ACTA

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PL/2019/13

Ple municipal

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ
Tipus de convocatòria

Extraordinària

Data

18 / de novembre / 2019

Durada

Des de les 19:00 fins a les 19:25 hores

Lloc

Sala de Plens

Presidida per

Francesc Guisset i Lagresa (PSC-CP)

Secretari

Carles Fita i Alegre

Nom i Cognoms

Assisteix

Claudio Grande i Hernández (Alternativa per Llançà)

SÍ

Elsa Rodríguez i Castaño (PSC-CP)

SÍ

Guillem Cusí i Batlle (Esquerra Republicana de Llançà)

SÍ

Juanjo Serrán i Báez (Junts per Llançà)

SÍ

Maria Solé i Serradell (Esquerra Republicana de Llançà)

SÍ

Neus Ferré i Casao (Esquerra Republicana de Llançà)

SÍ

Núria Escarpanter i Olivet (Junts per Llançà)

SÍ

Simon Calsina i Comorera (Esquerra Republicana de Llançà)

SÍ

Sílvia Barris i Roca (PSC-CP)

SÍ

Sònia Sarola i Vila (Junts per Llançà)

SÍ

Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President obre la
sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia

A) PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació de les actes de sessions anteriors, una del dia 7 i dues del dia 17
d'octubre de 2019.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Es donen per llegides les actes de les tres sessions anteriors, celebrades l'ordinària
el dia 7 d'octubre, i dues extraordinàries el dia 17 d'octubre de 2019, que han estat
trameses junt amb la convocatòria, s'aproven per unanimitat, sense esmenes.

2. Ratificació del Decret de designació de membres de la Comissió de les Llances de
Llançà 2020
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

La Regidora Sra. Sònia Sarola, llegeix el text del dictamen.
Intervé el Sr. Guillem Cusi, del grup municipal Esquerra Republicana de Llançà, dient
que votaran favorablement però vol aprofitar l’avinentesa si divendres hi ha reunió per
decidir els guardonats de l’any. Vol fer una reflexió de trobar una altra manera perquè
les Llances a l’hora de ser escollides puguin ser mes representatives, si teníem tres
associacions que cada any es canvien com ja sabem la metodologia de sempre,
creuen que potser és un sistema avui dia una mica passat o arcaic i potser convé
reformular la manera com s’escullen els guardonats per a les Llances. Poden posar
propostes com mitjançant participació ciutadana, que la gent pugui presentar
candidatura com votar aquestes sigui per qualsevol de les 3 Llances; alhora la Llança
d'or és molt important, els fa arrufar el nas, que aquesta Llança si s’hi fixen, és la
única que els últims anys no ha quedat mai deserta. No vol dir que qui se li hagi
atorgat no tingui els mèrits suficients, al contrari, no vol dir que s'hagi de dificultar
l’accés a aquesta, però reformar-ho, si divendres es reuneixen, que es miri com en
altres municipis com és la Maragda d’Or a Roses, la Fulla d’Or a Peralada, són
guardons que a vegades queden deserts, i creuen que el fet dona més rellevància a
qui se li atorga, és el màxim guardó que atorga aquest municipi. Fa aquesta reflexió
que demana es traslladi a la reunió de divendres i, si escau, fer una següent reunió
posterior a divendres, amb tots els agents, com Associacions, i fins i tot gent il.lustre
que hagi rebut Llances d'or, que s’aporti com poden modernitzar els guardons de les
Llances.
La Regidora de Cultura indica que hi treballaran i junt amb l’Alcalde, li agraeixen
l’aportació. Aquest afegeix que té el compromís del govern de treballar per
modernitzar o fer més representativa o donar més prestigi a aquesta Llança.
Per unanimitat, s'aprova:

L’Alcalde, en data 30 d’octubre de 2019, va dictar el Decret amb el següent contingut:
“L’article 14è del Reglament de Les Llances, modificat per acord de l’Ajuntament Ple
de data 3 d’abril de 2017, disposa que per a l’estudi de les circumstàncies que
s’exposin a les sol·licituds presentades, es reunirà anualment la Comissió de Les
Llances, que estarà integrada pels següents membres:
President: L’Alcalde o Tinent d’Alcalde en qui delegui
Vocals: El Regidor/a Delegat/da de Governació
El Regidor/a Delegat/da de Cultura
Un Regidor/a de tots els grups municipals que no formen part del govern municipal.
El Rector de la Parròquia de Sant Vicenç
El Cap Local de Sanitat
El Director del Col.legi Públic Pompeu Fabra
El President del Centre Cultural de Llançà
Tres representants de les altres entitats de la Vila.
Secretari: El de l’Ajuntament, o funcionari en qui delegui, amb veu i sense vot.
Per tot això, HE RESOLT:
Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTATS de la baixa dels representants de les
entitats en la Comissió de Les Llances de l’any 2019: Unió Excursionista
Llançanenca, Grup Dansa Terpsichore, i Associació Love Cambodia.
Segon.- NOMENAR representants de les entitats en la Comissió per a l’atorgament
de Les Llances 2020, a un membre de cadascuna de les següents entitats: IES
Llançà, Club Windsurfing Llançà, Associació Vats i Volts.
Tercer.- CONVOCAR la reunió de la Comissió de Les Llances, als efectes oportuns.
Quart.- DONAR COMPTE de la present Resolució al Ple de la Corporació per a la
seva ratificació, si escau. ”
Per això, el Ple de l’Ajuntament acorda:
Únic.- Donar-se per assabentats i ratificar el Decret d’Alcaldia de 30 d’octubre de
2019, de nomenament dels representants de les entitats en la Comissió per a
l’atorgament de Les Llances 2020.”

3.- Aprovació de l’expedient de modificació de crèdits 2/2019
Favorable

Tipus de votació: Nominal
A favor: 6, dels grups municipals PSC-CP i Junts per Llançà; En contra: 0;
Abstencions: 5, dels grups municipals Esquerra Republicana de Llançà i
Alternativa per Llançà; absents: 0.

L'Alcalde explica que es tracta del romanent d’un crèdit d’inversió, urbanització del
c/ Salmerón, per import de 74.663 € i a fi destinar-lo a despeses programades vol

fer-se aquesta modificació de crèdit cap a les partides que estan desglossades en el
text del dictamen, que llegeix.
Fa ús de la paraula el Sr. Guillem Cusí, portaveu del grup municipal d’Esquerra
Republicana de Llançà, demana si poden aclarir alguns assumptes i en funció d’això
modificaran el sentit del vot. Tractant-se de modificació de crèdit seria l’habitual
abstenció, però en funció de l’explicació optaran per abstenció o vot contrari. Diu
que tenen dubtes després de la comissió informativa sobre el destí dels imports, la
Sra. Barris va dir que al c/ La Mina eren un extres, entenen que eren factures
pendents del carrer, al c/ La Farella, obres al final del carrer i dubta si al c/ Santa
Llúcia, demana si són factures pendents de pagament i si és així, si tenien
consignació pressupostària per ser pagades o no hi eren fins ara i que ho seran
amb la modificació de crèdit. Quant a la màquina de neteja de platges, fa la
proposta que ja en el seu dia quan el Sr. Simon Calsina era Regidor de Serveis, ja
varen estar mirant i creu que es va fer pressupost per la compra d’una màquina
nova, l’actual té més de trenta anys i cada dos per tres o cada temporada, s’avaria i
les factures ascendeixen grans imports, cap a 20.000 €, seria convenient estudiar la
compra d’una màquina nova, actualment tenen un cost inferior a fa 30 anys potser
surt més a compte una màquina nova.
Conclou, respecte a la Casa Marli , a la Sra. Barris o a la Sra. Escarpanter, no ho
recorda pel que fa a l’adequació de la Casa, varen demanar-li que s’hi feia, varen
respondre que pintura i reforma bàsica, però dirigides cap a què, encara no saben la
intenció de l’ús que se’n farà de l'edifici, adequar per quina finalitat, quan estarà
actiu aquest edifici, recorda que hi ha un acord verbal en Ple que es faria l’estudi
oportú de portar a consulta popular els usos no saben si és idoni adequar l’edifici si
no saben els usos que tindran, a menys que el govern ja ho tingui clar, i trenquin el
compromís de fa uns Ple, demanen resposta i en funció d’això s’abstindran o
votaran desfavorablement.
La Sra. Sílvia Barris respon que la modificació de crèdit no són per a factures al
calaix sinó que moltes vegades hi manca la certificació de final d’obra, aleshores
precisament aquesta de 17.000 € fins a una setmana abans no s’havia entrat
malgrat que l’obra estava acabada abans de l’estiu. El c/ Santa Llúcia és una
urgència que va sorgir i han aprofitat per introduir-la i c/ Mina, Pavelló i c/ Rafael
Estela són els serrells que surten quan s’urbanitzen els carrers, hi ha un pressupost
i surten els deutes i fins que no es fa el certificat de final d’obra no se sap si va més
a favor nostre o no; el cas del c/ Rafael Estela fou un increment com posar una base
molt prima de formigó per a les llambordes, ja que amb el pas de vehicles s’hi fan
clots; al pavelló perquè es va decidir enderrocar un mur i posar-hi més vidre i
alumini, és el pes de l’alumini, per posar-hi una finestra; al c/ La Mina, va sortir un
topogràfic nou perquè el nivell del carrer, es va haver d’aixecar, i al c/ Santa Llúcia
fou una urgència amb un clavegueram que va donar molts problemes a unes
vivendes per filtracions d’aigües; i c/ La Farella, els lavabos, el passeig i la vorera i
amb la intervenció que s’hi va fer; no eren factures que esperessin la modificació de
crèdit, faltava la certificació de final d’obra.
Explica que sobre la màquina de neteja de platges es va fer l’estudi per comprar-ne
una, sap que són molt cares però en una recent reunió amb Medi Ambient se’ls va

comentar que invertir en una màquina de neteja de platges, atès que en breu
deixaran de fer-ho els municipis, perquè un cop al mes o dues setmanes encara és
viable, cada dia no, perquè la sorra no catxa, amb el vent se l’endú i hi ha els
problemes de manca de sorra a les platges; li sembla que la resta, no sap si se’ls ha
traslladat com es va dir en Comissió Informativa, la tenen.
El Sr. Cusí respon negativament.
La Sra. Barris li facilita l’informe del tècnic.
L’Alcalde indica que mantenen el compromís de parlar en Junta de Portaveus per
als usos adequats o idonis per a la infraestructura de la Casa Marli, el motiu és
perquè aquest edifici està en millor estat i voldria destinar les obres per tal de fer-hi,
segons han pensat, el Casal de gent Gran i la resta per a usos de centre cívic, però
no està definitivament decidit, com el govern es va comprometre es debatrà a la
Junta de Portaveus i posteriorment se sotmetrà a consulta popular. Creu que ja
estarien contestades les preguntes.
El Sr. Cusí manifesta que si les platges és realment com diu, reitera que no es
compri la màquina si no és necessari a curt o mitjà termini, demana que es demori
la reparació, fins a la temporada que ve no es faria servir, creu que final de maig,
inici de juny, creu que no és idoni gastar els cèntims. I pel que fa a la Casa Marli,
creu que abans de fer adequació per petita que sigui si no és urgent, parlem dels
usos, com es va comprometre el govern, abans de fer qualsevol actuació, i quan
siguin més grosses després encarirà tot el pressupost, si es fan petit a petit i potser
després no s’ajustaran als usos que es decideixi donar.
L’Alcalde replica que actuar en aquest edifici és per evitar el deteriorament,
adequació perquè hi ha humitats, bufades de pintura i cal deixar-ho bé, és pel
tancament fa anys i s’ha d’adequar i creuen que és una despesa que s’ha de fer,
conservació i manteniment per a un ús immediat i l’ús final es decidirà.
La Sra. Barris vol precisar, quant a la màquina de neteja de platges són dues
factures de reparacions fetes durant l’estiu, com que és una inversió s’aprofita la
modificació de crèdit, si no, no tindria lògica.
El Sr. Cusí indica que havia entès es tractava d’un pressupost per reparar-la. El vot
serà l’abstenció.
Intervé el Sr. Claudio Grande, del grup municipal Alternativa per Llançà, indicant que
tenia els mateixos dubtes que ha exposat el Sr. Cusí, i que s’abstindrà. Li agradaria
disposar del llistat dels locals que té llogat l’Ajuntament i encara no el té.
L’Alcalde manifesta que el té al seu despatx i li facilitarà.
Amb sis vots a favor, dels grups municipals PSC-CP i Junts per LLançà; i cinc
abstencions, dels grups municipals Esquera Republicana de LLançà i Alternativa per
Llançà, s'aprova:
“En relació a les activitats que promou aquesta Entitat Local en l’àmbit de les seves

competències, i pel què fa al Pla d’Inversions aprovat per a l’exercici 2019 juntament
amb el Pressupost General 2019, s’ha detectat la necessitat de realitzar una
modificació crèdit en el capítol 6 corresponent al pla d’inversions de l’exercici 2019.
En el pressupost per a l’exercici 2019 consta aprovat en sessió plenària de data 3
de desembre de 2018 i publicat al BOP número 12 per capítols en data 17 de gener
de 2019, així com l’annex d’inversions per a l’exercici 2019, i modificat en sessió
plenària de data 29 de juliol d’enguany, per l’aprovació de la MC 01/2019.
A data d’avui i fruit de la gestió del propi pressupost i de diverses necessitats
municipals, es proposen una sèrie de canvis en el pla d’inversions inicial.
Per això, es proposa realitzar una modificació de crèdits consistent en la baixa de
les aplicacions pressupostaries següents:
PRESSUPOST AJUNTAMENT.- DESPESES
BAIXA.- Capítol VI.Inversió reposició en Infraestructura i béns d’ús general
2019/150.619.01 Urbanització Cr N Salméron
-74.663
I canviar una aplicació pressupostària existent per a incrementar el crèdit
pressupostari existent, atès que és insuficient per a les despeses programades.
PRESSUPOST AJUNTAMENT.- DESPESES
ALTA.- Capítol VI.-

Inversió reposició en Infraestructura i béns d’ús general

2019/150.619.02
2019/150.619.10
2019/150.619.14
2019/150.619.15
2019/150.619.16
-

Urbanització Cr R Estela
Pavelló Bàsquet
Urbanització Cr la Mina
Reparacions Cr Santa Llúcia
Reparació La Farella

1.673
1.805
4.258
6.501
17.951

Inversió reposició associada al funcionament operatiu del servei

2019/231.632
2019/150.633

Adequació Casa Marli.- Cr Cabrafiga
Reparació máquina neteja platges

21.664
20.811

Consta informe d’Intervenció dins de l’expedient en relació a la legalitat,
procediment, estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Tenint en compte els fonaments de fet i de dret, així com la documentació obrant en
l’expedient, aquest Ple de l’Ajuntament
ACORDA:
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits 02/2019 del pressupost de

l’Ajuntament, segons les dades següents:
BAIXA
Aplicació press
Denominació
2019/150.619.01 Urbanització Cr N Salméron

Import
-74.663

ALTA
Aplicació press
2019/150.619.02
2019/150.619.10
2019/150.619.14
2019/150.619.15
2019/150.619.16
Aplicació press
2019/231.632
2019/150.633

Denominació
Urbanització Cr R Estela
Pavelló Bàsquet
Urbanització Cr la Mina
Reparacions Cr Santa Llúcia
Reparació La Farella
Denominació

Import
1.673
1.805
4.258
6.501
17.951
Import

Adequació Casa Marli.- Cr Cabrafiga 21.664
Reparació máquina neteja platges
20.811

Segon.- SOTMETRE l’expedient de modificació de crèdits 02/2019 a informació
pública per un termini de 15 dies hàbils, mitjançant anunci al BOP, al tauler d’anunci
de la Casa Consistorial i al web municipal als efectes d’examen i reclamacions. De
no produir-se reclamacions dins el termini d’exposició pública, s’entendrà
definitivament aprovat en els mateixos termes i quantitats.”

4.- Adhesió al servei d’assistència Control Intern de la Diputació de Girona
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

L'Alcalde llegeix el text del dictamen i manifesta que bàsicament es tracta de
l’auditoria interna, un control fiscalitzat a partides d’ingressos i despeses de manera
molt limitada i per tant, aprovar el règim de fiscalització exposat, i com diu el punt
tercer, s'adhereixen per les opcions que facilita la Diputació de Girona. Atesa la
limitació de mitjans que té l’Ajuntament, s’adhereix a la possibilitat de control i
fiscalització interna sobre els drets, ingressos, obligacions i despeses municipals.
Fa ús de la paraula el Sr .Claudio Grande, del grup municipal APL, manifestant que
entén que és un control que tindrà la Diputació sobre l’Ajuntament.
L’Alcalde indica que el Decret marca que cal fer una fiscalització de totes aquestes
partides, l’Ajuntament de Llançà té limitació de mitjans per als controls interns i ens
adherim a que faci l’auditoria interna la Diputació de Girona sobre els comptes

municipals. Portaran un controls dels nostres comptes, segons la legislació vigent.
Per unanimitat, s'aprova:
“L’article 9 del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic
del control intern en les entitats del sector públic local (RCIL), en el seu apartat 1,
estableix que la fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la tresoreria de l’entitat
local i la dels seus organismes autònoms es podrà substituir, sempre que ho acordi
el ple, pel control inherent a la presa de raó en comptabilitat i pel control posterior, si
s’escau, dels drets i ingressos de la tresoreria de l’entitat mitjançant l’exercici del
control financer.
L’article 13 regula el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits
bàsics, establint en el seu apartat 1 que, previ informe de l’òrgan interventor i a
proposta del president, el ple de l’entitat local podrà acordar el règim de fiscalització
i intervenció limitada prèvia.
Per a l’exercici d’aquesta fiscalització prèvia limitada, el ple de la Diputació de
Girona, en data 20 de març de 2018, va adoptar l’acord d’aprovació dels tipus de
despeses i obligacions sotmeses a fiscalització i intervenció limitada prèvia en règim
de requisits bàsics, per als ens adherits al Servei d’assistència de la Diputació de
Girona en l’exercici del control intern de les entitats locals, modificat per acord de
ple de 16 d’octubre de 2018, els quals engloben tots els tipus de despeses i
obligacions amb efectes pressupostaris de l’entitat, a excepció d’aquells que els
sigui d’aplicació el règim ordinari de fiscalització i intervenció prèvia; així com, els
requisits bàsics a comprovar adaptats a l’Acord del Consell de Ministres de 30 de
maig de 2008, actualitzat per Acord de 7 de juliol de 2011, pel que és d’aplicació a la
previsió dels articles 152 i 147 de la Llei general pressupostària, respecte l’exercici
de la funció interventora en règim de requisits bàsics (ACM2008) i a l’Acord de 20
de juliol de 2018, pel que és d’aplicació a la previsió dels articles 152 i 147 de la Llei
general pressupostària, respecte a l’exercici de la funció interventora en règim de
requisits bàsics en l’àmbit dels contractes del sector públic i encàrrecs a mitjans
propis (ACM2018). L’esmentat acord va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província
número 70, de data 11 d’abril de 2018, essent vigent a partir de l’endemà d’aquesta
publicació, i fins a la seva modificació o derogació expressa. Pel que fa la posterior
modificació del citat acord, es va publicar al BOP número 210 de 2 de novembre de
2018.
En data 19 de setembre d’enguany, es va sol.licitar mitjançant registre d’entrada al
Diputació de Girona, la sol.licitud d’assistència en l’exercici del control intern a
l’Ajuntament de Llançà i als seus organismes autònoms dependents, d’acord amb
l’establert al Pla d’assistència i en virtut de l’article 6.4 del RCIL, que estableix que
els òrgans interventors podran demanar, a través del president de l'entitat local,
l'assessorament i informe dels serveis d'assistència municipal i dels òrgans
competents de les diputacions provincials, cabildos, consells insulars i comunitats
autònomes uniprovincials.
Per tot això, vist l’informe emès per la Intervenció de Fons en els termes que preveu

el RCIL, de les atribucions conferides al Ple d’aquesta corporació i d’acord amb
l’article 52 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
ACORDA:
Primer.- Aprovar la substitució de la fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la
tresoreria de l’entitat local i els seus ens dependents amb pressupost limitatiu, si
s’escau, pel control inherent a la presa de raó en comptabilitat, com a procediment
per a l’exercici de la funció interventora sobre els seus drets i ingressos, en els
termes que preveu l’article 9.1 del RCIL.
Segon.- Aprovar el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits
bàsics sobre despeses i obligacions per a l’exercici de la funció interventora a
l’entitat local i als seus ens dependents amb pressupost limitatiu, si s’escau, en els
termes que preveu l’article 13 del RCIL.
Tercer.- Aprovar l’adhesió a l’acord adoptat per la Diputació de Girona, en sessió
plenària de 20 de març de 2018 i publicat al BOP núm. 70 de 11 d’abril de 2018, i a
les seves posteriors modificacions referent a l’aprovació dels requisits bàsics del
règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia aplicable als ens locals que
s’adhereixin al Servei d’assistència en l’exercici del control intern, per a l’aplicació
dels requisits bàsics a comprovar adaptats a l’acord de Consell de Ministres vigent
en cada moment sobre tots els tipus de despeses i obligacions sotmeses a
fiscalització i intervenció limitada prèvia en règim de requisits bàsics, determinats en
el citat acord i les seves posteriors modificacions, els quals engloben tots els tipus
de despeses i obligacions amb efectes pressupostaris de l’entitat, a excepció
d’aquells que els sigui d’aplicació el règim ordinari de fiscalització i intervenció
prèvia.
Quart.- Deixar sense efectes tot allò que reguli l’exercici del control intern a
l’Ajuntament de Llançà i els seus organismes autònoms, que contradigui la
normativa vigent en matèria de control intern.
Cinquè.- Notificar el present acord al Servei d’Assistència en l’Exercici del Control
Intern a les Entitats Locals de la Diputació de Girona.”

B) 5.- ASSUMPTES URGENTS

No hi ha assumptes

I sense cap més altre assumpte a tractar, s’aixeca la sessió de la qual s’estén la present
acta que, després de llegida i aprovada, signen electrònicament l’Alcalde i el Secretari
així com certificació que consta a l’expedient.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

