ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
LLANÇÀ DE DATA 27-06-2019

Francesc Guisset i Lagresa (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 31/07/2019
HASH: 7acd15eded20ff6f6d60a4ce3c670bd5

Excusa la seva absència el Sr. Claudio Grande Hernández.
Assisteix com a Secretari, el Sr. Carles Fita i Alegre, titular de la Corporació.
Seguidament declara obert l’acte i tot seguit s’entra a conèixer els assumptes
inclosos en l’ordre del dia:
1.- Acords d’Organització i funcionament

ACTA DEL PLE

Sr. Guillem Cusí i Batlle, Sra. Neus Ferré i Casao, Sr. Simón Calsina i
Comorera, Sra. Maria Solé i Serradell, Sra. Núria Escarpanter i Olivet, Sr. Juan
José Serrán i Báez, Sra. Sònia Sarola i Vilà, Sra. Sílvia Barris i Roca i Sra.
Elsa Rodríguez Castaño.

Número: 2019-0008 Data: 31/07/2019

En el Saló de Sessions de la Casa Consistorial de Llançà, essent les dinou
hores del dia vint-i-set de juny de dos mil dinou, es reuneix l’Ajuntament Ple, en
primera convocatòria, a l´objecte de celebrar sessió pública sota la presidència
de l’Alcalde, Sr. Francesc Guisset i Lagresa, assisteixen els regidors i les
regidores que a continuació s´indiquen:

L’Alcalde llegeix el dictamen següent:
1.1.- Periodicitat de les sessions plenàries
L’Alcalde llegeix el text del dictamen.
El Sr. Guillem Cusí, del grup municipal d’Esquerra Republicana de Llançà,
indica que voten favorablement.
El Ple de l’Ajuntament aprova:
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 unanimitat dels membres presents, acorda:
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Carles Fita i Alegre (1 de 2)
Secretari General
Data Signatura: 31/07/2019
HASH: c6c8b4b890eec2123365dc3ae52cdaac

Exp. A110 08/2019
Ple organització ajuntament (2)
CF/jr

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 19:00 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.

El Sr. Guillem Cusí, del grup municipal d’Esquerra Republicana de Llançà,
indica que voten favorablement.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres presents, aprova:
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 tot això, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, 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:

Sr. Francesc Guisset i Lagresa
Sra. Núria Escarpanter i Olivet
Sra. Sílvia Barris i Roca
Sr. Juan José Serrán Báez
Sra.Sònia Sarola i Vila
Sra. Elsa Rodríguez Castaño
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L’Alcalde llegeix el text del dictamen.

ACTA DEL PLE

1.2.- Creació de la Comissió Informativa Permanent

Número: 2019-0008 Data: 31/07/2019

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.

Sr. Guillem Cusí i Batlle
Sra. Neus Ferré i Casao,
Sr. Simó Calsina i Comorera,
Sra. Maria Solé i Serradell
Sr. Claudio Grande i Hernández

L’Alcalde llegeix el text del dictamen.
(...)
Intervé el Sr. Guillem Cusí, del grup municipal d’Esquerra Republicana de
Llançà, dient que vol destacar el fet que es mantenen les indemnitzacions de
l’anterior govern, i en el seu dia ja varen posar de manifest, entre d’altres,
varen recollir la proposta del Sr. Vila, en què a conseqüència d’haver rebaixat
més de 2000 € la percepció econòmica que rebien el Regidors a l’oposició, es
formulava la queixa i el Sr. Vila va dir que al final acaba quadrant amb
l’explicació que durant els 12 anys que ell va ser alcalde tothom cobrava
independentment si assistia o no. La Llei RSAL això ho prohibeix i ara tothom
ha de cobrar per assistència a organismes, cosa de la qual ell sempre s’ha
queixat, (ho deia el Sr. Vila aquell dia) per que un Regidor igualment fa la feina
però si una vegada no assisteix al Ple, al govern o oposició, es queda sense
cobrar i seria injust. El govern va rebaixar a tothom, al govern i a l’oposició. Per
garantir que l’oposició pugui cobrar el que es cobrava, convocaran més plens i
facilitarà que l’oposició arribi a cobrar fins a xifres com es cobrava abans;
remarca la intenció de celebrar més plens, si es dóna el cas, un per mes.
Varen ser les seves paraules i varen recollir el guant pensant que aquesta
voluntat es faria a la pràctica i no fou així, tenint en compte si ens remuntem a
la legislatura 2011-2015, amb alguns Regidors aquí presents, quan no es
cobrava per assistència als organismes sinó que es cobrava una indemnització
mensual, aleshores els Regidors de l’oposició cobraven era de 390 €/mensuals/
bruts que serien uns 4.680 €7bruts/anuals; amb la legislatura que ell va presidir
i que el Sr. Guisset també va pactar i era el Regidor d’Hisenda, es va estipular
que l’assistència efectiva en comissió de 250 i als Plens de 400 en total 3.900
€, que ja era menys que l’estipulat pel Sr. Vila el 2011, vàrem creure que

ACTA DEL PLE

1.3.- Aprovació d’indemnitzacions per assistència als òrgans col·legiats
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Tercer.- Notificar personalment la present Resolució als Regidors i les
Regidores
designats, que es considerarà acceptada tàcitament, llevat
manifestació expressa en el termini de dos dies.

Número: 2019-0008 Data: 31/07/2019

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 dilluns anterior a l’assenyalat per a la celebració del Ple, a les 19:00
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.

El Sr. Cusí replica que no ha parlat de la Junta de Govern Local, perquè nos els
afecta directament als grups i Regidors de l’oposició.
L’Alcalde indica que recull el guant i com que no es ve a fer demagògia de les
retribucions, entendran que els Regidors del govern també volen la retribució, i
si es planteja pujar 100 € al que estava proposat hauria de ser, si s’aplica
l’increment, que sigui equitativa per a tothom, ell com a Alcalde no té retribució
fixa com veuran més endavant. Creu que seria més just i equitatiu, per
assistències efectives a les sessions, la Junta de Govern Local 600 €, a la
Comissió Informativa Permanent, 250 €; i al Ple, 400 €.

ACTA DEL PLE

L’Alcalde diu, que si no ha entès malament es proposa que per assistència a
cada sessió: a la Junta de Govern Local , 600 €, d’acord amb el mandat que el
Sr. Cusí era Alcalde; a la Comissió Informativa Permanent, 250 €; i al Ple, 400
€. s’incrementi en 100 €.

Número: 2019-0008 Data: 31/07/2019

adequada ja que es calculava en base a les sessions ordinàries de Plens i
Comissions, i no les extraordinàries, es va fer el càlcul i que de Plens
extraordinaris potser un o dos, excepcionalment més en èpoques de
convocatòries d’eleccions. Ho remarca perquè la feina dels Regidors a
l’oposició, que no tenen un sou o retribució, la seva feina va més enllà, com va
dir el Sr. Vila, que assistir al Ple, fan tasques pròpies com a oposició i que
també els comporta dedicar hores i compaginar amb la vida laboral i familiar, i
per això creu escaient, no diu retornar a xifres de 2011-2015 però sí a la xifra
del mandat 2015 a 2017, Si aproven aquest supòsit votaran a favor, en cas
contrari, s’abstindran; perquè vol posar de manifest, per no fer demagògia amb
el tema dels salaris, que no venen a l’ajuntament a cobrar però sí volen una
retribució adequada a la feina que es fa.

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.
El Ple de l’Ajuntament acorda:
Primer.- FIXAR els imports per assistència efectiva dels regidors i les
regidores, sense règim de dedicació específica, a les sessions del Ple, de la
Junta de Govern i de les Comissions Informatives, següents:
- Assistència efectiva a Ple: 400,00 €
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Fetes les deliberacions oportunes, i introduïdes les esmenes proposades, per
unanimitat dels membres presents s’aprova:

- Assistència efectiva a Junta de Govern: 600,00 €
- 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.

Fa ús de la paraula el Sr. Guillem Cusí, del grup municipal d’Esquerra
Republicana de Llançà, expressant l’abstenció en el vot entre altres coses,
perquè no volen entrar en la batalla i la demagògia de fa quatre anys enrere,
amb xifres que no eren les reals, i es pot comprovar i així ho han fet ells, amb
una comparativa de tota la despesa que comportava els sous i retribucions de
Regidors de govern i de l’oposició, i anem a les mateixes xifres que el mandat
2011 i a l’inici del mandat 2015 i a l’inici del mandat 2007-2011; tanmateix sí
que hi ha alguna xifra a les quals demanen explicacions, sobre els sous que
ara han incorporat en el cartipàs les hauran de donar a l’explicació i que anirà
lligat a les seves funcions i si es meritori, però sí que hi ha xifres que el sobten,
i si escau, que donin alguna explicació, partint de la base que tots els Regidors
tenen tanta o més responsabilitat els que repeteixen ara com abans, no tant per
la puja de la Sra. Barris, que és substancial de 26.765 a 28.800, uns 2.000 €
aproximadament; o la Sra. Sarola que passa de 16.060 a 27.000 €, i no només
duplica el percentatge de jornada que puguin realitzar: entenen que s’apliquen
3 jornades exclusives que és el màxim que permet la Llei, i per això la quarta
jornada és parcial i no exclusiva, sí que entendrien que sigui el sou més baix
que hi haurà en el consistori pel que fa a salari i dedicacions parcials i
exclusives.
Demana si poden raonar el perquè en aquest sentit el Sr. Alcalde només
percebrà a raó aproximadament 14.700 € el que es compta sense Plens ni
Comissions ni Juntes extraordinàries, entén que és per any; igual import el Sr.
Juanjo Serrán, com a mínim a l’any; pregunta quina dedicació tindran l’un i
l’altre, ja que per exemple el Sr. Serrán suposa que encara està com el cap de
Gabinet de Presidència de la Diputació de Girona, amb un salari de 56.000 €,
del Sr. Guisset es desconeixen les retribucions ni tampoc demana que les faci

Codi Validació: 5L2YTAMHZENQDX7S6PRNZAZXH | Verificació: http://llanca.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 5 de 17

L’Alcalde llegeix el text del dictamen. En l’apartat primer, relatiu a la Sra.
Escarpanter, afegeix que seguirà amb el mateix sou en el moment que passi a
ser Alcaldessa i no hi haurà modificació del cartipàs en aquest punt.

ACTA DEL PLE

1.4.- Assignació de dedicacions exclusives o parcials a membres de la
Corporació

Número: 2019-0008 Data: 31/07/2019

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.

Intervé el Sr. Cusí dient dues puntualitzacions: primera es parla de sous nets i
ell de sous bruts, com en parla el cartipàs i no entrar en ball de xifres; també
ha estat un càlcul ràpid i la diferència entre un cartipàs i l’altre és d’un 6.000 €
en aplicar l’esmena en el punt anterior, més o menys; tanmateix repeteix que el
sentit del vot serà l’abstenció pel fet i ho repeteix, no seran ells qui posaran la
nota al govern en funció del que cobra sinó al final de mandat o quan pertoqui i
el poble de Llançà ho farà dia a dia, i considerarà si són mereixedors o no de
les retribucions que cobren.
El Sr. Cusí finalitza demanant, en la mesura del possible i així ho marca la Llei
de transparència, que es publiquin les retribucions d’uns i altres, i els béns que
cadascun del Regidors varen presentar per agafar l’acta de càrrec electe, i com
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L’Alcalde respon que ha fet la comparativa d’anys anteriors, això no és ben bé
cert. Respecte al mandat del tripartit, el total del cost del cartipàs era 175.600 €
i l’actual que es proposa, serien 157.200 € sense tenir en compte l’esmena
aprovada en el punt anterior, per tant hi hauria una diferència respecte al cost
de quan el Sr. Cusí era Alcalde de 18.400 € en el present cartipàs. Si tenim en
compte, fent comparativa en termes relatius, la dedicació dels regidors puja, el
que aquests Regidors haurien de cobrar per increment de dedicació, la
diferència respecta al mandat del Sr. Cusí s’eleva a 24.633,33 € l’estalvi que es
fa en aquest govern, és de 24.633,33 en termes relatius.
Al que li ha manifestat de les retribucions de la Sra. Barris i Sra. Sarola, hi ha
un increment de dedicació del 75 al 100% en els dos casos i s’explica perquè
l’anterior mandat del Sr. Vila eren 7 regidors de govern i ara seran 6 i la feina i
dedicació és més intensa per a cada un dels Regidors, i com que el Sr. Cusí diu
que no ve a fer demagògia i aplicar la retribució justa, entenen que ho és si
estan a l’alçada del càrrec de Regidor i fan la feina que s’han compromès a fer,
i tot es veurà en el curs del mandat. L’Alcalde entén que retribucions, com per
exemple la retribució neta de la Sra. Escarpanter, neta és de 1.797,71 € ; la de
la Sra. Barris, de 1.617,94 € i la de la Sra. Sarola de 1.516,82 € i Sra. Elsa, de
1.488,73 amb una retenció IRPF del 15% creu que són adequades per
l’exercici dels seus respectius càrrecs.
L’Alcalde afegeix que també han volgut establir, seguint el criteri que el Sr. Cusí
va fixar en el seu mandat i en els mandats anteriors, que la quantitat mínima de
26.500 € com a Regidor en el govern, el cas de la Sra. Elsa; i a les preguntes
sobre ell i el Sr. Serrán, ja ho va dir en el debat electoral i la campanya, la seva
professió d’advocat i ell hi dedicarà molt preferentment a l’Ajuntament i creu
que té l’aval del passat mandat portant carteres de pes, Urbanisme, Interior,
Hisenda i creu que ho va fer sense perjudici dels retrets de l’oposició, ho va fer
amb consciència i esmerçant el temps convenient per portar dignament
aquestes carteres; aquesta seria la resposta, tant el Sr. Serrán que està a la
Diputació i ell com a Advocat ho dedicaran preferentment als càrrecs de
l’Ajuntament.

ACTA DEL PLE

públiques, però com a mínim volen saber quina dedicació tindrà; i ja que el Sr.
Serrán té dedicació exclusiva a la Diputació, quina dedicació tindrà aquí a
l’Ajuntament i quina dedicarà el Sr. Alcalde en aquest sentit.

més ràpid pugui ser penjar-ho en el web municipal i la gent pugui veure les
retribucions, el que cobren com a grups municipals, i el tema dels béns com fan
la majoria d’Organismes perquè la gent vegi a inici de mandat que tenen i al
final de mandat també.
L’Alcalde celebra la predisposició del Sr. Cusí a no fer demagògia però que
entengui que a efecte de transparència, el poble de Llançà ha de saber el sou
brut però també el sou net, en els comptes corrents, les dedicacions exclusives
i parcials, i què contribueixen a la quota obrera i la retenció de l’IRPF, entén
que per donar real explicació i la transparència, ha de parlar les quantitats
brutes i les netes, tal com ha detallat abans.

Número: 2019-0008 Data: 31/07/2019

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,

ACTA DEL PLE

Sotmesa la proposta a votació, amb sis vots a favor, dels grups municipals
PSC-CP i Junts per Llançà; i quatre abstencions, del grup Esquerra
Republicana de Llançà, s’aprova:

Primer.- Determinar que la Sra. Núria Escarpanter i Olivet realitzi les seves
funcions de 1a Tinent d’Alcalde i Regidora delegada de l’Àrea de Govern Local,
Negociació col·lectiva, Serveis i Infraestructures, Ensenyament i Benestar
animal, en règim de dedicació exclusiva, amb una retribució anual bruta de
32.000 €, que es percebrà en catorze pagues, i donar-la d’alta en el règim
general de la Seguretat Social, essent a càrrec d’aquesta Corporació el
pagament de les quotes empresarials que corresponguin.
Segon.- Determinar que la Sra. Sílvia Barris i Roca realitzi les seves funcions
de 2a Tinent d’Alcalde i Regidora delegada de l’Àrea de Atenció al ciutadà,
Serveis Municipals, Paisatge urbà, Salut i Medi Ambient, en règim de dedicació
exclusiva, amb una retribució anual bruta de 28.800 €, que es percebrà en
catorze pagues, i donar-la d’alta en el règim general de la Seguretat Social,
essent a càrrec d’aquesta Corporació el pagament de les quotes empresarials
que corresponguin.
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El Ple de l’Ajuntament acorda:

Tercer.- Determinar que la Sra. Sònia Sarola i Vila realitzi les seves funcions de
Regidora delegada de l’Àrea de Cultura, Benestar Social, Voluntariat i
Associacions, en règim de dedicació exclusiva, amb una retribució anual bruta
de 27.000 €, que es percebrà en catorze pagues, i donar-la d’alta en el règim
general de la Seguretat Social, essent a càrrec d’aquesta Corporació el
pagament de les quotes empresarials que corresponguin.

L’Alcalde manifesta, abans de continuar, que en la darrera sessió plenària el
Sr. Claudio Grande va parlar d’un cost addicional, i vol aclarir que no hi haurà,
perquè perquè les retribucions per assistències es cobraran a partir de que es
cobrin, i abans no estaven aprovades, a partir d’aquest Ple sí que es cobraran.
El Sr. Cusí fa ús de la paraula dient que per al.lusions a un grup municipal que
no és el que ell representa però que forma part de l’oposició, voldria destacar el
seu desacord en base al que ha manifestat abans, que varen venir a fer una
feina, varen perdre unes hores, de la seva vida laboral o familiar, a la una del
migdia i que en el seu cas concret no li retribuiran perquè està a l’Ajuntament,
deixa de cobrar de la seva feina i ara se’ls manifesta i com així va dir el Sr.
Guisset en el Punt Diari, creu que és quelcom que hauria de discutir amb el Sr.
Grande com a representat d’APL. Afegeix que, per mal que soni, varen venir a
fer una feina, la feina prèvia i la posterior i creu que són mereixedors de cobrar
la indemnització i demana si el Secretari pot aclarir, que el Ple d’investidura, si
és retribuïble o no, o si és de la legislatura anterior.
El Sr. Alcalde demana al Secretari si pot informar, i quest manifesta que les
retribucions aprovades en l’anterior legislatura tenen vigència fins a la
constitució del nou ajuntament, i les assignacions aprovades per aquest nou
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Sisè.- 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.
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Cinquè.- Les quantitats anteriors es regularitzaran automàticament cada any,
en la mateixa quantia que l’increment de les retribucions que es fixi pel
personal al servei de l’ajuntament, i amb el límit màxim que determini la Llei de
Pressupostos Generals de l’Estat, anualment, sense necessitat d’acord exprés.

ACTA DEL PLE

Quart.- Determinar que la Sra. Elsa Rodríguez i Castaño realitzi les seves
funcions de Regidora delegada de l’Àrea de Joventut, Familia i Dona, i
Activitats publiques, en règim de dedicació parcial corresponent al 80 % de la
jornada, amb una retribució anual bruta de 26.500€, que es percebrà en
catorze pagues, i donar-la d’alta en el règim general de la Seguretat Social,
essent a càrrec d’aquesta Corporació el pagament de les quotes empresarials
que corresponguin.

Consistori s’apliquen a partir de que siguin aprovades, sense que sigui possible
una aplicació retroactiva.
El Sr. Cusí indica que al ser un tema jurídic, no hi posaran cap oposició.
L’Alcalde reitera que era una apreciació del Sr. Grande, del grup municipal
d’APL, que consti en acta; i com ha explicat el Secretari, la retribució del Ple no
és de caràcter retroactiva.
1.5.- Comissió Especial de Comptes.
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Fa ús de la paraula el Sr. Guillem Cusí, del grup municipal Esquerra
Republicana de Llançà, avançant que el vot serà favorable i en relació a aquest
punt i els següents punts de nomenament de representants en Organismes,
denuncia el fet, com en l’anterior cartipàs, on el varen designar a ell per defecte
com a representant de tots els organismes que esmenten els punts que
segueixen sense tenir la deferència de preguntar-li si ell seria el representant
únic d’Esquerra o es compartirien aquestes feines amb els companys de grup.
Veient que aquesta deferència tampoc no l’han tingut en aquesta ocasió, ho va
fer avinent al Secretari a qui es va avançar la informació, per la raó que no
hagin d’esperar a un segon Ple, amb un nou punt que parli dels canvis en els
nomenaments que ja haurien d’estar per bé en l’aprovació del cartipàs.
D’altra banda, vol fer referència a paraules de l’Alcalde en el discurs
d’investidura, on parlava de consens, de transparència, de concòrdia, sol.liciten
que no només puguin tenir representació en el Patronat Municipal d’Esports, a
la Junta de Seguretat i a la Comissió Les Llances, tanmateix a la Comissió
Especial de Comptes sinó a la resta d’organismes municipals, no els
supramunicipals, al Museu de l’Aquarel.la, hi hagi representació d’Esquerra i
d’APL, igualment al Casal Municipal del Pensionista, així com als Consells
Escolars del col.legi Pompeu Fabra com de l’IES; que el consens, la concòrdia i
la transparència i per a un millor funcionament del poble, fins i tot a l’hora de
debatre qualsevol problema o qüestió, si un representant de cada grup polític
en formés part , creu que seria un bé comú fins i tot a l’hora de treballa idees i
propostes entre el grup de l’oposició i el govern, que no s’hagi d’esperar al
tema de comissions informatives o Plens sense tenir un coneixement
suficientment bo, com el podrien tenir si formen part d’aquests Organismes, en
què no hi són a data d’avui. En el punt de la Comissió Especial de Comptes
voten favorablement, així com en els que també se’ls ha designat
representació, com ja varen notificar-ho prèviament a l’aprovació del cartipàs,
però amb la resta, els agradaria que es fes l’esmena si jurídicament es pot, o
sinó, votaran en contra ja que entenen que és oposar-se a treballar
conjuntament.

ACTA DEL PLE

L’Alcalde llegeix el text del dictamen.

L’Alcalde entén que la feina ja està feta, que davant la impossibilitat de reformar
expressament els Estatuts i ara estarien d’acord amb les designacions
trameses al Secretari, i les propostes es podrien debatre en Junta de
Portaveus. Ara per ara, no es poden introduir les modificacions que demana.
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels membres presents,
s’aprova:
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El Sr. Cusí replica que reconeix la trucada a què s’ha referit l’Alcalde i ja li va dir
que no era per telèfon la via que ells consideraven oportuna per fer les
propostes i per això va dir que ja ho presentaria en el Ple; varen creure adient
anticipar-se i per això ell va contactar al Secretari i no a la inversa, per saber a
quins organismes hi tindrien designació per respondre-li quina persona del seu
grup ho seria com a representant. Sap que es tracta de propostes i com que
aquest és Ple extraordinari i no hi ha comissió informativa, el Sr. Cusí considera
que sempre es podria optar a una Junta de Portaveus o una reunió més
informal per debatre propostes com aquesta i ja tenir la feina feta. I al que s’ha
referit a la impossibilitat jurídica, sí que en el cas del Museu de l’Aquarel.la
haurien de modificar-se els Estatuts i recorda que l’anterior govern es va
comprometre a fer-ho perquè són arcaics i creu que hi havia persones ja
finades, caldria actualitzar-lo, seria una bona oportunitat per incloure, com es
va fer a proposta d’Esquerra i acceptada per l’Alcalde Pere Vila en la Comissió
de Les Llances, que s’hi incloguessin tots els grups municipals. El Sr. Pere Vila
va agafar la proposta, es va aprovar i a data d’avui a la Comissió hi ha un
representant de cada grup municipal. Aleshores proposa en els que
jurídicament avui no sigui possible a data d’avui es puguin incloure, ho sigui
més endavant, i al altres que s’incloguin i així poder treballar en la mateixa
línia.

ACTA DEL PLE

L’Alcalde, respecta la denuncia que ha fet arribar, sap que es va posar en
contacte i li va parlar de l’aprovació del cartipàs, ell estava obert a qualsevol
proposta per part seva i també va fer una trucada al Sr. Grande, i creu recordar
que el Sr. Cusí li faria arribar les seves aportacions el dia de l’acte del Ple;
també ha de saber, com a Alcalde que va ser de l’Ajuntament, que avui es
debaten propostes i així com en l’anterior punt, poden esmenar-se. D’altra
banda el Sr. Cusí també ha manifestat que el Sr. Secretari es va posar amb
contacte amb vostè i li va demanar quina seria la composició en els
nomenament de representants del grup d’Esquerra, qui ha de designar els
vocals no és competència de l’equip de govern i vostè li va trametre al Secretari
i és ell qui ho ha posat en aquesta proposta d’acord i la prova és que ja ha
avançat que votarà a favor a la Comissió Especial de Comptes.
Quant a la última qüestió, no es possible jurídicament ja que totes les
designacions que es fan al Museu de l’Aquarel.la i altres venen determinades
per Estatuts i venen definits així i s’ha de proposar necessàriament en la forma
que es presenta avui en el Ple.

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:

Francesc Guisset i Lagresa
Núria Escarpanter i Olivet
Sílvia Barris i Roca
Guillem Cusí i Batlle
Claudio Grande i Hernández

Segon.- Les Regidores i els Regidors designats podran ser substituïts per
Decret d’Alcaldia en casos justificats.
Tercer.- Notificar personalment la present Resolució a les Regidores i als
Regidors designats, que es considerarà acceptada tàcitament, llevat
manifestació expressa en el termini de dos dies.
1.6.- Nomenament de Representants municipals en organismes

ACTA DEL PLE

President:
Vocals:

Número: 2019-0008 Data: 31/07/2019

Comissió Especial de Comptes.

L’Alcalde llegeix el text del dictamen.
Intervé el Sr. Guillem Cusí, del grup municipal d’Esquerra, manifestant que
s’abstindran, a no ser que l’Alcalde manifesti el compromís i la voluntat de
canviar-ho en el menor temps possible, aleshores votarien favorablement.
Indica que al tractar-se de l’últim punt de l’ordre del dia, atès que el Sr. Claudio
Grande del grup d’APL que no ha pogut assistir, aquest li ha demanat que
llegeixi l’escrit que porta.
L’Alcalde manifesta al Sr. Cusí que no pot actuar en nom i representació d’un
altre Regidor, en tot cas si ho vol llegir, com a missatger ho pot fer
El Sr. Cusí diu que només llegeix un escrit, ho fa com a missatger, diu
literalment:
“Ple 27/06/2019
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1.6.1. Nomenament dels representants municipals en el Museu de
l’Aquarel·la – J. Martínez Lozano

Nosaltres ens abstindrem però tenim uns dubtes:
PRIMER. Perquè la Sra. Escarpanter cobra 4.000 € més que la Sra.
Barris i 5.000 € més que la Sra. Sarola?
SEGON. Voldríem que la Sra. Rodríguez ens expliqués quins projectes
té per les seves regidories, ja que per tenir un sou de 2.200 €
mensuals, com a mínim ha d'haver presentat un bon projecte perquè
si no ho ha fet, creiem que aquest sou és excessiu.

SISÈ. Demanar al Sr. alcalde que ens expliqui com pensa governar
Llançà des de Barcelona i quins dies vindrà a l'ajuntament perquè si
una cosa no veiem normal, és que l'alcalde de Llançà visqui a 200
km.
SETÈ. Per últim, com que el ple de la setmana passada va ser un
error del govern i el Sr. Guisset va publicant que no cobrarem els que
cobrem per assistència, nosaltres proposem una altra cosa:
que els que cobrem per assistència, renunciem als diners i els que
cobraran un sou, que renunciïn també a 300 € de la primera nòmina i
que es faci una donació d'aquests diners del ple del dia 21 juny
(3.300 €) a la Fundació Josep Carreras el dia de l'homenatge en Piti a
la pineda del Port.
Moltes gràcies.”
El Sr. Cusí entrega l’escrit que l’ha llegit com a missatger.
L’Alcalde indica que l’accepta, que ho fa com a missatger, no actua en
representació per tant no hi ha lloc a rèplica ni a respondre les preguntes del
Sr. Grande, ja es tindria ocasió si és convenient, en el Ple al que assisteixi.
Quant al compromís i a les qüestions que ha plantejat el Sr. Cusí, es poden fer
en Juntes de Portaveus, previ als acords que hi pugui haver al respecte, ja que
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CINQUÈ. Preguntar a la Sra. Escarpanter, si pensa començar el seu
programa des de ja: promocionar el petit comerç, renovar el passeig
marítim o la participació ciutadana, o si esperarà a l'any 2021 si el Sr.
Guisset li deixa ser alcaldessa.

ACTA DEL PLE

QUART. També ens agradaria saber perquè la Sra. Barris ha deixat
benestar social, quan pensem que era unes de les regidories que
estaven funcionant prou bé.

Número: 2019-0008 Data: 31/07/2019

TERCER. També ens agradaria i seria un gran detall per part del Sr.
Serrán que renuncies al sou amagat, que és el que es cobra per
assistència, perquè creiem que un Sr. que guanya 5.000 € al mes de
diners públics no hauria de tenir cap més sou públic i estem parlant
de 1.500 € mensuals que cobra de l'Ajuntament de Llançà.

es tracta d’una coalició de govern ho decidirà l’equip del govern i ara no es
pronuncia.

Primer.- Designar el Sr. Francesc Guisset i Lagresa, President de la Junta de
Govern i de la Comissió Executiva de l’Organisme Autònom Municipal 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 15
de juny de 2019, data de la seva presa de possessió.
Segon.- Designar la Sra. Sònia Sarola i Vila, Vocal de la Junta de Govern i de
la Comissió Executiva l’Organisme Autònom Municipal Museu de l’Aquarel·la –
J. Martínez Lozano, càrrec que ocupa per raó de la seva condició de Regidora
de Cultura de l’Ajuntament de Llançà.
Tercer.- Notificar personalment el present nomenament a les persones
designades, que es considerarà acceptat tàcitament, llevat manifestació
expressa; i publicar-ho en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, en el web
municipal i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament.
1.6.2. Nomenament dels representants Municipals en el Casal Municipal
de Pensionista de Llançà
L’Alcalde llegeix el text del dictamen.
Sotmesa la proposta a votació, amb sis vots a favor, dels grups municipals
PSC-CP i Junts per Llançà; i quatre abstencions, del grup Esquerra
Republicana de Llançà, s’aprova:
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El Ple de l’Ajuntament acorda:

ACTA DEL PLE

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 la Regidora 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,
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Sotmesa la proposta a votació, amb sis vots a favor, dels grups municipals
PSC-CP i Junts per Llançà; i quatre abstencions, del grup Esquerra
Republicana de Llançà, 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 acorda:
Primer.- Designar el Sr. Francesc Guisset i Lagresa, 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.

Quart.- Notificar personalment el present acord a les persones designades,
que es considerarà acceptat tàcitament, llevat manifestació expressa; i
publicar-ho en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, en el web municipal i
en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

1.6.3. Nomenament dels representants en el Patronat Municipal de
l’Esport

ACTA DEL PLE

Tercer.- Designar les Regidores i el Regidor, Sra. Sílvia Barris i Roca, Sra.
Neus Ferré i Casao i Sr. Claudio Grande i Hernández, 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.
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Segon.- Designar la Sra. Sònia Sarola i Vila, Vice-presidenta Primera del
Casal, càrrec que ocupa per raó de la seva condició de Regidora de Benestar
Social de l’Ajuntament de Llançà.

Sotmesa la proposta a votació, amb sis vots a favor, dels grups municipals
PSC-CP i Junts per Llançà; i quatre abstencions, del grup Esquerra
Republicana de Llançà, 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
vice-president/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 el Sr. Francesc Guisset i Lagresa, 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.
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L’Alcalde llegeix el text del dictamen.

Segon.- Designar el Sr. Juanjo Serrán i Báez, 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 les Sres i els Srs. Núria Escarpanter i Olivet, Sílvia Barris i
Roca, Elsa Rodríguez i Castaño, Simon Calsina i Comorera, i Claudio Grande
Hernández, 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.

Sotmesa la proposta a votació, amb sis vots a favor, dels grups municipals
PSC-CP i Junts per Llançà; i quatre abstencions, del grup Esquerra
Republicana de Llançà, 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 i les Regidores que es relacionen per a
representar l’Ajuntament de Llançà en els següents òrgans col·legiats:
CONSELL ESCOLAR CEIP POMPEU FABRA

President:
Regidor:

Sr. Francesc Guisset i Lagresa
Sra. Núria Escarpanter i Olivet

CONSELL ESCOLAR IES LLANÇÀ
President: Sr. Francesc Guisset i Lagresa
Regidor:
Sra. Núria Escarpanter i Olivet
JUNTA MUNICIPAL DE SEGURETAT
President: Sr. Francesc Guisset i Lagresa

ACTA DEL PLE

L’Alcalde llegeix el text del dictamen.
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1.6.4. Nomenament dels Representants de l’Ajuntament en altres òrgans
amb representació municipal dins del municipi

Número: 2019-0008 Data: 31/07/2019

Quart.- Notificar personalment el present nomenament a les persones
designades, que es considerarà acceptat tàcitament, llevat manifestació
expressa; i publicar-ho en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, en el web
municipal i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

Regidors:

Sra. Núria Escarpanter i Olivet
Sra. Sílvia Barris i Roca
Sr. Guillem Cusí i Batlle
Sr. Claudio Grande i Hernández

COMISSIÓ “LES LLANCES”
President: Sr. Francesc Guisset i Lagresa
Regidora:
Sra. Sònia Sarola i Vila,
Regidors:
Sra. Maria Solé i Serradell
Sr. Claudio Grande i Hernández

1.6.5. Nomenament dels Representants de l’Ajuntament en entitats no
municipals
L’Alcalde llegeix el text del dictamen.
Sotmesa la proposta a votació, amb sis vots a favor, dels grups municipals
PSC-CP i Junts per Llançà; i quatre abstencions, del grup Esquerra
Republicana de Llançà, s’aprova:

ACTA DEL PLE

Tercer.- Els Regidors i les Regidores designats podran ser substituïts per
Decret d’Alcaldia en casos justificats.
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Segon.- Notificar personalment el present acord a les persones designades,
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.

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 les Regidores que es relacionen per a representar
l’Ajuntament de Llançà en les següents entitats:
PARC NATURAL DEL CAP DE CREUS
Regidora:
Sra. Sílvia Barris i Roca
CONSELL D’INICIATIVES LOCALS
COMARQUES DE GIRONA - CILMA

DEL

MEDI

AMBIENT

DE

LES
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Vist que s’ha de procedir al nomenament de representants d’aquest Ajuntament
en òrgans o entitats no municipals.

Regidora:

Sra. Sílvia Barris i Roca

CONSORCI DE LA COSTA BRAVA
Regidor:
Sra. Núria Escarpanter i Olivet
Segon.- Notificar personalment el present acord a les persones designades,
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.
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ACTA DEL PLE

I sense cap més altre assumpte a tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió a tres
quarts de vuit del vespre de la qual s’estén la present acta que, després de
llegida i aprovada, signen electrònicament l’Alcalde i el Secretari mitjançant
certificació que consta a l’expedient.

Número: 2019-0008 Data: 31/07/2019

Tercer.- Les Regidores designades podran ser substituïdes per Decret
d’Alcaldia en casos justificats.

