístic.
Direcció de l’Oficina de Turisme Municipal.
Coordinació de les relacions amb organismes i entitats públiques o
privades vinculades al sector turístic.
 Control del personal del servei.
 Control de la qualitat dels serveis turístics.





Serveis de Comerç i Promoció Econòmica
 Promoció del comerç, i coordinació de les activitats relacionades amb el
sector.
 Coordinació i direcció del servei dels mercats municipals i fires.
 Desenvolupament de polítiques de foment del sector econòmic
 Control del personal del servei.
 Control de la qualitat dels serveis turístics.
Tercer.- DELEGAR al Regidor Sr. Simon Calsina i Comorera els serveis de l’Àrea
d’Obres i activitats i Serveis i Infraestructures, de forma especial, de conformitat
amb el que disposa l’article 43.5.b) del Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals, amb facultats de direcció interna i gestió dels
serveis corresponents, que no inclouen la facultat de resoldre mitjançant actes
administratius que afectin a tercers.
A efectes informatius i no limitatius, dins d’aquesta Àrea s’inclouen els següents
serveis:
Àrea d’Obres i activitats i Serveis i Infraestructures

Serveis d’Obres i Activitats
 Direcció dels Serveis Tècnics Municipals.
 Control de la concessió de llicències d’obres i activitats.
 Control de les infraccions urbanístiques i de la gestió de la disciplina
urbanística.
 Control de l’execució de les obres públiques.
 Direcció i gestió del servei d’ocupacions de via pública, zona marítimo
terrestre, etc.
Serveis i Infrastructures:
 Direcció i organització dels serveis municipals d’aigua, clavegueram,
enllumenat públic, recollida i tractament de residus, etc.
 Control del manteniment de les vies públiques.
 Control de la neteja de les vies públiques, platges, rieres i recs.
 Direcció de la Brigada de neteja i control del servei en els edificis
municipals.
 Direcció del servei de Deixalleria Municipal.
 Relacions amb el Consorci de la Costa Brava.
 Gestió i conservació del Cementiri Municipal.
 Direcció del Servei de Brigada Municipal.
 Coordinació amb altres organismes i institucions.
 Coordinació de serveis i infrastructures supramunicipals.
 Control de la qualitat de les platges i de les zones de bany.
 Control de les xarxes de sanejament i depuració d’aigües residuals.
 Prevenció d’abocaments incontrolats.
Serveis de Parcs i jardins:
 Programació dels espais verds del municipi.
 Conservació i manteniment dels parcs, jardins i zones verdes i d’esbarjo
del municipi.
 Direcció de la Brigada Verda.
Quart.- DELEGAR a la Regidora Sra. Anna Giralt i García, els serveis de l’Àrea de
Joventut, Medi Ambient, Voluntariat i Publicacions, de forma especial, de
conformitat amb el que disposa l’article 43.5.b) del Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, amb facultats de direcció interna
i gestió dels serveis corresponents, que no inclouen la facultat de resoldre mitjançant
actes administratius que afectin a tercers.
A efectes informatius i no limitatius, dins d’aquesta Àrea s’inclouen els següents
serveis:

Àrea de Joventut, Medi Ambient, Voluntariat i Publicacions:
Serveis de Joventut:
 Dirigir i coordinar la política juvenil del municipi.
 Coordinar els diferents edificis i instal·lacions amb usos juvenils
municipals.
 Programar i col·laborar en les activitat dels joves.
 Control del funcionament i conservació de les instal·lacions dels joves.
 Direcció del Punt d’Informació Juvenil.
 Organització de cursos, conferències i activitats adreçades als joves.
 Accions de suports al moviment juvenil municipal.
Serveis de Medi Ambient
 Promoció del Medi Ambient i la sostenibilitat.
 Coordinació i gestió d’activitats adreçades a millorar polítiques
mediambientals.
 Direcció de campanyes de sensibilització ciutadana mediambiental.
 Representació municipal en el Consell d’iniciatives locals per al medi
ambient.
 Promoció de l’Agenda de sostenibilitat local.
 Control ambiental de les aigües de consum humà.
 Coordinació de les activitats dels vedats de cacera, i de les associacions
relacionades amb la cacera o el tir.
 Representació municipal en les Associacions: Albera Viva, Parc natural
del Cap de Creus, i en el Consell d’Iniciatives Locals del Medi Ambient
de les comarques de Girona.
Serveis de Voluntariat
 Promoció de la participació associativa i el voluntariat
 Impulsar polítiques de participació i voluntariat
 Gestionar i dirigir el servei de participació de la ciutadania i del
voluntariat
 Promoure la Borsa del Voluntariat per als diferents serveis i activitats
municipals
Serveis de Publicacions:





Dirigir i coordinar les publicacions municipals.
Promoure la participació ciutadana ens els butlletins municipals.
Vetllar per la difusió i informació que ofereixi l’ajuntament.
Col·laborar en diverses publicacions públiques o privades d’interès
municipal.

Cinquè.- DELEGAR en el Regidor Sr. Francesc Guisset i Lagresa, els serveis de
l’Àrea d’Hisenda i Urbanisme, de conformitat amb el que disposa l’article 43.5.b) del

Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, de
forma especial, amb facultats de direcció interna i gestió dels serveis corresponents,
que no inclouen la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin a
tercers.
A efectes informatius i no limitatius, dins d’aquesta Àrea s’inclouen els següents
serveis:
Àrea d’Hisenda i Urbanisme
Serveis d’Hisenda:
 Direcció i control dels serveis econòmics municipals.
 Gestió econòmica en general: fiscalització de compres, factures i
pagaments; control dels ingressos municipals; etc.
 Direcció dels serveis pressupostaris i comptables municipals.
 Control del sistema impositiu municipal.
 Gestió de les reclamacions econòmiques.
 Rendició de comptes.
 Gestió de les subvencions a atorgar.
 Control del personal del servei.
Serveis d’Urbanisme:
 Direcció i tramitació dels instruments de planejament urbanístic, que no
siguin competència del Ple.
 Direcció i tramitació dels instruments de gestió urbanística municipal.
 Direcció i tramitació dels projectes d’urbanització.
 Representació municipal en les Juntes de compensació urbanística i
altres òrgans d’execució.
Sisè.- DELEGAR en la Regidora Sra. Sílvia Barris i Roca, els serveis de l’Àrea
d’Atenció al ciutadà, Benestar social i família i Dona, de conformitat amb el que
disposa l’article 43.5.b) del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic
de les Entitats Locals, de forma especial, amb facultats de direcció interna i gestió
dels serveis corresponents, que no inclouen la facultat de resoldre mitjançant actes
administratius que afectin a tercers.
A efectes informatius i no limitatius, dins d’aquesta Àrea s’inclouen els següents
serveis:
Àrea d’ Atenció al ciutadà, Benestar social i família i Dona
Serveis d’Atenció al ciutadà:
 Direcció i coordinació de l’Oficina d’atenció al ciutadà.
 Direcció i coordinació de l’Hotel d’Entitats.

 Promoció de polítiques actives d’informació al ciutadà.
Serveis de Benestar i Família:
 Promoció de polítiques que afavoreixin el desenvolupament del benestar
general i la protecció de la família.
 Coordinació i gestió d’activitats adreçades a millorar el benestar dels
ciutadans, en general.
 Control de l’assistència mèdica i farmacèutica.
 Relacions amb el Centre d’Assistència Primària, Creu Roja i altres
organismes, i control del funcionament.
 Control del servei veterinari i control sanitari d’aliments.
 Direcció de campanyes de sensibilització ciutadana, i de protecció dels
interessos dels col·lectius més necessitats: tercera edat, menors,
famílies necessitades, drogodepenents, immigrants, disminuïts,.
 Direcció del Patronat Municipal del Pensionista.
 Direcció del Centre de Dia.
 Control del Cementiri Municipal.
 Organització d’activitats relacionades amb els serveis.
 Relacions amb entitats públiques o privades relacionades amb el sector:
MIFAS, ALTEM, etc.
 Control de les necessitats del municipi i planificació de polítiques de
prevenció i ajut.
Serveis de la Dona
 Promoció de polítiques d'igualtat en tota l'acció del Govern per fer front a
les desigualtats de gènere
 Incorporar la perspectiva de gènere a totes les polítiques i actuacions del
Govern local
 Introduir el principi d’igualtat de tracte i d’oportunitats en totes les
polítiques públiques
 Fomentar la informació i atenció en matèria d’igualtat de gènere
 Potenciar els processos d’autonomia de les dones i contribuir a la
superació de totes les situacions de desigualtat de gènere
Setè.- DELEGAR en el Regidor Sr. Claudio Grande i Hernández, els serveis de
l’Àrea d’Esports, Ensenyament, Cultura i Noves tecnologies, de conformitat amb
el que disposa l’article 43.5.b) del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals, de forma especial, amb facultats de direcció interna i
gestió dels serveis corresponents, que no inclouen la facultat de resoldre mitjançant
actes administratius que afectin a tercers.
A efectes informatius i no limitatius, dins d’aquesta Àrea s’inclouen els següents
serveis:

Àrea d’Esports, Ensenyament, Cultura i Noves tecnologies
Serveis d’Esports:








Coordinació dels diferents edificis i instal·lacions esportives municipals.
Programació de l’activitat esportiva municipal.
Control del funcionament i conservació de les instal·lacions esportives
Direcció del Patronat d’Esports
Suport a l’esport base i coordinació de l’Escola esportiva.
Relacions amb els clubs i entitats esportives locals.
Promoció de l’esport

Serveis d’Ensenyament:












Coordinació dels diferents edificis i instal·lacions educatives municipals.
Programació de l’activitat educativa municipal.
Control del funcionament i conservació de les instal·lacions educatives.
Direcció dels serveis dels centres educatius. CEIP Pompeu Fabra, IES
Llançà, Llar d’Infants “El Patinet”.
Representació municipal en els Consells Escolars dels centres
educatius.
Direcció del Consell Escolar Municipal.
Control del personal del servei.
Relacions amb l’AMPA i altres entitats educatives.
Coordinació i direcció de les Colònies i Casals d’Estiu.
Coordinació de cursos, concursos i activitats diverses dels centres
educatius.
Coordinació dels Programes de Salut Escolar.

Serveis de Cultura:
















Coordinació dels diferents edificis i instal·lacions culturals municipals.
Programació de l’activitat cultural municipal.
Control del funcionament i conservació de les instal·lacions culturals.
Coordinació del Museu de l’Aquarel·la i Representació municipal en la
Fundació Martínez Lozano.
Coordinació i promoció d’actes festius, lúdics i culturals.
Organització de cursos, cicles de conferències, setminaris etc.
Coordinació de la Festa de les Llances.
Direcció de la Biblioteca Municipal.
Coordinació i direcció de l’Escola Municipal d’Arts Plàstiques.
Promoció d’artistes locals.
Promoció de la cultura catalana.
Control i promoció de la conservació del Patrimoni Històric, artístic i
cultural.
Relacions amb entitats culturals.
Agermanaments i relacions amb altres municipis. Pont du Casse.
Coordinació dels usos i manteniment de la zona de Sant Silvestre.

 Organització de les festes locals, carnaval, balls d’estiu, etc.
 Coordinació de l’Elecció de la Pubilla i l’Hereu de Llançà.
Serveis de Noves tecnologies:
 Promocionar la implantació en el municipi de les noves tecnologies.
 Facilitar l’accés general i l’ús adequat de l’Internet i altres xarxes digitals.
 Fomentar l’ús de les noves tecnologies i vetllar pel seu
desenvolupament.
Vuitè.- Notificar personalment la present Resolució als Regidors delegats, que es
considerarà acceptada tàcitament, llevat manifestació expressa, en el termini de dos
dies; i publicar-la en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, en el tauler d’anuncis
de l’Ajuntament i en el web municipal, sense perjudici de la seva efectivitat des del dia
següent de la signatura de la Resolució per l’Alcalde.
La Corporació queda assabentada.
3.7.- Reconeixement de dedicacions exclusives o parcials a membres de la
Corporació
L’Alcalde llegeix el text del dictamen.
Intervé el Sr. Pere Vila manifestant que avui entendran que independentment que per
a ell és un dia d’alegria, hagués preferit sincerament que el Ple no s’hagués celebrat
avui, perquè l’equip de govern hauran d’explicar i fonamentar molt bé el que han
decidit. No han fet un míni exercic de veure què cobraven set regidors a l’anterior
legislatura, no sis com ara, o fer un mínim exercici del què cobràven 9 regdidors l’any
2007 i no sis com ara. La seva primera decisió en aquest 18 dies que han estat
absolutament desapareguts i decideixen unilateralment pujar-se tots el sou, i som-hi
que no passa res; les dades parlen per sí soles, repassant una a una, l’Alcaldia, un
sou brut de 40.000 € l’any, l’Alcalde de Llançà, quan ho era ell i quan era el Sr. Josep
M. Salvatella mai varen tenir aquestes xifres, com a molt 26.000 € amb dedicació
exclusiva en el seu moment. En el cas del Sr. Cusí, el sou brut mensual és de 2.857
€; el Regidor que no tindrà dedicació amb els barems que ara s’aproven, ens podem
trobar que al mes cobrin 1.250 €, un sou brut l’any d’un 15.000 € ; la Regidora de
Joventut i Medi Ambient, per exemple, amb dedicació parcial 1.893 € bruts amb un
sou brut anual de 26.500 € ; amb una dedicació parcial del 75 % . L’equip de govern
aprova 3 dedicacions parcials i una absoluta; en el govern anterior, que eren 7
Regidors, que no tenien el topall de la LLei RSAL, sinó que podien posar les
dedicacions exclussives que voleien, ells en tenien 1’5; ara aproven una sencera i tres
més. Per exemple el Regidor d’atenció al ciutadà igual 1.893 €, 26.500 € anuals. Però
si se suma, el govern presenta unes xifres que cada mes en aquest poble li costarà el
seus sous 11.036 € i al cap de l’any 149.500 €; ja veurem com ho justificaran i ho
explicaran perquè si anem al que cobrava l’anterior equip de govern, que és el que
haurien d’haver fet, agafar el topall de l’anterior equip de goven com totes les

administracions públiques faran els propers dies, perquè això com a mínim és un
detall per al poble, s’ha de comparar que el govern de CiU li costava 106.000 i escaig,
ara 149.500 € , un 40% de més.
Això és injust perquè el govern actual, que ha estat el garant de la transparència, del
bon govern, que canviaran les coses i que són els millors, la primera decisió que
prenen és vergonyosa, i aquesta decisió la coneixerà tot el poble i la premsa a partir
de demà, i el govern ha de saber que a partir d’ara s’hauran de guanyar aquest sou,
espera que donin arguments com que ell cobrava d’altres llocs, doncs que s’espavilin
a cobrar d’altres llocs perquè a LLançà no els costi tan car; i afegeix que on s’ha vist
que es prengui aquesta decisió amb 6 Regidors , amb un pentapartit, el primer dia,
amb una decisió que serà frapant per al futur, on s’ha vist que el govern ara ja no està
legitimat per a gaire res, què explicaran al poble; ell voldria veure com ho justifiquen
perquè potser en el seu càlcul s’han equivocat d’algun euro, però el govern sap que
ha anat a l’alça en un moment d’extrema gravetat i que ell ha escoltat durant 8 anys
constantment en el Ple les seves queixes quan estaven a l’oposició, que si el
contribuent, que si increment de l’IBI... CiU va sanejar l’economia i ara a mig any, es
pugen el sou i el Sr. Vila espera que tinguin un informe d’Intervenció que ho avali,
segurament hauran de fer un expedient de modificació de crèdit que se’l miraran amb
lupa, si hi ha l’informe.
Conclou que vol demanar al Sr. Regidor d’Hisenda, Sr. Francesc Guisset, l’empara,
perquè ha sentit pel poble que ell dirigeix l’Ajuntament, li demana que no ho pot
permetre i li demana que rectifiqui; aquest dies molts ajuntaments sense majoria
absoluta han hagut de rectificar aquests capítols i quan ho varen presentar sense tenir
majoria, no ha estat possible. Ara els 5 partits que tenen majoria, demana al Sr.
Guisset, que és una persona amb molt de criteri, empara per evitar això, perquè no
sap que explicaran d’aquí 5 minuts perquè això és ignominiós, trobar-se això en el
primer Ple, quan els seus grups garantien la transparència, el bon govern, de saber
fer i de que a Llançà canviarien les coses.
Pren la paraula l’Alcalde agraint al Sr. Vila la classe magistral de populisme que ha
ofert, des del seu punt de vista i replica que CiU ha fet la valoració sobre el que el
govern ha cregut oportú poder fer sobre les seves retribucions, cadascú tindrà la seva
oponió, ells seran els primers a fer-ho públic i demà mateix es publicarà en el web
municipal; d’altra banda, li recomana que a les quantitats que ha dit el Sr. Vila afegeixi
què cobraven els càrrecs de confiança de l’anterior mandat, i li diu que ells seran
presents i compliran amb les jornades parcials i la seva exclussiva. També faran
l’exercici de dir que abans hi havia càrrecs de confiança, i també tenien un sou i
aquestes persones servien per ajudar-los o per suplir-los, com vulgui definir-ho; diu al
Sr. Vila que facin la suma i després tornin a donar les xifres si us plau; ells ja donaran
les explicacions pertinents a qui faci falta i els sous els han considerat adequats al sou
d’Alcalde, del president de la corporació, els 40.000 € bruts, a 2.200 € mensual/net
per dedicació exclussiva, no ho considera desorbitat per la responsabilitat que
comporta l’Alcaldia, i el Sr. Vila ho sap prou bé. D’altra banda ell tampoc no considera,
i si volen el poden rectificar els seus regidors, amb dedicació parcial tampoc no ho
siguin. Conclou que ja donaran les explicacions pertinents on faci falta i a qui faci falta.

Amb sis vots a favor, dels grups municipals ERC-AM, PSC-CP i APL; i cinc vots en
contra del grup municipal de CiU, s’aprova:
Per a una millor organització i gestió de les àrees de serveis municipals, s’ha procedit
a la delegació de funcions en favor dels regidors que integren l’equip de govern.
Considerant que, de conformitat amb l’establert per l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, i per l’article 13.4 del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, els membres de les
corporacions locals tenen dret a percebre retribucions per l’exercici del seu càrrec
quan l’exerceixin en règim de dedicació exclusiva o parcial.
Vista la proposta presentada per l’Alcaldia, mitjançant la qual es proposa al Ple la
relació de càrrecs que han de desenvolupar-se en règim de dedicació exclusiva o
parcial, amb dret a retribució, així com les quanties que corresponguin a cadascun
d’ells en atenció al seu grau de responsabilitat,
El Ple de l’Ajuntament acorda:
Primer.- Determinar que el càrrec de Presidència de la Corporació realitzi les seves
funcions en règim de dedicació exclusiva.
Segon.- Determinar que realitzin les seves funcions en règim de dedicació parcial
corresponent al 75 % de la jornada, els càrrecs de Regidors Delegats de les següents
àrees:
- Joventut, Medi Ambient, Voluntariat i Publicacions,
- Atenció al ciutadà, Benestar Social i familia i Dona,
- Esports, Ensenyament, Cultura i Noves tecnologies
Tercer.- Establir a favor del President de la Corporació, que exerceix el seu càrrec en
règim de dedicació exclusiva, una retribució anual bruta de 40.000 €, que es percebrà
en catorze pagues, (dotze corresponents a les diferents mensualitats de l’any i les
dues restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre), i donar-lo d’alta
en el règim general de la Seguretat Social, havent d’assumir aquesta Corporació el
pagament de les quotes empresarials que correspongui.
Quart.- Establir a favor dels membres de la Corporació que exerceixen el seu càrrec
en règim de dedicació parcial, una retribució anual bruta de 26.500 €, que es percebrà
en catorze pagues, (dotze corresponents a les diferents mensualitats de l’any i les
dues restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre), i donar-los d’alta
en el règim general de la Seguretat Social, havent d’assumir aquesta Corporació el
pagament de les quotes empresarials que correspongui.
Cinquè.- Publicar el present acord de forma íntegra en el Butlletí Oficial de la
Província, als efectes dels seus coneixement general, i en el tauler d’anuncis de
l’Ajuntament i en el web municipal.

3.8.- Creació de Comissions Informatives
L’Alcalde llegeix el text del dictamen.
Per unanimitat s’aprova:
3.8.1.- Comissió Informativa Permanent.
Per a un millor estudi i preparació dels assumptes que han de sotmetre’s a l’aprovació
del Ple, procedeix la creació de Comissions Informatives en les que s’integraran
regidors dels diferents grups polítics representats a la Corporació, respectant la
proporcionalitat existent, d’acord amb el que preveu l’article 60 del Decret 2/2003, de
28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de règim local de
Catalunya.
Per això, el Ple de l’Ajuntament acorda:
Primer.- Crear una Comissió Informativa Permanent, i única per l’estudi de tots els
assumptes que han de sotmetre’s a l’aprovació del Ple, amb la següent composició:
Comissió Informativa Permanent.
President:
Vocals:

Guillem Cusí i Batlle
Francesc Guisset i Lagresa
Claudio Grande i Hernández
Simon Calsina i Comorera
Anna Giralt i Garcia
Sílvia Barris i Roca
Pere Vila i Fulcarà
Joan Carles Mora i Torrent
Juan José Serrán Báez
Sònia Sarola i Vila

En consideració a la renúncia de la Regidora Sra. Núria Escarpanter Olivet, es
considera designada membre de la Comissió Informativa Permanent a la Regidora
que prengui possessió del càrrec en substitució de la renunciant, essent suficient a
l’efecte, la seva notificació.
Segon.- La Comissió Informativa Permanent es reunirà en sessió ordinària amb
caràcter previ a la convocatòria del Ple Ordinari de la Corporació, com a mínim
quaranta-vuit hores abans de la celebració del ple, i sempre que sigui possible el
dimecres anterior al senyalat per a la celebració del Ple, en dia no festiu, a les 13
hores en la Sala de Sessions de l’Ajuntament. En cas de ser festiu, o escaigui en dia
de pont festiu, es podrà avançar o endarrerir.

Tercer.- Notificar personalment la present Resolució als Regidors designats, que es
considerarà acceptada tàcitament, llevat manifestació expressa en el termini de dos
dies.
3.8.2.- Comissió Especial de Comptes.
De conformitat amb el que disposa l’article 127 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals, i article 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del
Règim Local, s’ha de crear la Comissió Especial de Comptes, amb funcions d’estudi,
informe o consulta dels comptes generals de la Corporació que hagi d’aprovar el Ple.
Per això, el Ple de l’Ajuntament acorda:
Primer.- Crear la Comissió Especial de Comptes, amb la següent composició:
Comissió Especial de Comptes.
President:
Vocals:

Guillem Cusí i Batlle
Francesc Guisset i Lagresa
Claudio Grande i Hernández
Pere Vila i Fulcarà
Joan Carles Mora i Torrent

Segon.- Els Regidors designats podran ser substituïts per Decret d’Alcaldia en casos
justificats.
Tercer.- Notificar personalment la present Resolució als Regidors designats, que es
considerarà acceptada tàcitament, llevat manifestació expressa en el termini de dos
dies.
3.9.- Nomenament de Representants municipals en organismes
L’Alcalde llegeix el text del dictamen.
Per unanimitat s’aprova:
3.9.1. Nomenament dels representants municipals en el Museu de l’Aquarel·la –
J. Martínez Lozano
Atesa la necessitat de nomenar representants municipals en l’Organisme Autònom
Municipal, Museu de l’Aquarel·la – J. Martínez Lozano.
Vist que l’’article 5.3 dels Estatuts del Museu de l’Aquarel·la – J. Martínez Lozano
disposa que seran membres de la Junta de Govern del Patronat per raó del càrrec,

entre d’altres l’Alcalde de l’Ajuntament de Llançà, i el Regidor de Cultura de
l’Ajuntament de Llançà.
En virtut d’allò que disposa l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de
les Bases del Règim Local, i de conformitat amb l’article 50.4 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
Per unanimitat, el Ple de l’Ajuntament acorda:
Primer.- Designar al Sr. Guillem Cusí i Batlle, President de la Junta de Govern i de la
Comissió Executiva de l’Organisme Autònom Municipal del Museu de l’Aquarel·la – J.
Martínez Lozano càrrec que ocupa per raó de la seva condició d’Alcalde-President de
l’Ajuntament de Llançà, des del passat dia 13 de juny de 2015, data de la seva presa
de possessió.
Segon.- Designar a la Sr. Claudio Grande i Hernández, Vocal de la Junta de Govern i
de la Comissió Executiva l’Organisme Autònom Municipal del Museu de l’Aquarel·la –
J. Martínez Lozano, càrrec que ocupa per raó de la seva condició de Regidor de
Cultura de l’Ajuntament de Llançà.
Tercer.- Notificar personalment el present acord als designats, que es considerarà
acceptat tàcitament, llevat manifestació expressa; i publicar-ho en el Butlletí Oficial de
la Província de Girona, i en el web municipal i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament.
3.9.2. Nomenament dels representants Municipals en el Casal Municipal de
Pensionista de Llançà
L’Alcalde llegeix el text del dictamen.
Intervé el Sr. Pere Vila dient que lamenta no haver estat consultat i poder triar els
nomenaments, i demana ser substituït per la Regidora Sra. Sònia Sarola.
Un cop introduïda l’esmena proposada pel grup municipal de CiU, per unanimitat
s’aprova:
Els Estatuts del Casal Municipal de Pensionista de Llançà, disposen que seran
membres de la Junta de Govern del Casal Municipal del Pensionista, l’Alcalde de
l’Ajuntament de Llançà, el Regidor titular de Serveis Socials de l’Ajuntament de
Llançà, i tres Regidors de l’Ajuntament.
Per això, el Ple de l’Ajuntament adopció del següent acord:
Primer.- Designar al Sr. Guillem Cusí i Batlle, President de la Junta de Govern del
Casal Municipal del Pensionista de Llançà, càrrec que ocupa per raó de la seva
condició d’Alcalde-President de l’Ajuntament de Llançà.

Segon.- Designar a la Sra. Sílvia Barris i Roca, Vice-presidenta Primera del Casal,
càrrec que ocupa per raó de la seva condició de Regidora de Serveis Socials de
l’Ajuntament de Llançà.
Tercer.- Designar als Srs. Francesc Guisset i Lagresa, Claudio Grande i Hernández, i
Sònia Sarola i Vilà, Vocals de la Junta de Govern del Casal Municipal del Pensionista
de Llançà per raó de la seva condició de Regidors de l’Ajuntament de Llançà.
Quart.- Notificar personalment el present acord als designats, que es considerarà
acceptat tàcitament, llevat manifestació expressa; i publicar-ho en el Butlletí Oficial de
la Província de Girona, i en el web municipal i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

3.9.3. Nomenament dels representants en el Patronat Municipal de l’Esport
L’Alcalde llegeix el text del dictamen.
Fa ús de la paraula el Sr. Pere Vila demanant ser substituït pel Regidor Sr. Juanjo
Serrán.
Un cop introduïda l’esmena proposada pel grup municipal de CiU, per unanimitat
s’aprova:
L’article 8 dels Estatuts del Patronat Municipal de l’Esport, disposa que la Junta
General de Govern està formada, entre d’altres, pel president o la presidenta; el vicepresident/a, que serà el Regidor/a de l’Ajuntament, titular d’Esports; i sis Regidors
designats pel Ple de la Corporació, que seran vocals del Patronat.
Per això, el Ple de l’Ajuntament acorda:
Primer.- Designar al Sr. Guillem Cusí i Batlle, President de la Junta General de
Govern del Patronat Municipal de l’Esport de Llançà, càrrec que ocupa per raó de la
seva condició d’Alcalde-President de l’Ajuntament de Llançà.
Segon.- Designar al Sr. Claudio Grande i Hernández, Vice-president del Patronat
Municipal de l’Esport de Llançà, càrrec que ocupa per raó de la seva condició de
Regidor d’Esports de l’Ajuntament de Llançà.
Tercer.- Designar als Srs/es. Simon Calsina Comorera, Anna Giralt i García, Francesc
Guisset i Lagresa, Sílvia Barris i Roca, Joan Carles Mora i Torrent i Juan José
Serrán i Báez, Vocals de la Junta General de Govern del Patronat Municipal de
l’Esport de Llançà per raó de la seva condició de Regidors/es de l’Ajuntament de
Llançà.
Quart.- Notificar personalment el present acord als designats, que es considerarà
acceptat tàcitament, llevat manifestació expressa; i publicar-ho en el Butlletí Oficial de
la Província de Girona, i en el web municipal i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

3.9.4. Nomenament dels Representants de l’Ajuntament en altres òrgans amb
representació municipal dins del municipi
L’Alcalde llegeix el text del dictamen.
Fa ús de la paraula el Sr. Pere Vila demanant ser substituït, a la Junta Municipal de
Seguretat pel Regidor Sr. Joan Carles Mora; i a la Comissió “Les LLances” pel
Regidor Sr. Juanjo Serrán.
Un cop introduïda l’esmena proposada pel grup municipal de CiU, per unanimitat
s’aprova:
Vist que s’ha de procedir al nomenament de representants d’aquest Ajuntament en
òrgans col·legiats d’aquest municipi.
En virtut d’allò que disposa l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de
les Bases del Règim Local, i de conformitat amb l’article 50.4 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
Per això, el Ple de l’Ajuntament acorda:
Primer.- NOMENAR els Regidors que es relacionen per a representar l’Ajuntament de
Llançà en els següents òrgans col·legiats:
CONSELL ESCOLAR CEIP POMPEU FABRA
President: Sr. Guillem Cusí i Batlle
Regidor:
Sr. Claudio Grande i Hernández
CONSELL ESCOLAR IES LLANÇÀ
President: Sr. Guillem Cusí i Batlle
Regidor:
Sr. Claudio Grande i Hernández
JUNTA MUNICIPAL DE SEGURETAT
President: Sr. Guillem Cusí i Batlle
Regidors:
Sr. Francesc Guisset i Lagresa
Sr. Claudio Grande i Hernández
Sr. Joan Carles Mora i Torrent
COMISSIÓ “LES LLANCES”
President: Sr. Guillem Cusí i Batlle
Regidor de Cultura: Sr. Claudio Grande i Hernández
Regidors/es: Sra. Anna Giralt i García
Sr. Juan José Serrán i Báez

Segon.- Notificar personalment el present acord als designats, que es considerarà
acceptat tàcitament, llevat manifestació expressa; i publicar-ho en el Butlletí Oficial de
la Província de Girona, i en el web municipal i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament.
Tercer.- Els Regidors designats podran ser substituïts per Decret d’Alcaldia en casos
justificats.
3.9.5. Nomenament dels Representants de l’Ajuntament en entitats no
municipals
L’Alcalde llegeix el text del dictamen.
Per unanimitat s’aprova,
Vist que s’ha de procedir al nomenament de representants d’aquest Ajuntament en
òrgans o entitats no municipals.
En virtut d’allò que disposa l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de
les Bases del Règim Local, i de conformitat amb l’article 50.4 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
El Ple de l’Ajuntament acorda:
Primer.- NOMENAR els Regidors que es relacionen per a representar l’Ajuntament de
Llançà en les següents entitats:
PARC NATURAL DEL CAP DE CREUS
Regidora:
Sra. Anna Giralt i García
CONSELL D’INICIATIVES LOCALS DEL MEDI AMBIENT DE LES COMARQUES DE
GIRONA - CILMA
Regidora:
Sra. Anna Giralt i García
CONSORCI DE LA COSTA BRAVA
Regidor:
Sr. Guillem Cusí i Batlle
Segon.- Notificar personalment el present acord als designats, que es considerarà
acceptat tàcitament, llevat manifestació expressa; i publicar-ho en el Butlletí Oficial de
la Província de Girona, i en el web municipal i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament.
Tercer.- Els Regidors designats podran ser substituïts per Decret d’Alcaldia en casos
justificats.
4.- Assumptes urgents

No se’n presenten.
I sense cap més altre assumpte a tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió a tres quarts
de nou del vespre, de la qual s’estén la present acta que, després de llegida i trobada
conforme, signen els Regidors i les Regidores assistents amb mi, el Secretari, que
certifico.

